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RESUMO 

 

O futuro do fornecimento de alimentação para uma população global crescente, requerem a 

necessidade da expansão da agroindústria. Esse crescimento da demanda por produtos agrícolas 

é reflete na mecanização intensiva do setor agrícola. Nesse contexto, o objetivo do trabalho é 

avaliar a vibração ocupacional no assento do operador de oito tratores agrícolas com o motor 

funcionando em marcha lenta e em rotação de trabalho e verificar se estão dentro dos limites 

estabelecidos pelos critérios da EU-OSHA (Agência Europeia para a Segurança e Saúde no 

Trabalho) e pela sua diretiva 44/EC, publicada em 22 de junho de 2002 caracterizando o trabalho 

como insalubre ou não. O presente trabalho foi realizado no Núcleo de Ensaio de Máquinas e 

Pneus Agroflorestais (NEMPA), localizado nas dependências da Faculdade de Ciências 

Agronômicas (FCA/UNESP), câmpus de Botucatu – SP. Os ensaios foram todos conduzidos 

em superfície de cimento plana e de modo estático, ou seja, os tratores não foram avaliados em 

movimento. Foram avaliados oito tratores de marcas, modelos e potência nominal no motor 

diferentes, alguns com cabine e outros sem. A coleta dos dados nas máquinas foi feita utilizando 

um dosímetro de vibração da marca Larson Davis modelo HVM100 e foi utilizado o software 

Blaze®, que acompanha o dosímetro para análise dos dados. A vibração foi avaliada utilizando 

uma almofada com acelerômetro triaxial (seat pad) também devidamente calibrada. Os tratores 

foram analisados com o motor em marcha lenta e em rotação de trabalho. O delineamento 

experimental empregado foi inteiramente casualizado, já que a mesma condição foi mantida 

para todos os tratamentos, os valores coletados na base e no encosto do assento foram somados 

e foi feita uma média entre eles e esta será considerada como a vibração total que chega até o 

assento. Os valores coletados foram submetidos a uma análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey a 1% de probabilidade. As avaliações realizadas mostraram que 

os maiores problemas com vibração foram encontrados nos tratores com potência de até 51kW 

no motor, somente em um outro trator com 161kW no motor, obteve-se um alto VDV, mas com 

um valor de A(8) ainda dentro do aceitável. Conclui-se que assentos com estofados em tecido 

colaboraram para redução dos valores de vibração, a presença de cabine nos tratores 

proporcionou um ótimo isolamento contra as vibrações e também que, em tratores com pneus 

mais largos ou com rodados duplos, as vibrações foram significativamente reduzidas. 
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SUMMARY 

 

 

The future of food supply for a growing global population, require the necessity of expansion 

of agribusiness. This growing demand for agricultural products is reflected in the intensive 

mechanization of the agricultural sector. In such context, this study aimed to evaluate the 

vibration in the operators’ seat of eight agricultural tractors and determine whether they are 

within the limits established on the criteria of EU-OSHA (European Agency for Safety and 

Health at Work) and their directive 44 / EC published in June 22, 2002 featuring the work as 

unhealthy or not. This work was performed at NEMPA located on the premises Faculty of 

Agricultural Sciences (FCA/UNESP), campus of Botucatu - SP. The tests were all conducted 

on a level cement surface and in static mode, that is, the tractors were not evaluated moving, 

have been evaluated eight tractor brands, models and different nominal power in the engine, 

some with and some without cabin. The data collection on the machines was made using a 

dosimeter of vibration of the brand Larson Davis HVM100 model and was used Blaze software 

that comes with the dosimeter, for data analysis. The vibration was evaluated using a pad with 

triaxial accelerometer (seat pad) as well calibrated properly. The tractors were evaluated with 

the engine at low idle and operating speed. The experimental design used was DIC since the 

same condition was kept for all treatments, the values collected the base and the back of the seat 
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were summed and made a weighted average between them and this will be considered as the 

total vibration that reaches the seat. The collected data were submitted to an analysis of variance 

and the means compared by Tukey test at 5% probability. The evaluations conducted have 

shown that the greatest problems with vibration were found in tractors with power ratings up to 

51kW in the engine, only at another tractor with 161kW in the engine was obtained a high VDV, 

but with a value of A (8) still in acceptable. It was concluded that with upholstered seats 

collaborate to reduce vibration values, the presence of cabin in the tractors provided a great 

insulator to vibrations and as well was concluded tractors with wider tires or dual formation the 

vibrations were reduced. 

 

Keywords: vibration, safety, ergonomics, health. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A população absoluta mundial segundo dados do G1 (2015) conta com 

7,3 bilhões de habitantes e estima-se que em 2050 a população chegue a 10 bilhões de habitantes 

e cabe ao setor agroindustrial a responsabilidade de produzir alimentos para uma população 

crescente, produção essa que demanda a ampliação do setor, como consequência o incremento 

da produtividade das máquinas agrícolas que é alcançando com a mecanização intensiva do 

setor agrícola. 

Nesse cenário, a utilização de tratores é indispensável na agricultura 

moderna. Operações, como preparo de solo, adubação, plantio, entre outras, são desenvolvidas 

com o auxílio dessas máquinas e essa mecanização contribui para diminuir a insalubridade de 

muitas atividades no campo. 

Paralelamente a esses benefícios favorecidos pela automatização do 

trabalho, a ergonomia e suas aplicações propõem a harmonização do trabalho, bem como o 

ambiente onde se executa, a fim de aumentar a produtividade, a eficiência e promover o bem-
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estar individual de cada trabalhador. No entanto, o setor agrícola tem sido uma área 

negligenciada nos estudos até o momento. Na verdade, o setor industrial tem sido o principal 

foco de estudo, porém a agricultura conta com um potencial considerável de estudo para 

melhorar a qualidade de vida do trabalhador e tende a diminuir o risco de surgimento de doenças 

ocupacionais. 

Dessa maneira, visando à produtividade e à melhoria da qualidade de 

vida do trabalhador, os ensaios de tratores têm como objetivo avaliar diversos parâmetros na 

máquina, como seu desempenho, o consumo de combustível, potência do motor, gerar dados 

para o seu correto dimensionamento, avaliar a segurança e conforto do operador, além de dar 

embasamento para modificações e melhorias nos projetos desses veículos. As avaliações 

realizadas também devem abordar a conformidade de todos os aspectos das máquinas com as 

legislações que regulamentam a fabricação e venda das mesmas. (SANDI, 2015). 

Sabe-se então que durante o funcionamento dos tratores são geradas 

vibrações, podendo influenciar a intensidade com que essa vibração é emitida a rotação angular, 

o peso de embarque, os pneus e o material de fabricação dos assentos dos tratores. 

As vibrações são grandes responsáveis pelos afastamentos de 

trabalhadores no campo e também pela redução da qualidade do trabalho realizado, o que reflete 

na eficiência da realização deste trabalho. Isso se deve ao efeito negativo das vibrações, visto 

que ocorrem em níveis indesejados, por conseguinte, podem atingir órgãos e causar a 

diminuição da capacidade de trabalho, levando o indivíduo, em alguns casos, a desenvolver 

doenças do trabalho. 

Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça – CNJ deram entrada 

na justiça 9.426.137 processos trabalhistas e a Justiça do Trabalho, que concentra 20,8% dos 

gastos, apresentou despesa de R$ 14,3 bilhões em 2015. Todos estes gastos não estão atrelados 

a insalubridade, mas melhorando-se as condições de trabalho irá refletir em trabalhadores mais 

satisfeitos o que irá diminuir uma parcela destes números.  

Diante deste cenário a redução dos níveis vibratórios além de preservar 

a saúde do trabalhador também podem proporcionar um maior conforto ao mesmo durante sua 

jornada de trabalho, um trabalhador mais confortável reflete diretamente em maior rentabilidade 

e eficiência no trabalho o que consequentemente aumenta a produtividade e o lucro para do 

empregador. 
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O objetivo do trabalho foi avaliar a vibração no assento do operador de 

oito tratores agrícolas com os motores em marcha lenta e posteriormente com o motor em 

rotação de trabalho e verificar se estão dentro dos limites estabelecidos pelos critérios da 

Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA) e, em sua diretiva 44/EC, 

publicada em 22 de Junho de 2002, caracterizando assim o trabalho como insalubre ou não. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 O impacto de novas tecnologias no setor agrícola 

 

O setor agrícola brasileiro passa por importantes transformações e 

nunca, em toda história, obteve níveis altos de produtividade como vem acontecendo. Para 

conseguir esse desempenho, o Brasil conta com algumas vantagens, tais como: grande extensão 

territorial, recursos hídricos, clima favorável e investimentos no desenvolvimento de 

tecnologias. Todas essas vantagens de recursos naturais, financeiros e de infraestrutura não 

podem ser os únicos critérios a serem considerados para que seja julgado o real desenvolvimento 

do setor. Faz-se necessário também considerar os efetivos avanços na produção de ciência e 

tecnologia agrícola do país e, principalmente, considerar a qualidade de vida dos trabalhadores 

ligados a esse setor, especificamente os que lidam diretamente com a terra, os quais, por meio 

de muito trabalho, sacrificam suas energias ajudando no fornecimento de alimentos para o 

mundo. (FERRARI, 2014). 
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Segundo Leite et al. (2010), o aumento do uso de tratores agrícolas 

tornou-se, nas últimas décadas, a fonte de potência mais importante no meio rural, contribuindo 

para o desenvolvimento e para o avanço tecnológico dos sistemas agrícolas assim como para a 

produção de alimentos e de fontes alternativas de energias renováveis. Desse modo, o uso de 

máquinas na agricultura permite maior rendimento da mão de obra do trabalhador no 

desempenho das atividades no campo. 

O uso de tecnologia na fabricação de novos tratores é cada vez maior, e 

esse ganho em recursos tecnológicos é repassado para os produtores na forma de menores perdas 

na produção e de aumento na produtividade. No entanto, apesar de serem máquinas eficientes 

em relação a operações em campo, os tratores apresentam falhas em seus projetos que levam ao 

surgimento de vibrações em várias partes da sua estrutura (LIMA et al., 2005). 

Os impactos que as novas tecnologias causam ao trabalho humano vêm 

sendo estudados sob vários ângulos, variando de acordo com a área de concentração e a natureza 

do problema analisado. Um desses campos de estudo é a ergonomia, que cada vez mais é 

requisitada para atuar na análise dos processos de reconstrução produtiva, principalmente no 

que concerne às questões relacionadas à caracterização da atividade e à condição inadequada 

dos postos de trabalho, com destaque para situações com mudanças ou com o uso de novas 

tecnologias (ABRAHÃO, 2000). 

Presentes em boa parte dos locais de trabalho, as máquinas agrícolas são 

de grande utilidade no desenvolvimento de muitas atividades. No entanto, podem apresentar 

riscos, especialmente quando usadas em condições inadequadas e/ou de forma incorreta 

(MORAES et al., 2006). 

A preocupação com a saúde do operador deve ser constante devido à 

gravidade das injúrias ao organismo, as quais são decorrentes de descuidos durante a execução 

das atividades com o trator, especificamente pela negligência em relação à vibração. Por 

exemplo, a exposição às vibrações de corpo inteiro pode levar ao desenvolvimento de patologias 

na região lombar e a lesões da coluna vertebral (SOEIRO, 2011). 

A utilização de máquinas agrícolas permite ao produtor realizar as 

práticas de cultivo dentro de um período ótimo e de acordo com as condições climáticas 

adequadas para a sua implementação, além de tornar o trabalho mais produtivo, confortável e 

com menor risco à saúde (ALVES; MANTOVANI; OLIVEIRA, 2005). Isso se reflete em um 
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maior crescimento da agricultura, uma vez que facilita o planejamento e a execução das 

atividades na propriedade, aliando qualidade de trabalho com economia de recursos e, 

consequentemente, maiores produtividades. 

As máquinas agrícolas passam por constantes atualizações com novas 

tecnologias para suprir as necessidades do produtor rural, cada vez mais exigente em soluções 

inovadoras de acordo com as necessidades de suas atividades, principalmente em relação ao 

custo das operações mecanizadas (AREND; FORCELLINI; WEISS, 2005). Para atender a 

demanda do mercado consumidor, as máquinas agrícolas devem passar por avaliações que 

permitam conhecer as suas reais características e capacidades, além de permitir a correção dos 

erros de projeto ou de construção que possam existir. 

Segundo Tosin (2009), as vibrações são um dos fatores ligados ao 

afastamento por doença do trabalho no país. Essas vibrações ocasionam grande desconforto e 

aumentam a fadiga do trabalhador, podendo ser classificadas de acordo com a região do corpo 

atingida em: vibrações de corpo inteiro, comuns em atividades de transporte, tais como 

caminhão, trator, empilhadeira, ônibus, etc., e vibrações de extremidades que afetam 

principalmente mãos e braços, por exemplo no casso de tratores se houver um aumento da fadiga 

do operador, pode ocorrer seu tombamento lateral ou outro acidente de trabalho. 

Muitos fatores afetam as capacidades do operador do trator agrícola 

durante seu trabalho, e um deles é a vibração mecânica, que tem como consequência a queda de 

rendimento e a qualidade na operação realizada (KROEMER; GRANDJEAN, 2005). 

 

2.2 Trator agrícola 

 

A mecanização agrícola é essencial na agricultura moderna. Atividades 

como o preparo de solo, adubação e colheita, que eram realizadas somente com trabalho manual 

e animal, hoje são desenvolvidas com o auxílio de máquinas. Isso ajuda a garantir melhores 

produtividades, permitindo também o cultivo de grandes áreas em um tempo menor. Nesse 

sentido, maximiza-se a eficiência das operações (CUNHA; DUARTE; RODRIGUES, 2009). 

O trator agrícola destaca-se, neste processo de desenvolvimento da 

agricultura brasileira, devido à sua versatilidade na execução de inúmeras tarefas no meio rural, 
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servindo como fonte de potência e tração de diversos equipamentos e implementos agrícolas 

(ROZIN, 2004). Segundo dados da ANFAVEA (2016), a quantidade de tratores nacionais e 

importados comercializados entre os anos de 2011 e 2016 passou de 260.00 unidades (Figura 

1). 

Através da Figura 1 pode-se observar que as vendas de tratores foram 

crescentes a partir de 2011, de 2014 em diante houve uma queda, devido a problemas 

econômicos que o país vem enfrentando, a justificativa do pequeno número de vendas em 2016 

é que estão computadas somente as vendas do primeiro trimestre. 

 

 

Segundo Fero (2014), o Brasil é o quarto maior mercado de tratores 

agrícolas do mundo, perdendo apenas para Índia, China e Estados Unidos. Em 2013, o país 

apresentou o segundo maior crescimento de vendas, de 17% frente ao ano de 2012, segundo 

dados da Agrievolution Alliance. O autor ainda diz que, em 2012, o Brasil atingiu a média de 

11 tratores por mil hectares de área produtiva, considerando-se apenas áreas aráveis e culturas 

permanentes. Mesmo assim, esse valor é considerado muito abaixo do indicador verificado em 

países desenvolvidos, como os Estados Unidos, em que havia 27 tratores por mil hectares em 

2009, e a Alemanha, com 82 tratores por mil hectares em 2009. 

Figura 1. Vendas internas de tratores de rodas nacionais e importados em um período de cinco anos. 

Fonte: ANFAVEA (2016) 
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De acordo com Silva (2005), trator é uma máquina automotriz que, além 

de proporcionar apoio estável sobre uma superfície impenetrável, tem a capacidade de tracionar, 

transportar e acionar mecanicamente implementos e máquinas agrícolas. Mialhe (1980) 

considera que o trator agrícola se caracteriza por ser uma máquina que possui meios que o 

apoiam sobre a superfície de deslocamento e lhe permitem tracionar, transportar ou fornecer 

potência mecânica para máquinas e implementos agrícolas. 

Conforme Márquez (1990) argumenta, o trator é a figura base da 

mecanização agrícola atual. Esse mesmo autor ressalta que essa máquina pode ser utilizada 

como elemento de transporte, de acionamento para máquinas estacionárias e de tração e 

acionamento para máquinas móveis. Nesse mesmo raciocínio, Schlosser e Debiasi (2001) 

definem trator agrícola como unidade móvel de potência, composta de motor, transmissão, 

sistemas de direção e de sustentação e componentes complementares, em que podem ser 

acoplados implementos e máquinas. 

O avanço das pesquisas em mecanização agrícola proporcionou a 

substituição da tração animal por máquinas que têm solucionado uma série de problemas de 

plantio e de colheita (SANTOS FILHO et al., 2003). Segundo Gabriel Filho et al. (2010), uma 

das principais funções dos tratores agrícolas é transformar a energia contida no combustível e 

fornecê-la, por meio da barra de tração, para tracionar máquinas e implementos agrícolas. 

Os tratores agrícolas apresentam grande importância em produtividade, 

o que se alia à maior eficiência das atividades agrícolas, tornando o trabalho com o trator menos 

árduo e mais atraente, condicionando e exigindo avanços tecnológicos constantes (SANTOS 

FILHO; SANTOS, 2001). 

De acordo com a visão de Varella (2013), para ser caracterizado como 

trator agrícola, o veículo deve possuir vão livre vertical, bitola regulável, tomada de potência, 

sistema de levante hidráulico de três pontos e barra de tração. Há diversas marcas e modelos de 

tratores agrícolas disponíveis no mercado, desde os microtratores com potência em torno de 

11cv até tratores de grande porte com potências acima de 500cv. Os rodados podem ser de 

esteiras de borracha, metálicas ou rodados de borracha pneumáticos. Os tratores de rodados 

pneumáticos podem ser de tração 4x2, 4x2 Tração Dianteira Auxiliar (TDA) ou tração 4x4. Os 

tratores que possuem força de tração no eixo dianteiro e traseiro podem ser os 4x4 verdadeiro 

ou os 4x2 TDA. A diferença entre eles é que o 4x4 verdadeiro deve apresentar mesma 
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capacidade de tração nos eixos dianteiro e traseiro. Essas características garantem grande 

versatilidade para o trator, de modo a permitir sua utilização em uma gama de atividades. Nesse 

sentido, o trator torna-se a fonte de potência mais comum nas áreas agrícolas, resultado de suas 

capacidades e benefícios 

Com base na Figura 2, é possível visualizar as principais partes 

constituintes de um trator e também cada função dessas partes. A importância do conhecimento 

sobre a constituição do trator é devido à sua complexidade, dado que se trata de um equipamento 

com muitas peças. 

 

 

Os tratores agrícolas podem ser considerados a base para realização da 

agricultura moderna, pois a grande maioria das operações de campo é realizada com o auxílio 

dessa máquina. Assim, devido a sua grande importância e utilização em longas jornadas de 

trabalho, é necessário oferecer boas condições aos trabalhadores que operam essas máquinas 

(RAMIREZ BERASATEGUI, 2000). 

Figura 2. Constituição geral de um trator agrícola. 

Fonte: Santos Filho; Santos (2001). 
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Mesmo com o crescimento do setor agrícola, ainda são produzidos no 

país tratores que não foram projetados para fornecer relações homem-máquina adequadas, 

adequando o posto operacional ao trabalhador. Tal situação é explicada pelo fato de a otimização 

dos parâmetros operacionais e de desempenho ainda serem os principais objetivos das empresas, 

o que acaba obrigando, muitas vezes, o operador a trabalhar exposto a condições inadequadas 

de clima, de ruídos e de vibrações (SANTOS et al., 2014). 

 

2.3 Ergonomia 

 

A palavra ergonomia deriva, segundo Diebschlag et al. (1995), do grego 

ergon, para trabalho e nomos para doutrina ou norma. Diante dessa visão, ergonomia é uma 

doutrina de trabalho com o objetivo de proporcionar um arranjo, tanto no trabalho como no local 

onde é realizado, de maneira que eles sejam apropriados para a natureza dos trabalhadores. 

Para Márquez (2012), a ergonomia é a ciência que estuda a atividade do 

homem que utiliza máquinas com o objetivo de otimizar as condições de trabalho. Com esse 

propósito, considera os efeitos entre o homem e a máquina. Para Iida (2005) e Vieira (2000), a 

ergonomia tem como definição o estudo do relacionamento entre o homem e seu trabalho, 

equipamento e ambiente, envolvendo a aplicação de conhecimentos sobre anatomia, fisiologia 

e psicologia na solução dos problemas, a fim de visar sempre ao conforto e à segurança do 

operador. 

Iida (2005) ainda conceitua que essa ciência deve ter como objetivo 

aspectos do comportamento humano e outros fatores, como o homem, características físicas, 

fisiológicas, psicológicas e sociais do trabalhador, influência de sexo, idade, treinamento e 

motivação, a máquina com toda a ajuda material que o homem utiliza no seu trabalho e que 

engloba equipamentos, ferramentas, mobiliários e instalações, o ambiente com características 

físicas que envolvem o homem durante o trabalho, como temperatura, ruído, vibração, 

luminosidade, cores, gases, vapores, névoas, etc. A ergonomia age sobre esses fatores, na 

tentativa de melhorá-los para otimizar a eficiência do sistema e beneficiar o homem. Desse 

modo, aplica técnicas para adaptação do homem ao seu trabalho e formas eficientes e seguras 
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de realizá-lo, tencionando à otimização do bem-estar e, consequentemente, ao aumento da 

produtividade. 

Em outros termos, define-se a ergonomia basicamente como o estudo 

do trabalho. Mais especificamente, pode ser entendida como a ciência do projeto do trabalho 

que visa adequá-lo ao operador, adaptando tarefas, estações de trabalho, ferramentas e 

equipamentos para reduzir o estresse físico do corpo do trabalhador. Logo, é um mecanismo 

que tende a evitar possíveis lesões, potencialmente sérias, decorrentes da função exercida 

(OSHA 3125, 2000). 

Em agosto de 2000, a Associação Internacional de Ergonomia (IEA) 

adotou a definição oficial de ergonomia, apresentada da seguinte maneira: “A Ergonomia (ou 

Fatores Humanos) é uma disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre 

os seres humanos e outros elementos ou sistemas e à aplicação de teorias, princípios, dados e 

métodos a projetos a fim de otimizar o bem-estar humano e o desempenho do sistema como um 

todo. ” Os ergonomistas contribuem para o planejamento, projeto e a avaliação de tarefas, postos 

de trabalho, produtos, ambientes e sistemas de modo a torná-los compatíveis com as 

necessidades, habilidades e limitações das pessoas. 

Dul e Weerdmeester (2001) assinalam que a ergonomia se aplica ao 

projeto de máquinas, equipamentos, sistemas e tarefas, com objetivo de melhorar a segurança, 

a saúde, o conforto e a eficiência no trabalho. A operação de tratores agrícolas é uma atividade 

que engloba basicamente dois fatores: o homem como o operador e a máquina, no caso, o trator. 

Estes dois fatores interagem entre si, formando o sistema homem–máquina (GRANDJEAN, 

1998). A eficiência com que o sistema homem–máquina executa suas funções depende de 

diversos fatores, podendo ser estes fatores físicos, como temperatura e luminosidade, ou 

psicológicos. 

 

2.4 Conceitos básicos de vibrações 

 

As vibrações ocorrem em todos os sistemas mecânicos em maior ou 

menor intensidade, mas não é possível eliminá-las, apenas diminuir seus efeitos por meio da 



15 

 

adição de componentes que permitam controlar ou isolar estes fenômenos, deixando-os em 

níveis aceitáveis (BACK, 1983). 

Por outro lado, Sell (2002) considera vibrações como oscilações 

mecânicas regulares e irregulares de um corpo que ocorrem em torno de um ponto comum.  

Vibração, de acordo com a visão de Polito (2004), é todo movimento 

periódico das partículas de um corpo ou meio elástico, em sentidos alternativamente opostos 

com relação à posição de equilíbrio, quando ocorre uma perturbação. É qualquer movimento 

que se repete, regular ou irregularmente, depois de um intervalo de tempo. O movimento de um 

pêndulo e da corda de um violão são exemplos simples de vibrações. Em engenharia, esses 

movimentos ocorrem nos elementos que compõem as máquinas e nas suas estruturas, se são 

submetidos ao movimento. 

No que diz respeito a um movimento oscilatório, para quantificação da 

vibração, são utilizados os parâmetros deslocamento, velocidade e aceleração. Na área de 

higiene ocupacional, a quantificação da vibração comumente é feita por meio da aceleração do 

movimento em m.s-2 ou em dB, enquanto parâmetros relacionados à amplitude da vibração são: 

o valor do pico, pico a pico e o valor RMS O valor de pico representa a aceleração máxima em 

um intervalo de tempo que geralmente se trata de 1 segundo. O valor pico a pico representa a 

distância do valor máximo e mínimo. O valor RMS corresponde à medida da amplitude, que é 

uma das mais importantes quantificações da vibração e representa a média da energia do 

movimento vibratório. (SALIBA, 2014). 

O movimento vibratório pode ser visualizado por meio de um pêndulo, 

de instrumentos musicais de cordas, de corpos em movimento e até mesmo de átomos. O modelo 

vibratório é caracterizado pelo deslocamento ao longo do tempo, com o intercâmbio de energia 

potencial por cinética e vice-versa, o que resulta em movimento oscilatório. O movimento pode 

consistir em um simples componente e ocorrer em uma única frequência, a exemplo de um 

diapasão; ou vários componentes que ocorrem em diferentes frequências simultaneamente, 

como, por exemplo, o movimento que acontece em motores de combustão interna. 

(VENDRAME, 2006). 

Ainda acerca da concepção de vibração, Vendrame (2006), concebe que 

um corpo é considerado em vibração quando se encontra em um movimento oscilatório em torno 
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de um ponto de referência. O número de vezes que ele completa um ciclo de um movimento 

durante um período de um segundo é chamado de frequência e é medido em Hertz [Hz]. 

Saliba (2014) acrescenta que a vibração é um movimento oscilatório de 

um corpo por causa de forças em desequilíbrio de componentes rotativos e movimentos 

alternados de uma máquina ou equipamento. Se o corpo vibra, descreve um movimento 

oscilatório e periódico, envolvendo o deslocamento durante o tempo. Assim, há, neste 

movimento, uma velocidade, uma aceleração e a frequência. 

Há quatro fatores físicos importantes para determinar a vibração no 

corpo humano que são: a intensidade, a frequência, a direção e a duração ou tempo de exposição 

da vibração (ANFLOR, 2003). Na Figura 3, é possível observar os parâmetros característicos 

de um movimento senoidal. 

 

 

Segundo Rao (2008), vibração ou oscilação é qualquer movimento que 

se repete após um intervalo de tempo, consistindo em um sistema com um meio para armazenar 

energia potencial, um meio para armazenar energia cinética e um meio de perda gradual de 

energia. A energia vibracional pode ser convertida em calor ou som em um fenômeno conhecido 

como amortecimento. Uma das principais estratégias para reduzir a ação das vibrações sobre o 

corpo humano e permitir, dessa forma, a preservação da saúde, conforto e eficiência de trabalho, 

é o desenvolvimento e a adoção de componentes e de estruturas cada vez mais capazes de 

proteger o operador da máquina das vibrações emitidas pela mesma, dissipando essa energia 

vibracional que pode vir a atingir o posto operacional. 

Figura 3. Parâmetros característicos de um movimento senoidal. 

Fonte: Brüel & Kjær (1989). 
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Para Ribas (2012), o entendimento de vibrações necessita do 

conhecimento de alguns parâmetros básicos, a saber: pico, raiz média quadrática (RMS) ou valor 

eficaz, média, pico a pico e amplitude. No que tange ao pico, indica o valor máximo, mas não 

traz qualquer informação em relação à duração ou o tempo de movimento, é usado na indicação 

de níveis de impacto de curta duração. Conforme esse mesmo autor aponta, a raiz média 

quadrática (RMS) ou valor eficaz corresponde à raiz quadrada dos valores quadrados médios 

dos movimentos. É a mais importante e a mais utilizada medida da amplitude, porque mostra a 

média da energia contida no movimento vibratório, ou seja, indica o potencial destrutivo da 

vibração. Em relação à média, indica apenas a média da exposição sem qualquer relação com a 

realidade do movimento, é um parâmetro usado quando se quer levar em conta um valor da 

quantidade física da amplitude em um determinado tempo. A respeito do pico a pico, demonstra 

a dupla amplitude da onda e é um parâmetro usado, por exemplo, caso o deslocamento vibratório 

da máquina for parte crítica na tensão máxima de elementos de máquina. No que concerne à 

amplitude, é o deslocamento máximo do corpo em relação a sua posição de equilíbrio, sendo 

que a intensidade da vibração está associada ao deslocamento, à velocidade e à aceleração. 

Na prática, as vibrações consistem em uma mistura complexa de 

diversas ondas, com frequências e direções diferentes. A partir da análise desses componentes, 

é possível calcular o nível médio das vibrações (CUNHA; DUARTE; RODRIGUES, 2009), e 

diferentemente de outros agentes físicos ou químicos, em que o trabalhador atua de forma 

passiva, na exposição ao risco, no caso de vibrações, se caracteriza pelo contato entre o 

trabalhador e o equipamento ou máquina que transmite a vibração. 

Para Prasad, Tewari e Yadav (1995), nos tratores, as vibrações são 

resultantes das interações entre o trator e o microrelevo do solo em que ele opera e também com 

a sua fonte de potência. O valor RMS é o parâmetro mais utilizado para a verificação da 

aceleração, pois corresponde ao valor eficaz da vibração. 

Segundo Fernandes (2000), o valor RMS é a mais importante medida da 

amplitude, porque mostra a média da energia contida no movimento vibratório. Dessa forma, 

mostra seu potencial destrutivo. 
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2.5 Vibrações no cotidiano 

 

A vibração é um agente nocivo presente em várias atividades laborativas 

do nosso cotidiano. As atividades agroindustriais e agroflorestais submetem os trabalhadores às 

vibrações localizadas, também denominadas vibração de mãos e braços (VMB) ou 

extremidades, e às vibrações de corpo inteiro (VCI). Cada parte do corpo humano vibra em uma 

frequência característica; quando uma vibração do meio externo de frequência semelhante 

atinge determinada parte, ocorre o fenômeno da ressonância ou amplificação da vibração. Essas 

exposições podem vir a desencadear diversos tipos de doenças (VENDRAME, 2006). 

As atividades humanas do cotidiano em sua maioria envolvem alguma 

forma de vibração. Ouve-se porque o tímpano vibra, vê-se em função da propagação das ondas 

luminosas. A respiração está associada às vibrações dos pulmões, os batimentos cardíacos são 

movimentos vibratórios do coração, a fala fundamenta-se na vibração das cordas vocais e os 

movimentos humanos envolvem oscilações de braços e pernas. Outros diversos fenômenos que 

englobam a atividade humana, tais como economia, biologia, química, física, etc. apresentam 

comportamento cujas variáveis do comportamento são oscilatórias. As aplicações das vibrações 

na engenharia são de suma importância, a exemplo da construção e projeção de máquinas, de 

fundações, estruturas, motores, turbinas, sistemas de controles e outros setores da engenharia 

que exigem que questões relacionadas às vibrações sejam levadas em consideração (SOEIRO, 

2011). 

Soeiro (2011) ainda pontua que a vibração também pode ser utilizada 

com proveito em várias aplicações industriais. Esteiras transportadoras, peneiras, 

compactadores, misturadores, máquinas de lavar são exemplos de equipamento que utilizam as 

vibrações em seus respectivos princípios de funcionamento. Além disso, a vibração pode ser 

empregada em testes de material; na medicina, os ultrassons são largamente utilizados em 

obstetrícia; na indústria, em processos de usinagem, soldagem; em pesquisas geológicas, para 

simular terremotos e para conduzir estudos no projeto de reatores nucleares. Em todas essas 

atividades, há a vibração como um participante de fundamental importância. 

Embora traga esses benefícios, a vibração pode ocasionar malefícios ao 

trabalhador, conforme já mencionado no item 2.1. Tosin (2009) argumenta que, assim como o 

ruído, a vibração é um dos grandes males que afeta os operadores de máquinas agrícolas. Para 
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tal autor, ela é sabidamente um dos responsáveis diretos pelos afastamentos por doença do 

trabalho, e, consequentemente, também é um dos principais responsáveis pela não 

homogeneidade do trabalho agrícola com máquinas. 

 

2.6 Vibração no corpo humano 

 

Segundo a Norma ISO 2631 (1978), o corpo humano pode receber as 

vibrações de três formas diferentes, atingindo o corpo inteiro ou partes substanciais do mesmo, 

vibrações transmitidas por meio de superfícies de sustentação, tais como pés, nádegas e costas, 

e, por fim, as que atingem partes específicas do corpo, como mãos, cabeça e pernas. Nos tratores 

agrícolas, o operador recebe as vibrações por meio do assento, do piso, dos comandos manuais 

e dos pedais. 

Os efeitos das vibrações sobre o corpo humano podem atingir graus 

muito graves, como, por exemplo, danos permanentes a órgãos internos, perda de equilíbrio, 

visão turva e falta de concentração (GERGES, 2000). Ao contrário de outros agentes, em que o 

trabalhador é sujeito passivo, de modo que se expõe aos riscos, no caso das vibrações, deve 

haver, obrigatoriamente, o contato entre o trabalhador e o equipamento ou máquina que seja o 

emissor da vibração.  

A vibração consiste em movimento intrínseco aos corpos dotados de 

massa e elasticidade. O corpo humano possui sua vibração natural, se uma frequência externa 

coincide com a frequência natural do sistema, ocorre a ressonância, que acarreta em ampliação 

da vibração. A energia vibratória é recebida e absorvida pelo corpo como consequência da 

atenuação proporcionada pelos tecidos e órgãos. Para Tosin (2009), a sensibilidade do corpo às 

vibrações longitudinais (eixo z) e transversais (eixos x e y) é diferente, sendo a maior 

sensibilidade nos eixos x e y em baixas frequências. 

Os efeitos causados ao corpo humano pela VCI dependem da frequência 

de excitação, da aceleração, do deslocamento e da velocidade. As principais frequências de 

excitação a que o corpo humano é exposto, as quais são geradas principalmente pelos veículos 

pesados, pontes rolantes entre outros, ocorrem até 100Hz (ANFLOR, 2003). 
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Estudos a respeito da vibração transmitida por meio de assentos de 

veículos geralmente ocorrem em frequências inferiores a 20 Hz. No entanto, há também 

vibrações importantes, maiores que 20 Hz, que ocorrem no piso de certos veículos, como, por 

exemplo, aviões, helicópteros e tratores (GRIFFIN, 1990). Há uma concentração muito grande, 

por parte de alguns pesquisadores, em determinar como a magnitude da vibração pode ser 

aumentada ou diminuída ordenadamente para criar o mesmo efeito em diferentes frequências 

de vibração, para analisar o grau de desconforto e seus efeitos fisiológicos.  

A ISO 2631-1 (1997) define um sistema de coordenadas ortogonais para 

estudos do efeito da magnitude em diferentes direções. Na Figura 4, são apresentadas as direções 

de medição da vibração no corpo humano. 

 

O corpo humano reage às vibrações de forma diferente. A sensibilidade 

às vibrações longitudinais é distinta da sensibilidade transversal. Em cada direção, a 

sensibilidade também varia de acordo com a frequência, isto é, a aceleração tolerável para 

determinada frequência é diferente daquela em outra frequência. Frequências abaixo de 1 Hz 

causam enjoos, enquanto as frequências entre 3 Hz e 8 Hz afetam os intestinos e a coluna 

vertebral e aquelas entre 15 Hz e 24 Hz podem interferir na visão, diminuindo a fixação e a 

percepção visual (RAMIREZ BERASATEGUI, 2000). 

Como é possível observar na Figura 4, no corpo humano, a vibração 

pode ser medida por meio dos três eixos ortogonais (X, Y e Z). A direção (Z) é vinculada aos 

valores de vibração vertical no sentido das nádegas para a cabeça, atingindo a coluna vertebral, 

na direção (X), estão os valores correspondentes ao longo do eixo longitudinal das costas ao 

peito e, no eixo (Y), estão os valores correspondentes na direção transversal da direita para a 

esquerda, conforme a ISO 2631 (1997). 
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Tendo em vista que a sensibilidade humana às vibrações é diferente nas 

diversas faixas de frequência, na avaliação ocupacional, os valores das acelerações são 

ponderados, ou corrigidos, em função da frequência, dos eixos espaciais X, Y e Z e do tipo de 

vibração que ocorre nas extremidades e no corpo inteiro. (VENDRAME, 2006). 

É de conhecimento geral que cada corpo possui a sua própria frequência 

de resposta quando submetido a uma excitação qualquer. Essa frequência própria é denominada, 

no meio científico, frequência natural do corpo ou do sistema em estudo. Quando um corpo ou 

sistema é excitado a uma frequência, que seja a sua frequência natural, considera-se que está em 

ressonância. A ressonância no meio mecânico leva qualquer estrutura, dependendo de sua 

magnitude de excitação, ao colapso (ANFLOR, 2003). 

O corpo humano também é considerado um sistema mecânico, porém 

um sistema heterogêneo, ou seja, formado por vários segmentos com faixas de frequências 

naturais distintas. Tal sistema pode ser ilustrado na Figura 5, que representa um apanhado geral 

de algumas literaturas da área, como Griffin (1990) e Wassermann (1987), e apresenta a parte 

do corpo e a respectiva faixa de frequência que a afeta.  

Figura 4. Direção das posições para medição da vibração no corpo humano. 

Fonte: ISO 2631-1(1997). 
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Segundo Anflor (2003) é exatamente por estas faixas de frequência 

naturais distintas que há um empenho maior, pela comunidade científica, em conhecer os 

comportamentos biodinâmicos e fisiológicos do corpo humano. Por ser um sistema complexo, 

o corpo humano varia algumas das faixas de frequência natural de seus segmentos dependendo 

de sua posição, ora sentado, ora em pé ou deitado. 

As vibrações afetam a percepção visual, o desempenho psicomotor e 

muscular, bem como, de forma mais amena, os sistemas circulatório, respiratório e nervoso, isto 

é, a vibração pode prejudicar a visão, o processo mental da informação, a capacidade motora e 

de precisão. Kroemer e Grandjean (2005) apontam que, em todos os testes de direção em que 

foram simulados os efeitos psicofisiológicos das vibrações, a eficiência na direção foi 

prejudicada por vibrações na faixa de 4 Hz. Nessa faixa, os efeitos negativos crescem com o 

aumento da aceleração, uma vez que os erros de direção aumentam quando o operador está 

sujeito a acelerações na ordem de 0,5 m.s-2, tornando-se impossível guiar com segurança quando 

as acelerações atingem 2,5 m.s-2. Dessa forma, além dos riscos à saúde a que os operadores de 

tratores ficam sujeitos, eles também estão correndo riscos com a segurança durante sua jornada 

Figura 5. Representação geral das principais frequências de ressonância do corpo humano. 

Fonte: Anflor (2003). 



23 

 

de trabalho. Isso porque se o indivíduo estiver sujeito a uma vibração com um nível de 

aceleração muito elevado, prejudicará a sua capacidade de dirigir, podendo ocorrer um acidente 

de trabalho, como um tombamento lateral do trator. 

Kroemer e Grandjean (2005) ainda pontuam que a exposição periódica 

de uma pessoa às vibrações no posto de trabalho pode levar a lesões que afetem os órgãos 

internos com intensidades diferentes, de acordo com a parte do corpo afetada e com o nível de 

intensidade de vibração. Muitos desses problemas podem ser evitados por meio de 

levantamentos de dados das condições de trabalho e pela adoção de valores limites para os níveis 

de exposição. A Figura 6 mostra como o corpo humano responde às acelerações que podem 

atingi-lo, de acordo com a intensidade e a frequência. Também é possível observar que as 

vibrações com intensidade maior são as mais prejudiciais. Outro fato que se conclui com a 

análise da Figura 6 é que conforme a frequência da vibração aumenta, a sua intensidade também 

aumenta proporcionalmente. 

 

 

2.7 Vibração em tratores agrícolas 

 

Em uma abordagem que se centra nas vibrações, a maioria a que os 

operadores da máquina são submetidos atinge o corpo humano por meio do banco, 

Figura 6. Subjetiva resposta humana às curvas de vibração. 

Fonte: Chaney (1964) 



24 

 

principalmente as verticais e que transmitidas às nádegas e às costas, passando pela coluna 

vertebral, assim como por meio do assento e encosto do banco. As vibrações, entre as diversas 

condições de trabalho a que o tratorista está sujeito, como calor, ruídos e poeira, são as que têm 

causado os reflexos mais críticos ao operador se seus efeitos não forem devidamente avaliados 

na concepção do banco de trabalho do tratorista (ROTH, 2010). 

As alterações introduzidas no trabalho agrícola como um todo, com a 

automatização de máquinas e equipamentos, ao proporcionar aos produtores grande aumento na 

produtividade e regularidade na qualidade da produção fazem também com que durante a 

realização dessas atividades, os operadores das máquinas agrícolas, especialmente os 

operadores de tratores, fiquem expostos a condições adversas vindas tanto do meio ambiente, 

como a poeira, temperatura, umidade, incidência solar, quanto da própria máquina, nas formas 

de ruídos, vibrações, gases e calor, condições essas provenientes do projeto da máquina (LIMA 

et al.,2005). 

Os tratores agrícolas, de modo geral, produzem vibrações de baixa 

frequência que são transmitidas para o posto do operador (SERVADIO et al., 2007). Níveis 

excessivos de vibração, em tratores agrícolas, incomodam o operador e, com isso, aumentam 

sua fadiga, tanto física quanto mentalmente (FERNANDES et al., 2003). 

Segundo Blanco Roldán, Gil Ribes e Jiménez Romero (1999), as 

vibrações a que o tratorista é submetido durante seu trabalho advêm de duas principais fontes. 

A primeira delas é por meio das vibrações produzidas pelo motor e pela transmissão do trator e 

que se caracteriza por ser de alta frequência e pequena amplitude, além de ser transmitida ao 

operador por meio do assento, do volante e dos comandos de operação. A segunda é a vibração 

produzida pelas irregularidades do terreno. São vibrações de baixa frequência e de grande 

amplitude e que são transmitidas ao operador sem mais isolamento do que o proporcionado pelo 

assento ou pela cabine, se for suspensa. Essas vibrações são especialmente nocivas ao coincidir 

com frequências da região lombar da coluna vertebral e de diversos órgãos internos, causando 

ressonância e dando lugar, após um longo período de exposição, a efeitos patológicos de 

gravidade variável. 

Vários componentes do trator influenciam na transmissão e nível das 

vibrações, tais como os pneus, coxins, amortecedores, posição e ajuste do assento (ROTH, 
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2010). Cada um desses componentes dos tratores agrícolas possui diferentes mecanismos de 

ação e atua de formas diferentes na atenuação das vibrações que ocorrem durante sua operação. 

Fernandes et al. (2003) explicam que os níveis excessivos de vibração 

nos tratores agrícolas são bastante desconfortáveis para o operador, o que, consequentemente, 

aumenta sua fadiga física e mental. O operador no posto de trabalho não mantém uma postura 

estável, visto que o contato dos membros do corpo no piso da cabina, na direção e no assento 

faz com que haja propagação das vibrações para o corpo durante a execução das tarefas. Dessa 

forma, a exposição do corpo humano às vibrações proporciona inúmeros problemas na coluna 

vertebral, tais como hérnia de disco e degeneração da região lombar (IIDA, 2005). 

As vibrações mecânicas originadas tanto do funcionamento da máquina 

quanto da rugosidade da superfície de deslocamento tornam-se problemáticas quando a 

frequência de partes do corpo humano, por exemplo, o tronco vibra a uma frequência de 4 a 8 

Hz, por conseguinte, aproxima-se da frequência do trator que é de 1-7 Hz, o que pode elevar as 

chances de problemas de saúde no operador. O desconforto provocado por VCI é percebido 

quando determinado nível médio de vibrações é combinado com um tempo de exposição. Se a 

magnitude das vibrações é baixa, a avaliação do desconforto é dominada por características 

estáticas. Por outro lado, quando a magnitude das vibrações aumenta, a avaliação do desconforto 

é influenciada pelas características dinâmicas. Isso é relevante no momento de determinar quais 

características a serem ressaltadas durante a projeção de um assento para um posto de trabalho. 

(ZEHSAZ et al., 2011). 

Além de todos esses danos que as vibrações causam à saúde do 

operador, a exposição constante por um longo período ocasiona perda no rendimento durante a 

execução do trabalho e, consequentemente, menor eficiência da máquina e fadiga durante a 

jornada de trabalho, o que pode provocar um acidente. 

 

2.8 Posto operacional de tratores agrícolas 

 

Segundo Liljedahl et al. (1996), os projetos dos tratores agrícolas devem 

levar em consideração os fatores humanos, para possibilitar a execução de uma grande 

quantidade de tarefas complexas com eficiência, segurança e com um mínimo de fadiga 
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possível. Nesse contexto, ao procurar oferecer conforto e segurança ao operador, é de suma 

importância que o assento do trator seja corretamente projetado. 

Um dos fatores mais importantes a serem considerados pelos projetistas 

quando desenvolvem um projeto de trator agrícola é, segundo Santos (2005), o assento. Tal 

preocupação se deve ao fato de que é nele que o operador executa o seu trabalho, passa toda sua 

jornada de trabalho e transcorre o maior número de horas anuais produtivas. A importância do 

conforto do assento, tanto em relação ao aspecto estético quanto ao aspecto funcional, tem-se 

ampliado desde que os usuários destes equipamentos começaram a compreender melhor sobre 

um modo de operação mais confortável e seguro (TAN; DELBRESSINE; RAUTERBERG, 

2007). 

O posto operacional de tratores agrícolas vem evoluindo constantemente 

com a adoção de novas tecnologias, melhoria da ergonomia e também da distribuição dos itens 

de comando, resultando em maior conforto e segurança ao operador (ROZIN, 2004). 

De acordo com Prasad, Tewari e Yadav (1995), o posto operacional do 

trator agrícola deve ser projetado na tentativa de aliar fatores oportunos, como dirigibilidade, 

visibilidade, conforto, arranjo dos controles, facilidade de acesso, segurança e conforto sonoro, 

a outros adversos, como vibrações e temperaturas desconfortáveis, além de proteção contra 

intempéries, poeira e detritos. Os autores também assinalam que ele deve ser projetado para 

acomodar 90% da população com possibilidade de conduzir tratores agrícolas, principalmente 

em relação ao assento e à posição dos comandos de operação de mãos e pés. Se o posto 

operacional oferece melhores condições ergonômicas, o operador fica exposto a menores 

esforços mentais e físicos. Desse modo, resulta em maiores rendimentos e eficiência, além de 

reduzir os riscos da ocorrência de acidentes, erros e o desenvolvimento de doenças. 

Várias medidas vêm sendo adotadas para amortecer ou amenizar as 

vibrações de baixa frequência e para reduzir os efeitos maléficos da exposição do operador às 

mesmas, sobretudo por meio da implantação de sistemas de suspensões mais eficientes no posto 

operacional (SANTOS FILHO, 2002). 

Para Márquez (2001), os operadores de tratores agrícolas têm claro que 

a condução de um trator agrícola, por várias horas em um ambiente sob vibrações, só é 

suportável quando se dispõe de um banco apropriado. Ainda conforme o autor, quando surgiram 
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os primeiros tratores, os danos causados à coluna vertebral só eram comparáveis a atividades 

mais duras, como a mineração.  

Apesar de, recentemente, os fabricantes de máquinas agrícolas terem 

ofertado uma maior gama de equipamentos com cabinas com sistema de amortecimento, a 

redução da vibração a níveis toleráveis é obtida, na sua grande maioria, por meio dos pneus, do 

assento e de um sistema de suspensão, geralmente, mecânico (RAMIREZ BERASATEGUI, 

2000). 

Conforme Tiemessen et al. (2007) pontua acerca da importância do 

posto operacional, a base do assento representa significativa redução na magnitude da vibração, 

de modo que atua como um isolante extra na redução das vibrações, sendo a suspensão do banco 

o fator de pesquisa mais estudado na efetiva redução da magnitude da vibração. No entanto, 

esses estudos mostram resultados conflituosos, já que não identificam que tipo de suspensão 

teria um significativo efeito na redução da magnitude da vibração, em medições no encosto e 

na base do assento. 

Stein et al. (2007) alerta que a segurança e o conforto dos operadores de 

tratores merecem considerável atenção, particularmente no que diz respeito à vibração e ao 

desenvolvimento do projeto de assentos de tratores. O isolamento do assento frente à vibração 

vertical e ao choque, em alguns veículos, é de considerável importância, uma vez que a 

exposição à vibração de corpo inteiro no ambiente de trabalho pode levar à fadiga e, em alguns 

casos, a lesões.  

Ainda segundo Stein et al. (2007), estudos epidemiológicos sobre postos 

de trabalho evidenciam a necessidade de novos bons projetos de suspensão, com a ampliação 

das soluções até agora propostas, que normalmente se valem de um sistema de suspensão 

passiva e que são projetados para garantir o isolamento somente no eixo vertical, com um grau 

simples de liberdade. Na busca por uma maior redução da vibração, as cabines com suspensão 

poderiam ser utilizadas como alternativa ou em série com o sistema de suspensão do assento 

que segue o mesmo conceito. O assento deve, por conseguinte, ser escolhido de tal forma que a 

frequência de corte mais alta de sua suspensão, geralmente correspondente ao peso do condutor 

mais leve, seja inferior à frequência dominante de excitação.  

Conforme descreve Donati (2002), os projetistas de máquinas agrícolas 

têm-se dedicado a melhorar as condições dos operadores trabalhando em duas linhas de 
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pesquisas para, além de reduzir a vibração, minimizar o risco de lesões lombares dos 

trabalhadores. Para tanto, é válido inserir dispositivos de suspensão entre o operador e a fonte 

da vibração e melhorar ergonomicamente o banco, a cabina e a visibilidade do posto de trabalho. 

Donati (2002) ainda esclarece que é na própria suspensão do banco do 

posto de trabalho que se localiza o estágio final do amortecimento das vibrações antes do 

operador. Contudo, é o único estágio existente em muitos veículos, o que significa que, na 

prática, as suspensões dos bancos frequentemente revelaram ser amplificadoras das vibrações, 

de acordo com medições realizadas em um grande número de bancos de veículos. Isso fica bem 

claro, segundo o autor, em suspensões de bancos mais baratos, que são montados sobre duas 

molas flexíveis traseiras, as quais são, muitas vezes, amplificadoras das vibrações. 

 

2.9 Avaliação da vibração 

 

A análise de vibração consiste em posicionar um sensor, chamado de 

acelerômetro, sobre alguns pontos peculiares da máquina, em diferentes direções e tomar o sinal 

de vibração gerado pelos componentes dinâmicos da máquina por alguns segundos. O 

acelerômetro pode ser fixado temporariamente com imã ou outro dispositivo, ou 

permanentemente, dependendo das condições de acesso ao ponto de medição e do tipo de 

sistema de monitoramento que pode ser on-line ou off-line. (SEMEQ, 2013). 

Segundo Fernandes (2000), o transdutor comumente utilizado nas 

avaliações de vibração é o acelerômetro piezoelétrico, que se caracteriza por ter uma banda 

dinâmica maior com boa linearidade. O autor ainda salienta que os acelerômetros piezoelétricos 

são auto-geradores de sinal, não necessitam de uma fonte de potência. O autor ressalta também 

que esse tipo de transdutor não possui partes móveis e gera um sinal proporcional à aceleração, 

que pode ser integrado obtendo-se a velocidade e o deslocamento do sinal.  

Durante as medições de vibrações, faz-se necessária a escolha do 

acelerômetro correto para cada frequência a ser avaliada. Durante a avaliação da vibração, é 

necessário usar um medidor de vibração conectado ao acelerômetro. Esse medidor contém um 

pré-amplificador, que indica o nível RMS da aceleração, velocidade ou deslocamento, há 

possibilidade de ser utilizado um medidor portátil de vibração. O valor RMS é a mais importante 
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medida da amplitude, porque mostra a média da energia contida no movimento vibratório. Dessa 

forma, mostra o potencial destrutivo da vibração (FERNANDES, 2000). 

De acordo com  Cunha e Giampaoli (2013), na abordagem dos locais e 

condições de trabalho, deverão ser obtidas informações técnicas e do ambiente relacionadas a 

todos os instrumentos utilizados para realização do trabalho, como veículos, máquinas e demais 

equipamentos, as operações e demais parâmetros que sejam relevantes para a avaliação, tais 

como ambientais, de processos de trabalho etc. Tais informações serão validadas por 

observações nos locais a serem avaliados, observações essas necessárias para a identificação 

dos grupos de exposição similares e para a determinação da exposição dos trabalhadores com 

respaldo no critério utilizado.  

A NHO 09 (Norma de Higiene Ocupacional) também expõe que, 

durante as avaliações, deve-se levar em consideração informações fornecidas pelo fabricante 

das máquinas, o estado de conservação, características da superfície de circulação, condições 

específicas de trabalho que possam contribuir para a intensificação das condições de exposição, 

informações ou registros relacionados a queixas entre outros aspectos são informações que 

devem ser consideradas e se tornam fundamentais para a avaliação das vibrações (CUNHA; 

GIAMPAOLI, 2013). 

 

2.10 Legislação sobre vibração 

 

Brasil (1943) publicou na seção XIII artigo 189 da Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT) do Decreto de Lei nº5.452 que serão consideradas atividades ou 

operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, 

exponham os colaboradores a agentes nocivos à saúde, condições que ultrapassem os limites de 

tolerância fixados em razão da natureza da intensidade do agente e do tempo de exposição aos 

seus efeitos.  

O artigo 190 diz que o Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE) 

aprovará as atividades e operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de 

caracterização da insalubridade, limites de tolerância aos agentes da insalubridade assim como 

tempo máximo de exposição e meios de proteção. O artigo 191 da referida lei considera que a 
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eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá com a adoção de medidas que 

conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância ou com a utilização de 

equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que diminuam a intensidade do agente 

agressivo a limites de aceitáveis. (BRASIL, 1943). 

Brasil (2014) recentemente atualizou o Anexo 8 da Norma 

Regulamentadora 15, de modo que caracteriza como insalubridade atividades e operações que 

submetam os trabalhadores, sem uma adequada proteção, às vibrações localizadas ou de corpo 

inteiro por meio de perícia realizada no local de trabalho. Os procedimentos técnicos utilizados 

para as avaliações quantitativas das VCI e VMB são os estabelecidos pelas Normas de Higiene 

Ocupacional da FUNDACENTRO, que têm como embasamento a ISO, de acordo com a NR15, 

caracteriza-se como condição insalubre, caso sejam superados, quaisquer dos limites de 

exposição ocupacional diária a VCI. As situações de exposição superiores aos limites de 

exposição ocupacional, quando constatadas, são caracterizadas como insalubres em grau médio. 

A avaliação quantitativa deve ser representativa da exposição, abrangendo aspectos ambientais 

e organizacionais que compreendam o trabalhador no exercício de suas atividades de trabalho. 

Na Norma ISO 2631 (1978), são definidos três limites de exposição do 

corpo humano às vibrações, buscando estabelecer os níveis de conforto, eficiência de trabalho 

e risco à saúde, a saber: nível de conforto reduzido ou preservação do conforto, nível de 

eficiência reduzida/fadiga ou preservação da eficiência de trabalho e limite de exposição ou 

preservação da saúde e/ou segurança. Os valores utilizados pelas normas são obtidos por meio 

de trabalhos que procuram verificar o efeito das vibrações sobre o corpo humano. 

O limite de fadiga indica um nível de vibração que, ao ser excedido, 

pode afetar a eficiência de trabalho em muitos tipos de atividades, principalmente naquelas que 

apresentam longas jornadas, podendo ocasionar doenças ocupacionais e, consequentemente, 

prejudicar a qualidade do trabalho. Muitos fatores podem afetar a real interferência da fadiga 

sobre o trabalhador; porém, os limites recomendados pela norma mostram o nível geral no qual 

a interferência se inicia com a dependência da frequência e do tempo (ISO 2631, 1978). 

Em relação ao limite de exposição (L.E.), o nível máximo é determinado 

para qualquer condição de frequência, duração e direção, multiplicando-se por dois os valores 

estabelecidos para o critério de nível de eficiência reduzida, nível de fadiga. Somente é 

recomendável exceder o limite de exposição se houver justificativa especial e precauções para 
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minimizar ao máximo os efeitos da vibração (ISO 2631, 1978). Por sua vez, o nível reduzido de 

conforto equivale a aproximadamente um terço dos níveis correspondentes do nível de 

eficiência reduzido. 

Em 1985, a ISO 2631 continuava com os limites de exposição para a 

VCI. No que concerne à sua nova edição de 1997, é importante ressaltar que essa edição não 

estabelece limites de exposição, limitando-se a definir um método para a avaliação de exposição 

à VCI, bem como indicar os principais fatores relacionados para se determinar o nível de 

exposição à vibração que seja aceitável. Apresenta em seu anexo B um guia de caráter 

informativo sobre os efeitos da vibração em relação à saúde. Com essa nova edição foram 

introduzidas modificações na curva de ponderação em frequência utilizada para fins de saúde. 

Dessa forma, as perícias tiveram por base o L.E. da ISO 2631-1:1985. 

A ISO 2631:1997 fornece guias para a verificação de possíveis efeitos 

da vibração na saúde, conforto e percepção. Estabelece que a vibração será medida de acordo 

com um sistema de coordenadas que se origina no ponto em que a vibração se incorpora ao 

corpo humano e determina que os transdutores serão posicionados na interface entre o corpo 

humano e a fonte de vibração. Para tanto, o método básico utilizado é o da aceleração ponderada 

que é expressa em m.s-². Entretanto, como já foi dito, não nos fornece um valor referência como 

L.E. 

Em 2010, a ISO publicou modificações relativas à segunda edição da 

norma (ISO 2631-1:1997/Amd.1:2010). As modificações citadas também abarcaram o Anexo 

B da norma; no entanto, não introduziram limites de exposição. 

A Agência Europeia de Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA) 

possui na sua diretiva 2002/44/EC um limite de exposição, em que se baseia na determinação 

da exposição diária A(8) expressa como aceleração contínua equivalente a um período de 8 

horas. Nesse caso, utiliza o mais elevado dos valores eficazes ou o mais elevado dos valores de 

dose de vibração (VDV) das acelerações ponderadas em frequência determinadas segundo os 

três eixos ortogonais, de acordo com os procedimentos da norma ISO 2631-1 (1997). A NHO 

09, não adota os limites de exposição da Diretiva Europeia (Diretiva 2002/44/EC), embora 

tenham sido considerados no seu embasamento. 

A NHO 09 (CUNHA; GIAMPAOLI, 2013) considera para fins de 

comparação com o limite de exposição ou com o “nível de ação”, independentemente da duração 
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da jornada de trabalho, a determinação da aceleração resultante de exposição normalizada (aren) 

e o valor de dose de vibração resultante (VDVR). Esse último parâmetro adquire maior 

importância quando for constatada a ocorrência de choques ou solavancos significativos na 

exposição do trabalhador sob estudo. A diretiva não considera o VDV resultante (VDVR). No 

que diz respeito a esse aspecto, a NHO 09 é também mais restritiva. A ISO 2631-1: 1985 não 

previa procedimentos para abordar a presença de picos ou choques significativos de vibração 

nas exposições dos trabalhadores. O limite apontado pela diretiva considera o valor de A(8) = 

1,15 m.s-2 O limite de exposição adotado pela NHO 09 corresponde ao valor A(8) = 1,1 m.s-2. 

A NHO 09 (CUNHA; GIAMPAOLI, 2013) apresenta critério de 

julgamento e tomada de decisão, no sentido de que prevê a adoção de um conjunto mínimo de 

medidas preventivas e corretivas citadas na norma, visando à redução da exposição diária. O 

critério de julgamento e tomada de decisão recomenda inclusive a adoção de medidas 

preventivas e corretivas, quando os resultados caírem numa região de incerteza, abaixo do limite 

de exposição, tanto para os valores da aceleração resultante de exposição normalizada (aren) 

como para os valores de dose de vibração resultante (VDVR). A norma ainda considera também 

obrigatória a adoção de medidas de controle quando, por meio de análise preliminar, houver a 

convicção técnica de que as situações de exposição são inaceitáveis, independentemente da 

necessidade de avaliações quantitativas. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

As avaliações foram conduzidas no Núcleo de Ensaio de Máquinas e 

Pneus Agroflorestais (NEMPA), localizado nas dependências da Universidade Estadual Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Ciências Agronômicas (UNESP/FCA), câmpus de 

Botucatu – SP, que geograficamente se localiza a 22°51'25.26" de latitude sul e 48°26'4.07" de 

longitude oeste a 812 metros acima do nível do mar. A coleta dos dados sempre foi feita pela 

mesma pessoa, evitando, assim, variações no modo de realização da coleta. 

 

3.1 Localização e caracterização da área 

 

O local das avaliações encontra-se nas dependências da FCA, 

apresentado na Figura 7. Os ensaios foram todos efetuados em superfície plana de cimento e de 

modo estático, ou seja, os tratores não foram avaliados em movimento. 
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Todas as avaliações foram realizadas sempre no mesmo local, conforme 

a Figura 8, de modo que o local não causou alterações significativas nos dados coletados. Antes 

do início das avaliações, foram anotados o modelo das máquinas, as horas trabalhadas, o peso, 

o modelo dos pneus e a rotação do motor em marcha lenta. 

 

Figura 8. Local da realização da coleta dos dados mostrando a superfície onde os tratores foram submetidos às 

avaliações. 

Figura 7. Vista de satélite da localização do NEMPA onde foram realizadas as avaliações. 

Fonte: Google Earth (2014). 
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3.2 Material utilizado 

 

Foram analisados oito tratores de marcas, modelos e potência nominal 

no motor diferentes. A Tabela 1 expõe as especificações de cada trator empregado nas 

avaliações. Na Figura 9, é apresentado um gráfico com a evolução da potência no motor dos 

tratores utilizados nos ensaios. 

 

Tabela 1. Especificações de cada trator que foi avaliada a vibração no posto operacional. 

 

 

 

Figura 9. Gráfico da evolução da potência nominal no motor de acordo com o modelo dos tratores utilizados nas 

avaliações. 

RPM RPM Potência Nº Horímetro Pneus Pneus

Marcha de Nominal de

Lenta Trabalho (Kw) Cilindros

A 580 2000 40 3 46 9.5-24 14.9-28 3130

B 830 2000 48 3 37 11.2-24 16.9-28 3690

C 910 2300 97 4 31 14.9-26 23.1-30 7392

D 950 2100 121 6 103 16.9-28 Duplos 20.8-38 9390

E 900 2100 154 6 76 600/65 R28 110/70 R38 11494

F 850 2200 157/175 6 862 600/65 R28 710/70 R38 11700

G 900 2100 165 6 3483 16.9-30 R1 Duplos 20.8-42 12360

H 850 2200 178 6 21.8 420/90 R30 Duplos 520/85 R24 12800

Trator Peso (kg)
traseirosdianteiros(h)
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Os tratores da marca John Deere, modelos 5055E e 5065E, são os únicos 

tratores sem cabine. Durante os ensaios, os tratores que possuem cabine estavam com o ar 

condicionado ligado e a cabine totalmente fechada. Antes de iniciar a coleta dos dados, os 

rodados dos tratores pneus foram calibrados, de acordo com as especificações do fabricante. 

Vale salientar que o trator Valtra BM125i apresentava uma anomalia na 

velocidade do motor, já que não ficava estável, principalmente com o motor em marcha lenta. 

Tal problema poderia ser em função de algum defeito na bomba injetora ou ser uma simples 

falta de regulagem na mesma. 

Para a coleta dos dados nas máquinas, serviu-se de um dosímetro de 

vibração da marca Larson Davis modelo HVM100, conforme exposto pela Figura 10, com 

calibração realizada em 05 de Junho de 2013, e do software Blaze, que acompanha o dosímetro 

para a análise dos dados. Esse dosímetro realiza leituras simultâneas triaxiais, possibilitando 

configurações independentes para cada eixo, de acordo com o manual do fabricante. 

 

 

O equipamento HMV100 foi configurado para operar com o modo de 

corpo inteiro, média lenta, acelerômetro ICP, com referência de exposição de 2,8 m.s-2, sem 

integração, ponderação de frequência para os eixos X e Y Wd e Wk para o eixo Z, fatores 

multiplicativos de 1,4 para os eixos x e y e 1,0 eixo z, sem ganho e saída com AC ponderado. 

Figura 10. Dosímetro de vibração utilizado para coletar os dados nos tratores. 
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Além disso, registra vários parâmetros de acelerações e é capaz de 

realizar várias ponderações, entre elas severidade, em diferentes modos de coleta. Também 

possui memória para 100 repetições e 10 configurações bem como apresenta interface Serial 

RS-232 e saída de sinais AC/DC. A variação na coleta é menor do que 0,5 dB para a temperatura 

de operação entre -10ºC a 50° C; umidade relativa de 30% a 90% e imunidade a interferência 

eletromagnética de 80 A/m@60Hz. Os parâmetros inseridos na configuração do aparelho podem 

ser observados na Tabela 2. Convém salientar que as parametrizações aplicadas se atentavam 

para a saúde do trabalhador. 

 

Tabela 2. Parâmetros utilizados para configuração do setup do HVM100. 

Parâmetros Nível Ocupacional Nível de Conforto 

Modo Corpo Inteiro Corpo Inteiro 

Tempo de amostragem Lento Lento 

Grava Hora (tempo de 

medição) 

1min (operador definirá 

em campo) 

2min (operador definirá 

em campo) 

Auto salvamento Para e salva Para e salva 

Seg. Histórico Pico Pico 

Ponderação Wd / Wd / Wk Wd / Wd / Wk 

Auto Range Não usar Não Usar 

Ganho X 0 Ajustar no Campo 

Ganho Y 0 Ajustar no Campo 

Ganho Z 0 Ajustar no Campo 

Nível de Calibração Não Alterar Não Alterar 

Calibrar X Não Usar Não Usar 

Calibrar Y Não Usar Não Usar 

Calibrar Z Não Usar Não Usar 

Sensibilidade X 10,49 mV/g Usar a do acel. ou calibrar 

Sensibilidade Y 10,20mV/g Usar a do acel. ou calibrar 

Sensibilidade Z 10,34mV/g Usar a do acel. ou calibrar 

DB re 1,0 e-6 1,0 e-6 

Exposure re Não Alterar Não alterar 

Acelerômetro ICP ICP 

Unidades m/s² m/s² 

Fator Soma X 1,4 1 

Fator Soma Y 1,4 1 

Fator Soma Z 1 1 

Saída AC / DC em diante Não Alterar Não alterar 
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No que se refere ao programa Blaze, trata-se de uma ferramenta para 

análise de dados e elaboração de relatórios para a higiene e segurança industrial profissionais. 

Diante disto, foi possível a extração de todos os dados e, de posse deles, foram trabalhados no 

software Microsoft Office Excel 2013, que também possibilitou a confecção dos gráficos. 

Para analisar a vibração, lançou-se mão de uma almofada com 

acelerômetro triaxial, o seat pad, em conjunto com o dosímetro, material esse que é ilustrado na 

Figura 11, com a calibração realizada em 18 de abril de 2013. 

 

 

Esse equipamento foi adquirido como parte do projeto 470869/2012– 7, 

Chamada Universal 14/2012 – Faixa A, com verbas cedidas pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

 

3.4 Fixação da almofada com acelerômetro triaxial 

 

O procedimento de fixação do seat pad fundamentou-se nas exigências 

contidas na NHO09, que, por sua vez, se basearam nos preceitos da ISO2631. 

Figura 11. Almofada com acelerômetro triaxial (seat pad) utilizada para avaliação da vibração nos tratores. 
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Primeiramente, foram tomados os devidos cuidados para não haver nada 

entre o seat pad e o assento. Por exemplo, no caso dos tratores novos, o assento poderia estar 

protegido por um plástico, mas que deveria ser retirado para que o seat pad fique em contato 

direto com o assento. A fixação do assento foi feita com o auxílio de uma fita adesiva para que 

não saísse da posição inicial da coleta, com o objetivo de que, em todas as avaliações, o seat 

pad estivesse sempre no mesmo lugar. Assim, com esse procedimento, o contato do banco com 

o seat pad permaneceu durante toda a avaliação.  

Em todos os tratores, a avaliação da vibração foi realizada na base do 

assento e, posteriormente, recorreu-se ao mesmo procedimento para analisar o encosto do 

assento, conforme é representado nas Figuras 12 e 13. Vale destacar também que, ao se proceder 

dessa forma, foi atingida toda a vibração que chegava até o assento do trator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Modo de fixação do seat pad na base do assento. 
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Dada a necessidade de se verificar a rotação do motor nos tratores, o 

próprio tacômetro presente no painel da máquina propiciou essa verificação. 

 

3.5 Coleta dos dados 

 

Antes de iniciar a coleta dos dados, foram verificados alguns itens nas 

máquinas, do mesmo modo como deve ser feito antes de se iniciar qualquer operação agrícola. 

Para uma padronização foram utilizadas as pressões de inflação recomenda pelos fabricantes 

dos pneus, o tanque de combustível sempre cheio e a lastragem pesada. 

Todas as máquinas foram avaliados com os motores e sua respectiva 

temperatura normal de trabalho, era dado o tempo do motor aquecer antes de iniciar a avaliação. 

 

3.6 Delineamento experimental 

 

O delineamento experimental utilizado foi o delineamento inteiramente 

casualizado (DIC), já que o procedimento e o local das avaliações se mantiveram os mesmos 

para todos os tratores. 

Figura 13. Modo de fixação do seat pad no encosto do assento. 
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Em primeiro lugar, a vibração nas máquinas foi coletada com os seus 

motores funcionando em marcha lenta. Em segundo lugar, a rotação do motor foi elevada para 

as suas respectivas rotações de trabalho. 

Quanto ao medidor de vibração empregado, é um equipamento que já 

fornece como resultado final da avaliação o valor de A(8) (aceleração para uma exposição diária 

de oito horas) e o VDV (Valor de Dose de Vibração). Os valores de A(8) e VDV coletados na 

base e no encosto do assento foram somados e calculada uma média entre eles, que será 

considerada como a vibração total que chega até o assento, visto que é proveniente de dois 

valores obtidos na avaliação de campo. 

Foram feitas cinco repetições, de modo que cada repetição teve duração 

de 1 min, e, nesse intervalo de tempo, o aparelho foi programado para fazer uma leitura a cada 

segundo, totalizando 60 leituras por repetição. Assim, no final das avaliações, obteve-se um 

total de 300 leituras por trator avaliado. Os valores obtidos dessas avaliações foram 

confrontados com a diretiva europeia 2002/44/EC e os valores que se apresentaram superiores 

a 0,5 m.s-² ou um VDV superior a 9,1 m.s-1,75 foram enquadrados no nível de ação (N.A.). Os 

valores de A(8) que fossem superiores a 1,15 m.s-² ou um valor de VDV maior que 21 m.s-1,75 

foram considerados como insalubres, pois estavam acima do limite de exposição (L.E.). 

0,5 m.s-2 ≤ N.A. ≤ 1,15 m.s-2 A(8) 

9,1 m.s-1,75 ≤ N.A. ≤ 21 m.s-1,75 VDV 

Foi aplicado também um teste entre as rotações lenta e de trabalho para 

saber se houve diferença significativa entre a vibração coletada com o motor em baixa rotação 

e a vibração coletada com o motor em rotação de trabalho. 

Os dados obtidos das avaliações foram submetidos a uma análise de 

variância e, depois, foi verificada a significância. Diante disso, os dados foram confrontados 

com os valores normalizados na diretiva europeia pelo teste de Tukey ao nível de 1% de 

probabilidade. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este capítulo focaliza os resultados obtidos a partir da análise da 

vibração dos tratores, conforme os procedimentos apresentados no capítulo anterior. 

Na Figura 14 é possível visualizar todos os tratores avaliados com seus 

respetivos valores de A(8) e posteriormente na Figura 15 com o valores de VDV e observar 

quais dele ultrapassaram o L.E. e quais se enquadram dentro do nível de ação. 

Através da Figura 14 é possível observar que somente o trator A com o 

motor em rotação de trabalho teve um valor de A(8) que atingiu o nível de ação. 
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Através da Figura 15 observa-se que os tratores A e B, o trator B com o 

motor em rpm baixo, atingiram o L.E. enquadrando o trabalho com essas máquinas como 

insalubre. O trator D atingiu o nível de ação em ambas situações, com o motor em baixo e alto 

rpm, sinalizando que medidas preventivas devem ser tomadas. 

Figura 14. Representação de quais valores de A(8) dos tratores avaliados enquadram-se no nível de ação ou estão 

acima do L.E. 

Figura 15. Representação de quais valores de VDV dos tratores avaliados enquadram-se no nível de ação ou estão 

acima do L.E. 
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Nos capítulos seguintes cada trator será discutido de forma 

independente, dessa maneira, cada trator terá sua tabela com as análises estatísticas e dois 

gráficos, um para o motor com rpm baixo e outro para o motor com rpm alto, com o 

comportamento da vibração durante todo o período da avaliação da vibração. 

 

4.1 Trator A (sem cabine) 

 

A Tabela 3 demonstra o valor de dose de vibração (VDV) e o valor de 

exposição diária de oito horas juntamente com os valores de nível de ação e os limites de 

exposição. 

 

Tabela 3. Valores de vibração obtidos no assento do operador com o motor do Trator A 

trabalhando em marcha lenta e em rotação de trabalho. 

Tratamento A(8) (m.s-2) VDV 

RPM Baixa (580 rpm) 0,0984 aA 7,346 aA 

RPM Alta (2000 rpm) 0,5614 bB 38,07 bB 

Nível de Ação 0,5       b 9,1     c 

Limite de Exposição 1,15     b 21      d 

C.V. (%) 10,44 9,83 

Média Geral 0,3299 22,708 
*médias seguidas da mesma letra maiúscula ou minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de tukey à 1% 

de probabilidade. 

 

Com base na Tabela 3, tanto o valor de A(8) quando o valor de VDV 

apresentaram diferença significativa quando houve o incremento da rotação do motor do trator, 

o que permite inferir que a máquina vibrou mais com o motor em alta rotação. Ao se observar 

principalmente o valor de VDV, identifica-se um aumento de grande relevância da vibração 

quando se coloca o motor na rotação de trabalho. 

Convém pontuar que ambos os valores, A(8) e VDV, não atingiram o 

limite de exposição nem o nível de ação com o motor funcionando e em marcha lenta. No 

entanto, quando o motor foi colocado em rotação de trabalho, constataram-se valores altos, de 

acordo com o teste de Tukey a 1% de probabilidade. Apesar de o valor de A(8) ser 0,5614 m.s-

2, ele não apresentou diferença significativa quanto ao limite de exposição 1,15 m.s-2. Dessa 

maneira, esses valores são semelhantes.  



45 

 

Ao se relacionar a proposição de Kroemer e Grandjean (2005) com esta 

pesquisa, que enunciam que os erros de direção aumentam quando o operador está sujeito a 

acelerações de 0,5 m.s-2, os resultados encontrados de A(8) com o motor em rotação de trabalho 

mostraram-se acima desse valor. Portanto, tais resultados evidenciam a possibilidade de 

ocorrerem erros durante a jornada de trabalho.  Por outro lado, o valor de VDV foi bastante 

superior ao limite de exposição e diferiu significativamente do mesmo. 

Um fato que pode ter ocasionado esses valores altos de vibração é por 

se tratar de um trator novo com poucas horas trabalhadas. Diante disso, as peças que compõem 

sua estrutura ainda se encontram muito rígidas, quer dizer, não estão ainda moldadas 

corretamente umas às outras, o que se reflete em uma maior vibração. 

As Figuras 16 e 17 a seguir ilustram o comportamento da vibração com 

o motor em marcha lenta e, posteriormente, em rotação de trabalho. Nessas representações, o 

motor em marcha lenta a vibração apresenta-se com valores próximos no sentido dos três eixos, 

com ressalva somente no sentido do eixo Y que com valores inferiores dos demais e com um 

comportamento mais harmonioso. Com o motor em rotação de trabalho, por sua vez, nota-se 

que a vibração foi mais elevada, principalmente no sentido dos eixos Z e X onde além de níveis 

maiores ela também apresentou maior quantidade de picos principalmente no eixo X com 

vibração crescente até 190s aproximadamente, somente a partir daí ela diminuiu e tendeu a 

estabilidade. 

Além disso, cabe sublinhar que, quando a rotação do motor do trator foi 

alterada, as maiores alterações se deram no sentido dos eixos Z e X, no eixo Y o incremento do 

valor de vibração foi pouco, os maiores danos para o operador devem-se à vibração que atinge 

sua coluna e pernas. 
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Figura 16. Comportamento da vibração nos três eixos ortogonais com o motor do Trator A em baixa rotação um 

período de 5 minutos. 

Figura 17. Comportamento da vibração nos três eixos ortogonais com o motor do trator A em rotação de trabalho 

durante um período de 5 minutos. 
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A diretiva europeia aponta que não é necessário que os dois valores 

sejam superiores ou iguais. Se apenas um deles for superior, já é o suficiente para a máquina 

não atender às exigências mínimas, e, no caso desta investigação, um dos valores atingiu o nível 

de ação e o outro foi bastante superior. Logo, trata-se de um trator que pode provocar sérios 

danos à saúde de seus operadores. 

 

4.2 Trator B (sem cabine) 

 

Na Tabela 4 abaixo, figuram os valores de vibração obtidos do trator em 

questão e que foram confrontados com os valores estabelecidos pela diretiva europeia. 

 

Tabela 4. Valores de dose de vibração e exposição diária de oito horas para duas rotações no 

motor do trator B confrontados com os normalizados pela diretiva europeia. 

Tratamento A(8) (m.s-2) VDV 

RPM Baixa (830 rpm) 0,466 aA 31,58 aA 

RPM Alta (2000 rpm) 0,153 bB 10,945 bB 

Nível de Ação 0,5     a 9,1      c 

Limite de Exposição 1,15   a 21,0    d 

C.V. (%) 3,24 3,53 

Média Geral 0,310 21,263 
*médias seguidas da mesma letra maiúscula ou minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de tukey à 1% 

de probabilidade. 

 

De acordo com esses valores, é possível reconhecer que esse trator 

manifestou um comportamento semelhante do trator B. Porém, neste caso, o trator ultrapassou 

os níveis mínimos exigidos com o motor em baixa, ao invés de ultrapassar com o motor em alta 

RPM. Embora o valor de A(8) seja inferior aos valores contidos na diretiva, estatisticamente 

eles são iguais ao nível de 1% de probabilidade. Tendo em vista que tratores são máquinas que 

dificilmente trabalham com os motores em marcha lenta, a maior parte do trabalho que envolve 

essas máquinas é feita com os motores em altas rotações. Cumpre esclarecer que 

independentemente desse fato, esse trator em marcha lenta está fora dos parâmetros exigidos. 

Voltando a atenção para o VDV com o motor em marcha lenta, ele está 

bastante acima do que preconiza a diretiva europeia, uma vez que ultrapassa o limite de 

exposição. Quando se coloca o motor em rotação de trabalho, a vibração diminui, mas, mesmo 
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assim, ultrapassa o nível de ação. Portanto, devem ser tomadas medidas para que a vibração que 

possa vir a atingir o posto de operação dos operadores seja amenizada. 

Trata-se de um trator de pequeno porte e que estava equipado com pneus 

diagonais, que, por sua vez, utilizam maiores pressões de inflação nos seus rodados, o que pode 

ter ocasionado os valores mais elevados de VDV. Ribas et al. (2014) também encontraram níveis 

elevados de vibração sobre os operadores quando utilizadas maiores pressões de inflação. 

Na Figura 18, evidencia-se que o comportamento da vibração em 

marcha lenta foi semelhante ao observado no Trator A. Tal fato já era esperado, visto que são 

dois tratores de mesma linha com potência no motor bem próximas. Nota-se que o os níveis 

altos de vibração são encontrados no sentido do eixo Z e X, principalmente no eixo X, há um 

valor elevado e a vibração oscila muito. No eixo Y, o valor encontrado foi menor e também já 

não há a presença de tantos picos como acontece no eixo X. 

 

 

Ainda se acrescenta que, no momento em que o motor foi colocado em 

rotação de trabalho, os valores de vibração diminuíram, conforme a Figura 19. Essa variação 

ocorreu em razão de a frequência da vibração ser maior, resultando em um valor de vibração 

menor, nesse caso, a vibração possui um potencial destrutivo menor. Os valores encontrados 

Figura 18. Comportamento da vibração nos três eixos ortogonais com o motor do trator B em baixa rotação durante 

um período de 5 minutos. 
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nos três eixos ortogonais agora estão relativamente próximos, com ressalva para o eixo Y que 

continua sendo o menor valor e com pequena alteração no seu valor encontrado. 

 

 

Com base nos valores encontrados e de acordo com o exposto pela 

diretiva europeia, o trator em questão não atende às exigências mínimas, no caso com o motor 

funcionando em rotação baixa. Nessa linha, quando o motor está em rotação de trabalho, deve-

se tomar algumas medidas para se reduzir a vibração, dado que, neste caso, ela enquadra-se no 

nível de ação. 

 

4.3 Trator C 

 

Os resultados extraídos das avaliações de campo do trator BM125i estão 

dispostos na Tabela 5. 

 

 

Figura 19. Comportamento da vibração nos três eixos ortogonais com o motor do trator B em rotação de trabalho 

durante um período de 5 minutos. 
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Tabela 5. Valores de dose de vibração e exposição diária de oito horas para duas rotações no 

motor do trator C confrontados com os normalizados pela diretiva europeia. 

Tratamento A(8) (m.s-2) VDV 

RPM Baixa (910 RPM) 0,0724 aA 5,583 aA 

RPM Alta (2300 RPM) 0,0238 bB 2,116 bB 

Nível de Ação 0,5      c 9,1     c 

Limite de Exposição 1,15   d 21,0   d 

C.V. (%) 2,75 2,57 

Média Geral 0,048 3,850 
*médias seguidas da mesma letra maiúscula ou minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de tukey à 1% 

de probabilidade. 

 

Por meio dos valores expostos na Tabela 5, constatou-se que a vibração 

apresentou níveis bastante baixos, tanto os valores de A(8) quanto os valores de VDV diferiram 

estatisticamente daqueles normalizados e foram inferiores aos mesmos. Nota-se também que 

houve diferença estatística entre as duas rotações utilizadas no motor e, com o motor em alta 

rotação, a vibração medida foi menor do que com o motor em marcha lenta, situação já 

observada anteriormente no trator 5065E e que ocorre devido ao aumento da frequência com 

que as ondas vibratórias são emitidas. 

Cabe destacar que o referido trator possui cabine e, durante a avaliação, 

a sua cabine encontrava-se fechada e o ar-condicionado estava ligado. Em consonância à visão 

de Tewari e Dewangan (2009), a presença da cabine nessa máquina foi eficiente, já que 

funcionou como um isolante das vibrações que poderiam atingir o operador, preservando, dessa 

forma, sua saúde. 

Um comportamento diferente da vibração é representado abaixo na 

Figura 20, em que os níveis de vibração estavam bastante altos no sentido do eixo Y e também 

se apresentaram bastante irregulares e com presença de muitos picos. Essas características 

contrapõem-se aquelas constatadas com a análise das outras máquinas até o momento, em que 

os maiores níveis de vibração foram encontrados no sentido do eixo Z. 
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A Figura 21 expõe o comportamento da aceleração com o motor em 

rotação de trabalho. Com o aumento da rotação do motor, houve uma redução nos valores de 

vibração no sentido de todos os eixos. Em contrapartida, no momento em que o motor estava 

em rotação de trabalho não ocorreu uma situação semelhante a anterior. Em rotação de trabalho 

foi identificada a vibração com valores baixos nos três eixos e próximos uns dos outros. 

Figura 20. Comportamento da vibração nos três eixos ortogonais com o motor do trator C em baixa rotação durante 

um período de 5 minutos. 

Figura 21. Comportamento da vibração nos três eixos ortogonais com o motor do trator BM125i em rotação de 

trabalho durante um período de 5 minutos. 
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Vale salientar que esse trator apresentou uma pequena oscilação na 

rotação quando estava em marcha lenta, talvez essa irregularidade se deva a um problema na 

bomba injetora ou a uma própria falta de regulagem, uma vez que se trata de um trator recém 

saído da linha de montagem. No entanto, essa irregularidade repetiu-se com o motor em alta 

rpm, mas com menor ocorrência. 

De acordo com os valores encontrados e em consonância à diretiva 

2002/44/EC (2002), o trator avaliado está dentro dos padrões exigidos, não ultrapassando o 

limite de exposição e também não atingindo o nível de ação tanto com o motor em marcha lenta 

quanto em rotação de trabalho. 

 

4.4 Trator D 

 

Os dados relativos a esse trator, confrontados estatisticamente com os 

valores normalizados na diretiva europeia, são ilustrados na Tabela 6. 

 

Tabela 6. Valores de dose de vibração e exposição diária de oito horas para duas rotações no 

motor do trator D confrontados com os normalizados pela diretiva europeia. 

Tratamento A(8) (m.s-2) VDV 

RPM Baixa (950 RPM) 0,1106 aA 9,625 aA 

RPM Alta (2100 RPM) 0,2668 aB 18,471 bB 

Nível de Ação 0,5 a 9,1 a 

Limite de Exposição 1,15 b 21,0 c 

C.V. (%) 3,26 10,01 

Média Geral 0,1887 14,048 
*médias seguidas da mesma letra maiúscula ou minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de tukey à 1% 

de probabilidade. 

 

Como consta na Tabela 6, o valor de A(8) que foi obtido é pequeno, 

inferior ao que está normalizado na diretiva. Embora seja um valor baixo, não diferiu 

estatisticamente do valor que consta na norma. Situação análoga aconteceu quando a rotação do 

motor foi alterada para o valor de trabalho, de modo que houve um incremento de 

aproximadamente 0,15 m.s-2 e o valor obtido de vibração no assento de 0,2668 m.s-2 foi inferior 

ao normalizado, mas não divergiu estatisticamente. Assim, ambos os valores, com o motor em 

baixa e em alta rotação, são semelhantes ao nível de ação. Logo, há a necessidade de que 
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medidas preventivas para reduzir a vibração no assento sejam tomadas. Vale salientar que 

atingindo o nível de ação o trabalho não é caracterizado como insalubre. 

Ainda a respeito dos valores de A(8), quando se comparam os valores 

resultantes com o motor em baixa e em alta rotação, pode-se observar que houve diferença 

estatística significativa, visto que os valores provenientes do motor em alta rotação foram 

aproximadamente o dobro daqueles obtidos com o motor em marcha lenta. Esse quadro permite 

inferir que o trator vibra mais com o motor em alta rotação. 

Voltando a atenção, neste momento, para a análise dos valores de dose 

de vibração (VDV), é possível notar que esses valores com o motor em marcha lenta também 

não apresentaram diferença significativa, no que concerne ao que está normalizado sobre o nível 

de ação. Contudo, mesmo não apresentando uma diferença estatística significativa, foi um pouco 

superior ao valor que consta na norma.  

Ao se aumentar a rotação de trabalho, observa-se um significativo 

aumento na vibração. O nível de vibração avaliado foi aproximadamente o dobro daquele obtido 

com o motor em marcha lenta e, nesse caso, ele ultrapassou o nível de ação e, de acordo com o 

teste de Tukey, apresentou uma diferença significativa do nível de ação normalizado. 

Se confrontados esses valores em questão com os motores em marcha 

lenta e em alta RPM, confirma-se o que se verificou em relação aos valores de A(8). De forma 

semelhante, as vibrações com o motor em diferentes RPM apresentaram significância e 

reafirma-se o que foi dito, isto é, o motor em RPM mais alta vibra mais. Os dados referentes a 

esse trator indicam que pode ter ocorrido fato semelhante ao descrito por Donati (2002), o 

sistema de amortecimento dos bancos pode ter funcionado como amplificador das vibrações. 

Por o trator ser uma máquina com pneus duplos no eixo traseiro e por 

ambos pneus diagonais serem rígidos, em razão da forma como são construídos fazendo com 

que a deformação vertical do pneu seja reduzida, são características que podem ter colaborado 

para os valores mais elevados de VDV. 

A Figura 22 mostra como a vibração se comportou durante os 5 min da 

avaliação. Na referida representação, no eixo X, a vibração não demonstrou níveis altos, mas 

alguns pequenos picos. Cumpre assinalar que esses picos ocorreram sempre de 60 em 60s, 

sugerindo que sempre, nesse intervalo de tempo, há alguma interferência não detectada, por 

exemplo, alguma oscilação na rotação do motor. Ao se atentar para a vibração no eixo Y, pode-
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se verificar que o seu comportamento foi bastante harmonioso e não há a presença dos picos 

manifestados no eixo X. 

 

 

Por fim, é válido pontuar que o eixo Z apresentou uma vibração alta e 

um comportamento bastante oscilatório também, o que pode ter feito com que o valor de VDV 

ultrapassasse o nível de ação. 

Com base na Figura 23, evidencia-se que o comportamento da vibração 

muda conforme há alteração na rotação do motor. Isso quer dizer que quando é colocada no 

valor de trabalho, a intensidade da vibração aumenta, mas as suas oscilações já não são mais tão 

presentes devido ao consequente aumento da frequência. É possível observar também que a 

intensidade da vibração nos eixos X e Y foram alteradas, com o motor em alta RPM, a vibração 

do eixo X que tinha valor próximo a do eixo Y, agora é superior. 

 

 

 

 

 

Figura 22. Comportamento da vibração nos três eixos ortogonais com o motor do trator D em baixa rotação durante 

um período de 5 minutos. 
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4.5 Trator E 

 

Na Tabela 7, figuram os valores de exposição diária para uma jornada 

de oito horas de trabalho A(8) e também os valores de dose de vibração VDV coletados nos 

tratores durante 5 min. 

 

Tabela 7. Valores de dose de vibração e exposição diária de oito horas para duas rotações no 

motor do trator E confrontados com os normalizados pela diretiva europeia. 

Tratamento A(8) (m.s-2) VDV 

RPM Baixa (900 RPM) 0,0854 aA 6,239 aA 

RPM Alta (2100RPM) 0,0646 bB 5,039 bB 

Nível de Ação 0,5 c 9,1 c 

Limite de Exposição 1,15 d 21,0 d 

C.V. (%) 1,19 1,23 

Média Geral 0,0750 5,6390 
*médias seguidas da mesma letra maiúscula ou minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de tukey à 1% 

de probabilidade. 

 

Figura 23. Comportamento da vibração nos três eixos ortogonais com o motor do trator D em rotação de trabalho 

durante um período de 5 minutos. 
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A análise dos dados contidos nessa tabela aponta que os valores de A(8) 

encontram-se baixos, bem menores do que os normalizados. Se cotejados os números analisados 

com o valor presente na normativa, nota-se que são diferentes. Portanto, o trator apresenta-se 

seguro para os operadores, não prejudicando sua saúde com excessiva vibração em marcha lenta. 

Por outro lado, se a rotação do motor for alterada para a de trabalho, situação que é mais comum 

durante o trabalho com tratores, observa-se que a vibração continua a diminuir. Logo, o valor 

está distante do nível de ação e mais ainda do L.E. 

Voltando a atenção, neste momento, para os valores de VDV, 

identificam-se números em situação semelhante aos de A(8). Com o motor em baixa RPM, o 

valor obtido está abaixo do que é prescrito na norma e é diferente estatisticamente do mesmo e, 

quando se aumenta a rotação do motor, o valor diminui para um número menor do que com o 

motor em baixa RPM, confirmando o que aconteceu com o valore de A(8). 

O trator que está em discussão é de grande porte, estava equipado com 

cabine e com pneus radiais que possuem uma superfície de contato maior com o solo, auxiliando 

na dissipação das vibrações. Entre a cabine e a máquina, há a presença de coxins, segundo Pinho 

et al. (2014), coxins são isoladores elastoméricos, que minimizam a magnitude de vibração 

produzida do motor para a cabina. Diante dessa proposição, os baixos níveis vibratórios do trator 

representado pela Tabela 7 podem ser justificados pela eficiência dos coxins juntamente com a 

cabina que protege o operador contra as vibrações, conforme exposto por Tewari e Dewangan 

(2009). 

A Figura 24 esquematiza a oscilação da vibração, por meio de um 

gráfico, durante todo o tempo de avaliação da máquina. Nesse caso, novamente os principais 

problemas aparecem no sentido do eixo Z com níveis mais elevados de vibração e oscilação ao 

longo do tempo. Ao se atentar para os eixos X e Y, os níveis de vibração no sentido desses eixos 

estão mais baixos e mais harmoniosos. Porém, ocorre um pico na vibração no instante 170s e, 

posteriormente, no instante 240s em ambos os eixos. 
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Também é pertinente destacar que, no momento em que o motor é 

colocado em rotação de trabalho, conforme a Figura 25, apesar de a vibração ter diminuído, 

ainda persistem os maiores níveis no sentido do eixo Z. A oscilação na vibração diminuiu, mas 

ainda é possível visualizar pequenas oscilações. As mudanças mais visíveis estão nos eixos X e 

Y, em alguns instantes, pode-se ver a presença de picos, mas a oscilação da vibração é menor 

devido ao aumento de frequência. 

Figura 24. Comportamento da vibração nos três eixos ortogonais com o motor do trator E em baixa rotação durante 

um período de 5 minutos. 

Figura 25. Comportamento da vibração nos três eixos ortogonais com o motor do trator 7210J em rotação de 

trabalho durante um período de 5 minutos. 
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Com base nas discussões que foram feitas sobre essa máquina, verifica-

se que está atendendo às exigências mínimas que a diretiva europeia preconiza. 

 

4.6 Trator F 

A Tabela 8 expõe os valores de vibração os quais foram coletados 

durante um período de 5 min de funcionamento com o motor em marcha lenta e, posteriormente, 

com o motor em rotação de trabalho. 

 

Tabela 8. Valores médios de dose de vibração e exposição diária de oito horas para duas rotações 

no motor do trator F confrontados com os normalizados pela diretiva europeia. 

Tratamento A(8) (m.s-2) VDV 

RPM Baixa (850 RPM) 0,031 aA 1,336 aA 

RPM Alta (2200 RPM) 0,0074 bA 0,9942 bB 

Nível de Ação 0,5 c 9,1 c 

Limite de Exposição 1,15 d 21,0 d 

C.V. (%) 1,06 0,87 

Média Geral 0,0192 1,1650 
*médias seguidas da mesma letra maiúscula ou minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de tukey à 1% 

de probabilidade. 
 

Considerando, em primeiro lugar, os valores de A(8) com o motor em 

baixa rotação, é possível observar que o trator apresentou índices extremamente inferiores aos 

regulamentados, tanto em relação ao nível de ação quanto ao LE, e estatisticamente diferentes. 

Ao se aumentar a RPM do motor de modo a colocá-lo em rotação de trabalho, os níveis de 

vibração foram reduzidos ainda mais e também foram estatisticamente diferentes dos 

normalizados. 

No que se refere aos valores de VDV, demonstraram comportamento 

semelhante aos valores de A(8). Cabe ressaltar que, com o motor em rpm baixa, foi produzido 

um valor um pouco mais alto do que com o motor em RPM alta. No entanto, ambos os valores 

avaliados estão bastante abaixo daqueles normalizados e estão estatisticamente diferentes do 

nível de ação e do LE. 

Em segundo lugar, levando-se em conta ambas as variáveis, o valor de 

A(8) não constitui uma diferença significativa com o motor em RPM alta e baixa. Desse modo, 



59 

 

não é possível afirmar que o trator vibra mais com o motor em baixa rotação, pois os valores 

são considerados semelhantes. Contudo, ao se adotar os valores de VDV, é possível observar 

que há uma diferença significativa entre as rotações do motor, o que permite inferir que o trator 

vibrou mais com o motor funcionando em rotação baixa. 

A Figura 26 ilustra toda a vibração coletada no assento do operador com 

o motor do trator funcionando em baixa rotação. Nessa representação, apesar de os níveis 

estarem baixos, a vibração mostrou um comportamento oscilatório no eixo Z, não se 

comportando dessa forma nos eixos X e Y. 

Ainda com base na Figura 26, a vibração comportou-se de forma 

semelhante nos eixos X e Y, com valores próximos no do eixo Z. Assinala-se que os picos 

presentes ocorreram nos mesmos instantes para os dois eixos e que estão mais nítidos nos 

instantes 184s e 244s. Os picos presentes nos instantes citados podem ter ocorrido em razão de 

esses momentos indicarem o início da coleta da vibração. Depois, observa-se uma estabilização 

da vibração. 

 

 

A Figura 27 mostra a vibração do trator com o motor em rotação de 

trabalho. Nesse caso, convém mencionar que a vibração reduziu seus níveis. Além disso, ela 

Figura 26. Comportamento da vibração nos três eixos ortogonais com o motor do trator F em rotação baixa durante 

um período de 5 minutos. 
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demonstrou um comportamento semelhante nos três eixos ortogonais, o que também foi 

encontrado com o motor em baixa rpm, e uma oscilação maior no eixo Z. De modo geral, a 

vibração apresentou-se estável em todos os eixos, somente alguns picos que se repetiram nos 

instantes 60s, 120s, 180s e 240s em função do início da coleta dos dados pelo aparelho. 

 

 

As Figuras 26 e 27 confirmam o que ocorreu com os valores expostos 

na Tabela 7, ou seja, o trator vibrou menos com o motor em alta rpm. 

 

4.7 Trator G 

As vibrações médias extraídas do assento do operador durante o período 

de 5 minutos com o motor em duas rotações diferentes, marcha lenta e rotação de trabalho, são 

expressas na tabela que se segue: 

 

 

 

Figura 27. Comportamento da vibração nos três eixos ortogonais com o motor do trator F em rotação de trabalho 

durante um período de 5 minutos. 
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Tabela 9. Valores médios de dose de vibração e exposição diária de oito horas para duas rotações 

no motor do trator 7225J confrontados com os normalizados pela diretiva europeia. 

Tratamento A(8) (m.s-2) VDV 

RPM Baixa (850 RPM) 0,1002 aA 7,303 aA 

RPM Alta (2100 RPM) 0,0746 bB 5,756 bB 

Nível de Ação 0,5 a 9,1 c 

Limite de Exposição 1,15 c 21,0 d 

C.V. (%) 7,50 6,76 

Média Geral 0,0874 6,5295 
*médias seguidas da mesma letra maiúscula ou minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de tukey à 1% 

de probabilidade. 

 

De acordo com os dados presentes na Tabela 9, verifica-se que o valor 

de A(8) com o motor em baixa RPM não diferiu estatisticamente do valor normalizado para o 

nível de ação, apesar de o valor coletado ser aproximadamente 0,4 m.s-2 menor. Embora o valor 

encontrado seja menor do que o normalizado, segundo a estatística, são valores considerados 

semelhantes ao nível de 1% de probabilidade. Assim, nesse caso, a vibração atingiu o nível de 

ação, o que indica a necessidade de medidas preventivas para amenizar a vibração que atinge o 

assento do operador, mas não enquadra o trabalho como insalubre. Em contrapartida, quando a 

rotação do motor foi colocada em rotação de trabalho, a vibração do motor diminuiu 

significativamente e o valor encontrado está abaixo do limite de exposição, consequentemente, 

abaixo do nível de ação e são diferentes, de acordo com a estatística. 

Ao se atentar para o valor de dose de vibração, os valores que foram 

encontrados, com o motor em baixa e alta rpm, são inferiores ao limite de exposição e também 

ao nível de ação, além de divergirem estatisticamente. É válido destacar também que o mesmo 

ocorrido no valor de A(8) também aconteceu nesse caso, a vibração incidente no assento do 

operador com o motor em rotação de trabalho foi menor do que com o motor em marcha lenta 

e, pelo teste de comparação de médias ao nível de 1%, esses valores discreparam. 

O isolamento na cabine desse trator é muito bem elaborado, o que se 

refletiu realmente em níveis baixos de vibração, o que está em consonância à visão de Blanco 

Roldán, Gil Ribes e Jiménez Romero (1999), que consideram que a cabine realmente 

proporciona um isolamento contra as vibrações que podem vir a atingir o operador. 

Por meio da Figura 28, pode-se constatar que a vibração incidente no 

eixo X foi superior a encontrada no demais eixos, fato esse que já acorreu nas análises de outras 
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máquinas aqui discutidas. Outro aspecto a ser apontado é o crescente aumento da aceleração no 

eixo X ao decorrer do tempo da análise, em que o valor inicial está próximo a 1,1 m/s²RMS e, 

ao final, esse valor encontra-se na casa dos 1,9 m/s²RMS. As vibrações nos eixos Z e Y não 

apresentaram o comportamento crescente ocorrido no eixo X. Pode-se notar a presença de picos 

nos momentos 60s, 180s e240s, com mais nitidez no eixo Z, momentos esses que caracterizam 

o início da coleta. Tal fato também já ocorreu em outras máquinas, como por exemplo no trator 

F. 

 

 

A Figura 29 representa um comportamento semelhante da vibração ao 

da Figura 28, a vibração incidente do sentido do eixo X continuou mais elevada do que a 

encontrada nos demais eixos. Outro aspecto que pode ser ressaltado é que no início da coleta a 

vibração iniciou com um valor de aceleração próximo a 1,1 m.s-2 RMS, tanto para o motor em 

marcha lenta como para o motor em rotação de trabalho, mas, no caso do motor em marcha 

lenta, a vibração foi crescente, enquanto, com o motor em rotação de trabalho, a vibração 

manteve-se estável, o valor do final da avaliação foi próximo do encontrado no final. 

A Figura 29 mostra ainda que a vibração do eixo X foi superior à 

encontrada nos demais eixos, o mesmo ocorrido com o motor em marcha lenta. Além disso, 

Figura 28. Comportamento da vibração nos três eixos ortogonais com o motor do trator G em rotação baixa durante 

um período de 5 minutos. 
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houve a presença de picos em alguns instantes durante o tempo de coleta dos dados, ocorrendo 

nos instantes 60s, 120s, 180s e 240s repetindo o que ocorreu em alguns instantes quando o motor 

estava em baixa rpm, e novamente eles são mais nítidos no sentido do eixo Z. 

 

4.8 Trator H 

A Tabela 10 expõe as vibrações médias coletadas no assento do 

operador durante o período de 5 minutos com o motor em duas rotações diferentes, marcha lenta 

e rotação de trabalho, comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 1% de probabilidade. 

 

Tabela 10. Valores médios de dose de vibração e exposição diária de oito horas para duas 

rotações no motor do trator H confrontados com os normalizados pela diretiva europeia. 

Tratamento A(8) (m.s-2) VDV 

RPM Baixa (850 RPM) 0,0088 aA 0,9586 aA 

RPM Alta (2200 RPM) 0,0074 bA 0,9748 bA 

Nível de Ação 0,5 c 9,1 c 

Limite de Exposição 1,15 d 21,0 d 

C.V. (%) 10,96 8,52 

Média Geral 0,0081 0,9667 
*médias seguidas da mesma letra maiúscula ou minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de tukey à 1% 

de probabilidade. 

Figura 29. Comportamento da vibração nos três eixos ortogonais com o motor do trator G em rotação de trabalho 

durante um período de 5 minutos. 
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Os dados expressos nessa tabela evidenciam que os valores de vibração 

foram extremamente baixos, estando bastante distantes dos valores normalizados. Em primeiro 

lugar, embora os valores de A(8) não tenham apresentado diferença estatisticamente, foram um 

pouco maiores com o motor em marcha lenta, 0,0014 m.s-2 superior.  

Em segundo lugar, o que se observou com os valores de A(8) não se 

repetiu com os valores de VDV. Apesar de os valores não apresentarem diferença estatística, 

nota-se que o número obtido com o motor em rotação de trabalho foi superior ao do coletado 

com o motor em marcha lenta, 0,0162 m.s-1,75 maior com o motor em rotação de trabalho. Os 

valores de VDV coletados também foram extremamente baixos, não chegaram nem próximos 

aos normalizados e, em ambos os casos, com o motor em alta e em baixa RPM, os valores 

ficaram próximos da média geral. 

A Figura 30 ilustra níveis baixos de vibração, manifestando um 

comportamento harmonioso com a presença de alguns picos nos instantes 60s, 120s, 180s e 

240s. Kroemer e Grandjean (2005) consideram que os erros de direção começam com níveis de 

vibração acima de 0,5 m.s-2; contudo, não é o caso desse trator, pois os níveis estão abaixos do 

mencionado. Por último, sublinha-se que os valores de vibração nos três eixos ortogonais estão 

próximos na referida figura. 

 

Figura 30. Comportamento da vibração nos três eixos ortogonais com o motor do trator  H em rotação baixa durante 

um período de 5 minutos. 



65 

 

A Figura 31 representa toda a vibração durante o período de avaliação 

do trator, de modo que se pode constatar que, em todos os eixos ortogonais, a vibração continuou 

com níveis baixos assim como foi visto com o motor funcionando em baixa rpm. Nesse sentido, 

não houve grandes alterações nos valores de todos os eixos. É possível observar a presença de 

pequenos picos nos mesmo instantes que já foram citados com o motor em baixo rpm, e este 

mesmo fato já foi citado na discussão de outros tratores, que ocorrem em função do início da 

coleta de dados. Ressalta-se ainda que o valo da vibração se manteve o mesmo com o motor em 

baixa e alta rpm, por volta de 0,25 m.s-2 RMS, confirmando os dados expostos pela Tabela 10. 

 

 

Nesse trator em particular, a justificativa para os níveis baixos de 

vibração é que ele estava equipado com pneus duplos no eixo traseiro, representando, assim, 

grandes áreas de contato e que se reflete em uma grande estabilidade para a máquina. O assento 

da máquina era macio e confortável, o que se expressa diretamente na redução da vibração, 

como descrito por Tiemessen et al. (2007). 

 

 

 

Figura 31. Comportamento da vibração nos três eixos ortogonais com o motor do trator H em rotação de trabalho 

durante um período de 5 minutos. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Máquinas novas apresentaram vibrações acima dos valores 

regulamentados, dentre os tratores avaliados dois ultrapassaram o L.E. regulamentado e um 

atingiu o nível de ação. 

Os estofados presentes nos acentos das máquinas colaboraram para a 

redução dos níveis de vibração, os tratores com estofados em tecidos submetem os operadores 

a menores níveis de vibração. 

A presença de cabine nos tratores proporcionou um ótimo isolamento 

contra as vibrações, constatando-se baixos níveis nos tratores que são equipadas com as mesmas. 

Nos tratores com pneus mais largos ou com rodados duplos, as vibrações 

foram significativamente reduzidas. 
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7. APÊNDICE 

7.1 Certificado de calibração do equipamento de aquisição de dados 
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7.2 Certificado de calibração para o eixo X do acelerômetro triaxial 
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7.3  Certificado de calibração para o eixo Y do acelerômetro triaxial 
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7.4 Certificado de calibração para o eixo Z do acelerômetro triaxial 


