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RESUMO 
 
Este trabalho teve como objetivo determinar e comparar os níveis de vibração 

mecânica incidente sobre o corpo inteiro do operador de um trator agrícola ensaiado 

em pistas padronizadas e de solo. O experimento foi conduzido em pistas de ensaios 

pertencentes ao Núcleo de Ensaio de Máquinas e Pneus Agroflorestais (NEMPA) do 

Departamento de Engenharia Rural da Faculdade de Ciências Agronômicas da 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, em Botucatu, São Paulo. Os 

dados foram coletados em pista de ensaio de vibração padronizada, pista padronizada 

de concreto e pista de solo durante operação de roçada, escarificação, aração e 

gradagem. Foram adotadas quatro velocidades de deslocamento e duas combinações 

de pressões de inflação dos pneus. A aquisição de dados foi feita com um 

acelerômetro de três eixos fixado no assento do operador. Os parâmetros avaliados 

foram os valores de soma dos eixos para aceleração média, valor da dose de vibração 

(nível de alerta) e a projeção de dose para 8 horas de trabalho. Os dados obtidos 

foram submetidos ao teste de Tukey (p≤0,05). A condição superficial foi determinante 

para definir o comportamento dos dados e ocasionar os cenários de insalubridade, 

principalmente na pista padronizada para ensaio de vibração e na execução da 

gradagem em solo arado. Foram encontradas correlações entre os valores de dose 

de vibração resultante da pista padronizada de vibração e os obtidos nas operações 

de aração e de gradagem. Nas condições operacionais ensaiadas, foram encontradas 

condições de insalubridade na execução da aração e da gradagem. A pista 

padronizada para ensaio de vibração proporcionou uma condição de maior severidade 

do que as encontradas nas operações mecanizadas conduzidas em pista de solo. A 

pista de concreto não teve representatividade com nenhuma das operações 

conduzidas nas pistas de solo. A velocidade foi mais importante que a pressão interna 

dos pneus para determinar os valores de acelerações médias, valor dose de vibração 

e valor acumulado para jornada de oito horas de trabalho em todas as operações 

avaliadas. 

 

Palavras-chave: Ergonomia. Segurança no Trabalho. Insalubridade. Coluna 

Vertebral. 

 



 

 
 

  



 

 

 

ABSTRACT 
 
The objective of this study was to determine and compare the levels of mechanical 

vibration incident on the whole body of the agricultural tractor operator tested on 

standardized tracks and soil. The experiment was carried out in the tests tracks 

belonging to the Núcleo de Ensaio de Máquinas e Pneus Agroflorestáis (NEMPA) of 

the Departamento de Engenharia Rural of the Faculdade de Ciências Agronômicas of 

the Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", in Botucatu, São Paulo. 

The data were collected in standardized vibration test track, standard concrete track 

and soil track during mowing, scarification, plowing and harrowing. Four shift speeds 

and two combinations of tire inflation pressures were adopted. Data acquisition was 

done with a three-axis accelerometer fixed to the operator's seat. The parameters 

evaluated were the sum values of the axes for mean acceleration, the vibration dose 

value (alert level) and the dose projection for 8 working hours. The data were submitted 

to the Tukey test (p≤0.05). The superficial condition was determinant to define the 

behavior of the data and to cause the scenarios of insalubrity, mainly in the 

standardized track for vibration test and in the execution of the harrowing in plowed 

soil. Correlations were found between the vibration dose value of the standardized 

vibration track and those obtained in the plowing and harvesting operations. In the 

operating conditions tested, unhealthy conditions were found in the execution of 

plowing and harvesting. The standardized vibration test track provided a condition of 

greater severity than those encountered in mechanized operations conducted on the 

soil track. The concrete track was not representative of any of the operations 

conducted on the soil track. The speed was more important than the internal tire 

pressure to determine the mean acceleration values, vibration dose value and 

accumulated value for an eight-hour working day in all operations evaluated. 

 

Keywords: Ergonomics. Safety at work. Unhealthy. Spine. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A agricultura atual vem utilizando cada vez mais a mecanização para realização 

das operações e atividades produtivas devido ao ganho de tempo e a maximização 

da capacidade operacional que as máquinas permitem alcançar, com a minimização 

da utilização de mão de obra. 

As vibrações mecânicas oriundas de máquinas afetam, em diferentes níveis de 

gravidade, a saúde de trabalhadores em diversas atividades, causando lesões, fadiga, 

problemas visuais, problemas de concentração, irritação, entre outros. 

Atualmente existem legislações trabalhistas que buscam preservar a saúde dos 

trabalhadores utilizando-se de procedimentos normatizados para gerar dados 

confiáveis sobre as condições laborais insalubres, apresentando recomendações de 

ações capazes de mitigar o impacto negativo causado por este fenômeno físico. 

No meio agrícola, os operadores de tratores estão expostos as vibrações 

mecânicas geradas pelos mecanismos da máquina e implementos, além das 

interações dos mesmos com as condições ambientais, principalmente em relação a 

superfície de deslocamento, sua rugosidade, uniformidade, cobertura e presença de 

obstáculos. 

As vibrações podem afetar a coluna vertebral do operador por meio do assento de 

trabalho, que deve ser capaz de atenuar a frequência e amplitude deste fenômeno, 

evitando que as mesmas sejam transmitidas na amplitude e frequência capazes de 

ocasionar sérias lesões à coluna vertebral. 

Este trabalho tem como objetivo determinar e comparar os níveis de vibração 

mecânica incidente sobre o corpo inteiro do operador de um trator agrícola ensaiado 

em pista padronizada para ensaio de vibração, pista padronizada de concreto e em 

pista de solo durante condução de operação de roçada, escarificação, aração e 

gradagem. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A agricultura atual faz uso intenso de máquinas e ferramentas para a execução de 

inúmeras atividades durante o ciclo de cultivo de plantas e criação de animais. Para 

Berasategui (2000), o trator agrícola é um componente fundamental para condução 

das atividades agrícolas, pois está máquina pode realizar a maioria das operações de 

campo.  

O trator agrícola é uma máquina composta por organismos que lhe permitem 

apoiar-se sobre a superfície de rolamento e tracionar, transportar, elevar ou fornecer 

potência mecânica às máquinas e equipamentos para desempenho de variadas 

operações agrícola (MIALHE, 1980). Este veículo apresenta uma grande versatilidade 

pelo grande número de ferramentas que podem ser acopladas e acionadas pelo 

mesmo. 

Mesmo com a adoção de tecnologias e aprimoramentos que permitem melhorar o 

desempenho e conforto das máquinas agrícolas durante seu uso, as condições 

desuniformes, principalmente do solo, provocam a insalubridade deste trabalho e, 

muitas vezes, geram condições severas e prejudiciais aos operadores. Kalhil e 

Gamero (1997) concluíram que, durante a operação com tratores agrícolas, o 

operador é exposto a fatores que podem afetar sua saúde, como ruídos, vibrações 

mecânicas, vento, sol, chuva, calor, esforço físico, entre outros, que aumentam a 

probabilidade de ocorrência de acidentes e lesões devido, principalmente, ao 

desgaste e à fadiga que ocasionam.  

Operadores profissionais de veículos de trabalho apresentam alta incidência de 

desordem musculoesqueléticas relacionadas ao seu desempenho profissional, sendo 

as dores lombares os relatos mais comuns (KIM et al., 2016). Este cenário é comum 

entre as máquinas agrícolas uma vez que estes equipamentos geram vibrações de 

baixa frequência, transmitidas até o posto de operação por diferentes componentes, 

com intensidades indesejadas e por períodos maiores que o recomendado, podendo 

levar a ocorrência de problemas na visão, irritabilidade, deformações lombares e 

problemas digestivos no operador (MÁRQUEZ, 1990).  

Segundo Lanças et al. (2009), as vibrações que incidem sobre o operador estão 

diretamente ligadas ao afastamento por doença do trabalho na agricultura. Estas 

vibrações podem ocasionar forte desconforto e aumentar a fadiga do trabalhador. 
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2.1 Vibrações em máquinas  

 

Sell (2002) caracterizou as vibrações como sendo oscilações mecânicas regulares 

e irregulares de um corpo em torno de um ponto comum devido a ação de forças sobre 

o mesmo (Figura 1). As vibrações em máquinas e equipamentos foram descritas por 

Saliba et al. (2002) como variações no movimento de um corpo por forças incidentes 

sobre o mesmo. Franchini (2007) apontou que toda vibração possui velocidade, 

aceleração e frequência características, resultando em um número definido de ciclos 

completos por minuto. 

 

Figura 1 - Exemplo de vibração harmônica e vibração aleatória. 

 

Fonte: Adaptado de Rao (2011). 

 

Em todos os sistemas mecânicos ocorrem vibrações de maior ou menor energia, 

sendo então necessário diminuir sua intensidade para reduzir o desconforto causado 

pelas mesmas (BACK, 1983).  

Um aspecto importante relacionado às máquinas é o emprego de motores de 

combustão interna cuja estrutura e componentes têm a tendência de gerar vibrações 

mecânicas durante seu funcionamento (TAGHIZADEH-ALISARAEI et al., 2012), 

sendo estas vibrações ocasionadas pelas imperfeições mecânicas dos componentes 

do sistema (LIMA, 1985).  

As vibrações provocadas pelo funcionamento do motor são originadas pelas 

excitações periódicas que agem sobre os componentes responsáveis pela 

transformação da energia química do combustível em torque, como árvore de 

manivelas, bielas, pistões, entre outros, e a interação entre os mesmos (MENDES, 

2005). 
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Enquanto em veículos rodoviários os operadores são expostos, 

predominantemente, a acelerações que ocorrem no eixo z (verticais), nos veículos 

que operam fora de estrada, dentre os quais se enquadram os tratores agrícolas, a 

exposição não apresenta dominância de exposição em apenas um único eixo, mas 

sim nos três eixos de aceleração (x, y e z) (JOHNSON et al., 2015). 

Apesar da natureza multiaxial das vibrações ocorrentes em máquinas agrícolas, 

Kim et al. (2018) mostraram que os assentos utilizados nestas máquinas são mais 

comumente equipados com um sistema de suspensão passiva uniaxial para 

amortecer impactos e acelerações verticais. Isso pode explicar a incidência até 13 

vezes mais elevada de problemas na região lombar entre operadores de máquinas 

fora de estrada quando comparado a trabalhadores que desempenham atividades de 

escritório (MARIN et al. 2017).  

Segundo Santos et al. (2014), ainda são produzidos e comercializados no Brasil 

tratores que não são projetados para oferecer uma relação homem-máquina 

adequada em todos os aspectos de conforto, pois os parâmetros de desempenho 

operacional ainda são os principais objetivos dos fabricantes, fazendo com que 

operadores possam ter que trabalhar expostos, em níveis inadequados, às condições 

climáticas, ao ruído e à vibração. Em comparação aos avanços alcançados no 

desempenho dos tratores, a proteção e o conforto do operador em relação à vibração 

continua insatisfatória (THORAT; MHASKE, 2016). 

Segundo Park e Subramaniyam (2013), o comportamento natural de ressonância 

do corpo humano é de extrema importância na identificação de frequências de 

vibração e posturas corporais associadas a problemas musculoesqueléticos, pois 

assim pode-se reduzir a possibilidade de que danos causados pelas vibrações 

possam ser potencializados. 

Tosin (2009) confirmou que, em baixas frequências, a sensibilidade do corpo 

humano é maior para as vibrações transversais (eixos x e y) do que para as 

longitudinais (eixo z), sendo importante avaliá-las cuidadosamente para que medidas 

mais efetivas sejam tomadas para proteger o trabalhador (Figura 2). 
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Figura 2 - Direções do sistema de coordenadas para vibrações mecânicas em 

seres humanos. 

 

Fonte: Adaptado de ISO 2631 (1978). 

 

As vibrações mecânicas que são ocasionadas pelo funcionamento da máquina e 

pelas variações da superfície, e se tornam potencialmente problemáticas quando 

ocorrem na mesma faixa de frequência natural do corpo, por exemplo, na faixa de 4 a 

8 Hz tem-se a vibração do tronco humano, potencializando as chances de problemas 

de saúde quando a máquina vibra nesta mesma frequência, ocasionando a 

sobreposição e amplificação da energia (ZEHSAZ et al., 2011), ocasionando o 

fenômeno de ressonância (Figura 3). Anflor (2003) caracterizou a ressonância como 

um fenômeno onde um corpo ou sistema é excitado na sua frequência natural e, 

dependendo da energia produzida por esta excitação, pode levar ao seu colapso. 
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Figura 3 - Frequência vibracional de diferentes partes do corpo humano.  

 

Fonte: Soeiro (2011). 

 

As vibrações podem afetar o corpo humano e sua capacidade de resposta de 

variadas formas, como alterar a capacidade de percepção visual, o desempenho 

psicomotor e muscular, e de forma mais branda, os sistemas circulatório, respiratório 

e nervoso (KROEMER; GRANDJEAN, 2005). Estes mesmos autores apontaram, em 

estudos sobre os efeitos simulados da vibração na capacidade de direção, que está 

já era prejudicada quando atingido a faixa de 4 Hz, sendo os efeitos negativos 

potencializados com o aumento da aceleração das oscilações, tornando-se impossível 

dirigir com segurança quando as acelerações atingiram 2,5 m s-2 (Figura 4). 

Além de problemas de segurança, a exposição periódica e contínua de um 

trabalhador as vibrações no local de trabalho podem provocar lesões e danos em seus 

órgãos internos com diferentes resultados de acordo com a parte do corpo, podendo-

se gerar sequelas permanentes (KROEMER; GRANDJEAN, 2005).  

Mehta et al. (2000), estudaram os efeitos das vibrações oriundas da interface 

assento-operador, e concluíram que estes profissionais são submetidos a condições 

que causam diversas desordens na coluna vertebral devido a ação da vibração 

oriunda do funcionamento e operação da máquina. Berasategui (2000) aponta que a 

ocorrência de vibrações na faixa entre 3 e 8 Hz causam desordens e afetam os 

intestinos e a coluna vertebral, abaixo de 1 Hz causam sensação de enjoo, e em 
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frequências mais altas (entre 15 e 24 Hz) podem interferir na visão, diminuindo a 

acurácia e capacidade perceptiva do operador. 

 

Figura 4 - Efeito do nível de vibração sobre o ser humano.  

 

Fonte: Adaptado de Chaney (1964). 

 

Um dos principais fatores que influencia diretamente nos resultados de vibração 

mecânica é a velocidade de deslocamento do conjunto mecanizado. Lanças et al. 

(2009), avaliaram a vibração em função da variação da potência do trator, da 

superfície de deslocamento, da pressão interna dos pneus e da velocidade média de 

trabalho, concluíram que a velocidade de deslocamento foi o fator que mais 

influenciou a elevação dos níveis de vibração transmitida ao operador. Zehsaz et al. 

(2011) também apontaram relações positivas entre o aumento da velocidade de 

deslocamento e a elevação dos valores vibracionais no posto de operação. 

 

2.2 Insalubridade em operações agrícolas 

 

Durante o desempenho de suas funções, o trator agrícola comumente opera sobre 

solo, ou seja, uma superfície desuniforme, o que torna seu sistema de rodados 

responsável por importante fração da vibração que atinge o operador. Dessa forma, 
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para a avaliação da vibração que incide sobre o operador é imprescindível considerar 

também a influência das condições superficiais durante a movimentação do trator e a 

parcela desta vibração que é transmitida ao operador (DHINGRA et al. 2003). 

Assim, a análise de vibrações de corpo inteiro que ocorrem em trabalhadores rurais 

e da construção civil é mais complexa do que nas situações que ocorrem no setor 

industrial, pois a insalubridade varia muito, já que é resultado da interação complexa 

dos muitos fatores presentes no local de trabalho, principalmente das respostas da 

máquina e seus componentes às condições ambientais como um todo (ZHAO; 

SCHINDLER, 2014). 

Para Lanças (1997), o tipo do rodado, as forças que incidem sobre este 

componente, as deformações que o pneu sofre, as interações existentes entre o solo 

e o rodado, e as condições do solo (textura, presença de restos vegetais, 

compactação, umidade, etc.), determinam o comportamento do pneu sobre a 

superfície em que está se deslocando, possibilitando maior ou menor capacidade de 

amortecimento dos impactos e de trabalho.  

Hilbert et al. (2004) concluíram, por meio de ensaio com diferentes pressões 

internas dos pneus em pista indeformável, que as pressões de inflação influenciaram 

diretamente os níveis de vibração que incidiram sobre o operador. Woycik et al. (2004) 

conduziram experimento com variadas condições de superfícies de deslocamento e 

obtiveram resultados que comprovaram a importância destes fatores nos níveis de 

vibração do trator. 

Barceló et al. (2004) buscaram determinar a influência da regulagem do assento, 

da pressão interna dos pneus e da velocidade do trator agrícola sobre o nível de 

vibrações que recebe o seu operador, através do assento. A coleta de dados foi 

realizada em uma superfície irregular e indeformável com 300 metros de comprimento. 

Os resultados demonstram que a combinação entre a regulagem adequada do 

assento e pressão interna dos pneus, para o peso do operador e velocidades baixas 

resultaram nos menores valores de vibrações ocupacionais, estando as mesmas 

dentro dos limites permitidos para as operações mais comuns.  

Cutini e Bisaglia (2014) apontaram que estes cenários ocorrem em consequência 

da excitação causada aos componentes elásticos como pneus, coxins, suspensões, 

etc., cujas propriedades determinam as condições de frequência dinâmica da máquina 

durante seu deslocamento. 
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Roth (2010), ao estudar as vibrações atuantes na interface assento-operador de 

trator agrícola em diferentes tipos de terreno, concluiu que o aumento nos valores de 

aceleração também ocorreu devido ao incremento da velocidade. 

Outro fator que apresenta grande relevância sobre os níveis de vibração do trator 

é a adequada relação peso/potência, pois este componente influi diretamente no seu 

desempenho a campo (MÁRQUEZ, 1990). As relações entre o peso e a potência do 

trator têm sido de, aproximadamente, 50 kg cv-1 para condução de atividades leves e 

relações peso/potência em torno de 60 kg cv-1 para atividades mais pesadas 

(SCHLOSSER et al., 2005). Ainda segundo os autores o peso do trator e sua 

distribuição entre os eixos influenciam diretamente no seu equilíbrio e comportamento 

dinâmico, alterando os níveis vibracionais em função das condições de maior ou 

menor estabilidade.  

 

2.3 Posto de operação em tratores agrícolas 

 

As melhorias das condições oferecidas ao operador em sua estação de trabalho 

são resultado da evolução constantemente alcançada através da adoção de novas 

tecnologias, materiais, técnicas construtivas e melhora da ergonomia, resultando em 

maior conforto, produtividade e segurança ao operador (ROZIN, 2004).  

Yadav e Tewari (1998) indicaram que o posto de operação de uma máquina 

agrícola deve ser projetado de forma a aliar a dirigibilidade, visibilidade, facilidade de 

acesso aos componentes de comando, segurança, conforto sonoro, de ambiência e 

vibrações e proteção contra intempéries, poeira, detritos, insetos, etc. Nietiedt et al. 

(2012) apontaram que a análise e avaliação ergonômica do posto de operação pelos 

fabricantes permite a melhoria dos projetos e, por consequência, gera ganhos em 

proteção e conforto do operador durante o desempenho de suas atividades 

profissionais. 

Muitas medidas estão sendo adotadas por fabricantes e projetistas buscando 

atenuar as vibrações de baixa frequência e assim reduzir problemas de desconforto e 

lesões pela exposição dos operadores às mesmas, sendo a implantação de 

suspensões no posto de operação, uma das formas mais eficientes (SANTOS, 2002). 

 Adaichi et al. (1996) obtiveram reduções significativas nos níveis de vibrações 

através da adoção de amortecedores nos pontos de fixação da cabine do trator. 

Schrottmaier e Nadlinger (2000) também alcançaram melhorias significativas na 
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redução das vibrações, conforto, dirigibilidade e frenagem através da otimização do 

sistema de suspensão do eixo dianteiro e do assento do operador. Porém, segundo 

Prasad et al (1995), a redução dos índices de vibração pode ser alcançada através do 

uso de sistemas de suspensão nos rodados, tornando a manutenção da máquina mais 

complexa e cara. 

 O assento do operador é o componente que apresenta maior viabilidade para 

atenuar a insalubridade causada pelas vibrações sobre o operador, pois a maior parte 

da vibração que chega ao posto de operação e atinge o trabalhador é recebida e 

transmitida através deste componente (FRANCHINI, 2007).  

Ebe e Griffin (1994) apontaram que a avaliação do conforto proporcionado pelo 

assento deve ser realizada com o trator parado e em movimento, sendo a primeira 

voltada para análise do seu comportamento em relação às vibrações de baixa 

magnitude e a segunda para aquelas de maior magnitude, pois desconforto causado 

no operador pode ser fortemente influenciado pela intensidade da vibração. O assento 

também deve permitir que o operador possa ter a postura corporal adequada durante 

a realização da operação com a máquina.  

Devido à existência de diferentes padrões de assentos, estes são selecionados e 

oferecidos pelos fabricantes de máquinas em função do projeto e de acordo com a 

classe espectral de vibrações a qual o banco será submetido, o que resulta em uma 

decisão complexa com relação ao melhor a ser utilizado (LANGER et al., 2015). 

A vibração que incide sobre o corpo inteiro do operador não é a mesma que chega 

ao posto de operação, pois a transmissibilidade é uma relação não-dimensional em 

função da frequência da vibração resultante na superfície do assento com a vibração 

que chega a base do assento, sendo considerada uma componente muito importante 

a ser utilizada para quantificar o desempenho do assento quando submetido a 

diferentes situações e máquinas (AISYAH ADAM; ABDUL JALIL, 2017). 

Bovenzi e Husholf (1998) relataram que vários trabalhos elegeram a prevalência 

de lombalgia entre motoristas profissionais que foram submetidos à regulares 

vibrações de corpo inteiro, ocorrendo com maior frequência em operadores de tratores 

agrícolas (81%) e motoristas de ônibus (81%), posteriormente em operadores de 

empilhadora (57%) e motoristas de caminhão (50%). Durante estas análises é 

importante a consideração da postura do operador, pois, segundo Shibata et al. 

(2015), um operador sentado tende a responder de forma mais sensível e severa às 
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vibrações frontais e laterais em relação ao operador em pé que responde de forma 

mais sensível e severa às vibrações na direção vertical. 

Cvetanović et al. (2015) apontaram que as medidas operacionais, como 

adequação de tratores, regulagens de equipamentos, paradas para descanso, entre 

outros, auxiliam na redução da insalubridade gerada pelas vibrações, porém é 

importante salientar que o nível de experiência e habilidade do operador também 

podem diminuir os níveis de vibração de forma eficaz. 

Mansfield e Griffin (2002) estudando a influência da postura sobre as lesões 

ocasionadas pelas vibrações, apontaram que em nove diferentes posições de sentar 

as frequências de ressonância vertical do corpo inteiro foram reduzidas em frequência, 

porém ocorreram aumentos na magnitude da vibração, indicando um efeito de 

suavização não linear. Desta forma, uma interessante alternativa para reduzir 

problemas de saúde causados pelas vibrações de corpo inteiro é educar, 

conscientizar e treinar os operadores (LANGER et al., 2012), o que é reforçado 

também por Amaury et al. (2015), que concluem que os efeitos de fatores como 

vibração, ruído e posturas inadequadas durante o trabalho podem ser alterados para 

diminuir a insalubridade durante a operação. 

Fernandes et al. (2003), caracterizaram as vibrações na interface assento-

operador por faixas de frequência comparando-as com as principais normas vigentes 

no período. Os resultados obtidos demonstraram que a faixa de frequência entre 2 e 

4 Hz apresentou picos de vibração vertical mais elevados e valores de aceleração 

ponderada global na faixa de 1,73 m s-2 a 2,64 m s-2, resultados que extrapolam os 

limites indicados pela norma ISO 2631 (1997), para uma jornada de trabalho de 8 

horas diárias. 

Santos Filho et al. (2003), em experimento conduzido para avaliar os níveis de 

vibração vertical no assento e em sua base durante a operação de gradagem realizada 

em diferentes velocidades de trabalho, concluíram que as acelerações encontradas 

foram menores na face superior do assento quando comparadas aos valores 

encontrados na base em todas as velocidades estudadas, e os maiores valores 

ocorreram na marcha mais veloz do trator, ultrapassando os limites definidos pela 

norma ISO 2631 (1997). 

A severidade das vibrações fica mais evidente quando se comparam projetos 

recentes e antigos de tratores, uma vez que não eram equipados com sistemas 

apropriados de absorção de choques e vibrações; porém, hoje ainda existe uma 
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grande necessidade de melhorar a proteção dos operadores com relação às vibrações 

(CVETANOVIĆ et al., 2015), sendo corroborado por Braghin et al (2011), que 

afirmaram ser recente a adoção de assentos que utilizam formas mais eficientes de 

amortização de vibrações, como sistemas de suspensão a ar e amortecedores no eixo 

vertical, bem como sistemas mecânicos de molas e amortecedores no eixo horizontal.  

Cvetanović e Zlatković (2013), afirmaram que tratores com idade superior a 15 

anos apresentam efeito negativo na segurança e saúde do operador pois 

ergonomicamente os assentos mais antigos são menos capazes de oferecer boas 

condições, sendo ainda afetados desfavoravelmente pelo desgaste de uso. 

Gialamas et al. (2016) sugeriram a utilização de assentos inteligentes munidos com 

sistemas eletro-hidráulicos e de suspensão a ar com controle eletrônico da altura de 

deslocamento e ajuste dinâmico da rigidez da suspensão. Porém, os avanços nos 

projetos de assentos, que permitiram melhoras significativas por fornecer maior 

estabilidade ao corpo, acarretaram problemas ergonômicos para a disposição dos 

comandos do trator (SILVA, 2011). 

Outros componentes também podem contribuir efetivamente na atenuação dos 

efeitos nocivos das vibrações. ZEHSAZ et al. (2011) concluíram que em alguns 

países, por decisão econômica, os usuários ainda preferem adquirir tratores sem 

suspensões nas cabines e assentos, que apresentam boas condições ergonômicas, 

induzindo os fabricantes a disponibilizarem cabines com apenas o isolamento contra 

partículas, intempéries e ruído. Sim et al. (2017) demonstraram que as vibrações em 

tratores agrícolas podem ser efetivamente reduzidas ao se utilizar suspensões 

semiativas nas cabines que empreguem o método regulador quadrático. 

Loutridis et al. (2011) constataram que, ao empregar-se um trator em uma pista de 

asfalto betuminoso, as velocidades fracionadas de 5,56; 6,94 e 7,78 m s-1 resultaram 

em valores de aceleração entre 8% e 8,6% maiores quando comparadas ao se utilizar 

o sistema eletrônico de controle de velocidade. Ainda segundo os autores, a mesma 

tendência ocorreu em pista de exploração agrícola nas velocidades de 1,67; 2,08 e 

2,50 m s-1, onde os níveis de vibração com ajuste automático de velocidade ficaram 

entre 4,3% e 8,6% menores do que ao se operar utilizando o pedal de acelerador para 

controlar o deslocamento do trator. 

Cutini et al. (2012) demostraram que a excentricidade dos pneus também pode 

afetar os níveis vibracionais que atingem o operador, o que torna este fator 

significativo em todas as análises realizadas, sendo recomendado que, para avaliar o 
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conforto do operador durante desempenho de operações de transporte em superfícies 

de estrada asfaltada, é muito importante definir e apresentar a condição de 

excentricidade dos pneus. 

Cvetanović et al. (2015) sugeriram que medidas organizacionais adotadas durante 

as operações como redução dos turnos de trabalho e alternância de operadores, 

contribuem para reduzir o nível diário de exposição diária; porém não influenciaram a 

intensidade ou redução das vibrações. 

 

2.4 Legislações sobre vibrações 

 

Durante a década de 1970, estudos correlacionaram os problemas de coluna 

vertebral com as profissões e ocupações dos trabalhadores, demonstrando a carência 

de pesquisas específicas para conhecer as relações entre a exposição a vibrações 

ocupacionais e as lesões de coluna vertebral (FRANCHINI, 2007). Sendo que nesta 

mesma década começaram a ser criadas e difundidas as primeiras normas para 

levantamento de dados sobre esse tema. A norma ISO 2631 foi publicada e 

disponibilizada pela primeira vez em 1974. Este documento indica a necessidade de 

medir a vibração na estrutura ou local pelo qual a mesma será transmitida ao corpo 

inteiro. Posteriormente a mesma sofreu alterações, buscando sua melhoria, sendo 

reimpressa nos anos de 1978, 1982, 1985, 1997 e 2010. 

Em 1982 a norma ISO 2631 passou a definir o valor ponderado global de vibração 

através da combinação de três eixos x, y e z (FRANCHINI, 2007). Porém ainda na 

década de 1980, a tecnologia limitada e os elevados custos de equipamentos 

restringiram os estudos sobre vibrações em alguns centros de pesquisas pelo mundo 

(GRIFFIN, 1998). 

A partir de 1997, a norma ISO 2631 não disponibilizou mais os valores de 

referência para determinar os limites de exposição, sendo os mesmos alterados pelos 

cálculos de valor dose de vibração e de valor dose de vibração estimado (ANFLOR, 

2003).  

Kumar et al. (2001), fizeram uso de um modelo matemático para estipular e avaliar 

a exposição do operador de trator agrícola às vibrações durante operações em 

diferentes terrenos e assim determinar riscos de danos na coluna em relação a outros 

trabalhadores. Os resultados obtidos demonstraram que foram excedidos em todas 
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as condições os limites de exposição de 8 horas indicados na norma ISO 2631/1-

1985. 

No Brasil, para realização de levantamentos sobre as condições de trabalho dos 

operadores, a Comissão de Estudo de Segurança e Ergonomia do Comitê Brasileiro 

de Agricultura, Pecuária e Implementos, através da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) disponibilizou, a norma NBR 12319 - Medição da Vibração 

Transmitida ao Operador – Tratores Agrícolas de Rodas e Máquinas Agrícolas em 

1992 (FRANCHINI, 2007). 

No Brasil, a Norma Regulamentadora - 15 foi criada com o intuito de proteger a 

saúde do trabalhador exposto a condições insalubres, porém, esta norma não indica 

valores limitantes de exposição à vibração, o que levou pesquisadores a adotarem 

normas correntes em outros países para realização de seus experimentos e 

pesquisas, dentre elas a ISO 2631-1 e a diretiva 2002/44/CE da Comunidade 

Europeia, que apontam valores para indicar níveis de ação e limites de exposição 

humana a vibrações do corpo inteiro (SANTOS et al., 2014). Sendo que o anexo VIII 

sobre vibrações somente foi adicionado a norma no ano de 2014 por meio da Portaria 

MTE 1.297/2014. 

A legislação é de suma importância para proteger a saúde do trabalhador pois, 

embora os maiores fabricantes mundiais de máquinas agrícolas se dediquem a reduzir 

as vibrações e as condições insalubres, a grande parte dos tratores do mundo tem 20 

anos ou mais de uso, o que resulta em máquinas que não atendem as solicitações 

ergonômicas básicas, tornando os efeitos das vibrações ainda mais evidentes 

(CVETANOVIC; ZLATKOVIC, 2013). 

 

2.5 Ensaio em pista de vibração e no campo 

 

A avaliação de capacidade e desempenho de tratores agrícolas pode ocorrer por 

meio de ensaios conduzidos em laboratório ou campo. Estas avaliações são 

essenciais para embasar as decisões sobre alterações e componentes que devem ser 

introduzidos na máquina para torná-la mais eficiente em oferecer melhor capacidade 

de trabalho e segurança (MIALHE, 1996). 

A certificação do trator pelos laboratórios especializados é feita com base em 

requisitos mínimos de segurança, conforto, desempenho e componentes, devendo a 
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mesma apresentar todas estas características em acordo com as normas de 

regulamentação nacionais e internacionais (MIALHE, 1996). 

A norma ISO 5008 – Tratores de Pneus e Maquinaria de Campo – Medições das 

Vibrações de Corpo Inteiro do Operador (2002), padroniza a construção das pistas e 

a condução de ensaios de vibração. As pistas padronizadas por esta norma para 

realização de ensaios de vibração em tratores agrícolas são divididas em duas 

categorias, uma mais severa (devido a presença de desníveis mais acentuados) para 

ensaio com baixas velocidades (1,11 a 1,94 m s-1), tendo um comprimento total de 35 

metros e a segunda com 100 metros de comprimento e uma rugosidade mais branda 

para ensaios com velocidades elevadas (2,78 a 3,89 m s-1). 

Ambas as pistas são constituídas por duas linhas paralelas e independentes, com 

distribuição assimétrica das alturas dos degraus que as compõem em toda a sua 

extensão. Na pista de 35 metros os desníveis se alteram sempre em intervalos de 80 

mm e na pista de 100 m a cada 160 mm (ISO 5008, 2002). Os ensaios conduzidos 

nas pistas de vibração devem determinar os valores de RMS (root mean square) nos 

três eixos, empregando-se no mínimo 5 repetições para cada velocidade. 

Deboli et al. (2012b) apontaram que a pista mais suave padronizada pela ISO pode 

simular algumas condições vibratórias mais comuns, como as encontradas quando o 

trator é utilizado em um reboque através da grama ou estrada de terra; porém, mais 

ensaios são necessários para avaliar as operações agrícolas com tratores acoplados 

a outras máquinas agrícolas. 

Em trabalho avaliando a vibração incidente sobre o operador em ensaio realizado 

em pista padronizada e em campo, Giordano et al. (2015), obtiveram resultados onde 

o limite inferior fornecido pela Diretiva 2002/44 CE (“valor de ação” de 0,5 m s-2 e valor 

limite de 1,0 m s-2) só não foi excedido quando empregada a velocidade mais baixa, 

porém os níveis de vibração excederam o limite superior estabelecido pela diretiva 

quando os valores RMS globais foram considerados.  

Sandi (2015), ao ensaiar um trator agrícola com diferentes lastragens e 

velocidades em pista padronizada de 35 m concluiu que as velocidades de 

deslocamento mais lentas e o emprego da lastragem máxima reduziram a 

insalubridade da operação. 

Santos et al. (2014) ao avaliar a vibração incidente sobre o operador de trator 

agrícola durante a operação de pulverização, concluíram que o aumento da 

velocidade fez com que os valores de vibração aumentassem de maneira constante, 
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sendo apontando que os resultados podem ser consequência das boas condições do 

solo, que se encontrava arado, sem pedras e tocos, pela rotação constante do motor 

(o que contribui para reduzir a vibração dos órgãos internos da máquina) e devido às 

velocidades escolhidas propiciarem estabilidade à barra de pulverização. 

Villibor et al. (2014), encontraram maiores níveis vibracionais durante a operação 

de aração quando comparada a gradagem, sendo que os maiores valores ocorreram 

nas maiores velocidades de operação em ambas operações e, ao ser conectada a 

tração dianteira auxiliar, houve uma redução nos níveis de vibração vertical. Estes 

autores encontraram os maiores níveis de vibração na faixa de frequência de 2 a 4 

Hz, sendo que os resultados apontam a necessidade de um projeto de assento 

direcionado ao conforto do operador. 

Gialamas et al. (2016) obtiveram correlações significativas entre o trator e todos os 

equipamentos de preparo do solo empregados, sendo o trator o principal componente 

que influenciou na variação das acelerações que ocorrem no eixo Y no assento do 

operador e os equipamentos, principalmente afetaram as vibrações no eixo X. Estes 

autores recomendaram uma seleção adequada de cada equipamento agrícola ao 

trator empregado que permita minimizar a vibração criada durante o preparo do solo. 

Deboli et al. (2012a) concluíram que as acelerações ocorrentes ao longo do eixo X e 

Z foram influenciadas pela presença/ausência de lastros e equipamentos acoplados 

no trator. 

Mehta et al. (2000) ao avaliarem a vibração incidente sobre o operador de trator 

em várias superfícies de deslocamento, tais como solo arado, estradas, solo não 

preparado, encontraram as maiores acelerações no eixo Z, ocorrendo incremento na 

intensidade das mesmas com o aumento da velocidade, independentemente da 

superfície de rolamento, sendo constatado pelos autores que isso se deve, 

principalmente, a resposta do motor, transmissão e de outros componentes da 

máquina ao aumento da velocidade de deslocamento e não em função das 

irregularidades na superfície de rolamento. 

Santos et al. (2016) concluíram que a rotação do motor alterou significativamente 

a vibração vertical, assim, eles recomendaram que na operação de escarificação o 

trator deve trabalhar no menor regime de rotação possível do motor para se obter 

redução nos valores de vibração vertical. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Material 

 

3.1.1 Local  

 

O experimento foi realizado em diferentes pistas de ensaios pertencentes ao 

Núcleo de Ensaio de Máquinas e Pneus Agroflorestais do Departamento de 

Engenharia Rural da Faculdade de Ciências Agronômicas da Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, em Botucatu, São Paulo, localizadas nas 

coordenadas 22°51’S e 48°25’W. 

Os dados foram coletados em três pistas de ensaio: pista de 35 m para ensaio de 

vibração, pista de concreto de 200 m e em pistas de solo classificado como Nitossolo 

Vermelho distroférrico (EMBRAPA, 2013). 

A pista padronizada de 35 m para ensaio de vibração está fixada sobre uma base 

de concreto e é constituída por dois trechos paralelos independentes (com 

espaçamento variável de acordo com a bitola do trator) formados por degraus de 

madeira com alturas variáveis, largura de 0,08 m e comprimento de 1,20 m. A posição 

dos degraus ao longo de cada trecho é feita de acordo com sua altura e obedece a 

ordem estabelecida pela norma ISO 5008 (2002). Cada trecho (esquerda e direita) de 

ambas as pistas possui uma distribuição diferente de degraus, sendo, portanto 

assimétricos (Figura 5). Para coleta de dados, empregou-se um espaçamento de 0,9 

m entre os trechos da pista padronizada para ensaio de vibração. 

A pista de concreto empregada para coleta de dados é composta por duas retas 

paralelas com 200 metros de comprimento cada e 4 metros de largura, totalizando 

1600 m² de área útil para ensaio. Os extremos apresentam formato elipsoidal para 

permitir as manobras (Figura 6). 
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Figura 5 - Pista padronizada de 35 m para ensaio de vibração padronizada pela 

norma ISO 5008 (2002). 

  

 

Figura 6 - Pista padronizada de concreto para ensaio de tratores. 

 

Fonte: Fiorese et al, (2015). 

 

Na Figura 7 é apresentada a pista de solo firme, não mobilizado e coberto por 

Brachiaria brizantha (brachiaria) empregada para execução da operação de roçada.  

Fonte: Jefferson Sandi, 2017. 
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Figura 7 - Solo firme não mobilizado coberto por brachiaria.  

 

 

Para condução da coleta de dados da operação de escarificação utilizou-se a pista 

de solo firme, não mobilizado e coberto por palhada de brachiaria (Figura 8). 

 

Figura 8 - Solo firme não mobilizado coberto por palhada de brachiaria.  

 

 

Empregou-se uma pista de solo solto, escarificado e com restos de palha de 

brachiaria para realização da coleta de dados da operação de aração (Figura 9).  

Fonte: Jefferson Sandi, 2017. 

Fonte: Jefferson Sandi, 2017. 
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Figura 9 - Pista de solo escarificado solto com restos de palha de brachiaria.  

 

 

Para a coleta de dados da operação de gradagem usou-se uma pista de solo 

arado, com superfície irregular, solto e com restos de brachiaria (Figura 10). 

 

Figura 10 - Solo arado, irregular, solto e com restos de brachiaria.  

 

 

 

 

Fonte: Jefferson Sandi, 2017. 

Fonte: Jefferson Sandi, 2017. 
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3.1.2 Trator  

 

A coleta dos dados foi realizada empregando-se um trator agrícola cabinado 4x2 

TDA com 77 kW de potência no motor e com um conjunto de pneus diagonais TM95 

(dianteiros 14.9-26 e traseiros 23.1-30). Os dados técnicos do trator são apresentados 

na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Dados técnicos do trator empregado para ensaio. 

Número de cilindros (cm3) 4 (4400) 
Aspiração Turbo alimentado 

Bomba injetora (Marca) Bosch em linha 
Potência máxima (kW/cv) 77/105 

Reserva de torque (%) 25 
Rotação nominal (rpm) 2300 

Tipo de cambio Engrenagens helicoidais sincronizadas 
N° de marchas 16 a frente e 8 a ré 

Velocidades (m s-1) 0,69 a 8,50 @ 2300 rpm 
Bloqueio do diferencial Mecânico 

Embreagem Mecânica hidráulica 
Distância entre eixos (mm) 2488 
Comprimento total (mm) 4905 

Bitola (mm) 1710 
Altura da barra de tração (mm) 505 

 

 

3.1.3 Assento 

 

O assento presente no trator pertence à família de assentos DS 44/47 (Figura 11). 

O assento foi regulado para receber um operador de 62 Kg. Empregou-se o mesmo 

operador e regulagem do assento em todas as coletas de dados 

. Para fixação do acelerômetro de corpo inteiro foi utilizado o Ponto de Referência 

do Assento – PRA apontado pelo próprio fabricante do assento (Figura 12). 
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Figura 11 - Assento DS 44/47 presente no trator ensaiado.  

 

 

Figura 12 - Medidas do assento DS 44/47.   

 

Fonte: Adaptado do site da Grammer AG do Brasil (2018). Medidas expressas em 

metros. 

 

 

Fonte: Jefferson  Sandi, 2017. 
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3.1.4 Sistema de aquisição de dados 

 

A aquisição dos dados foi realizada utilizando-se um acelerômetro de três eixos (x, 

y e z), aquisitor HVM 100 (Figura 13), um acelerômetro SEN027 e software Blaze 

6.1.1, produzidos pela Larson Davis. O equipamento foi adquirido como parte do 

Projeto 470869/2012-7, Chama Universal 14/2012 - Faixa A, com verbas cedidas pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 

gentilmente cedido pelo professor João Eduardo Guarnetti dos Santos para utilização 

no ensaio. Também foi utilizado um tacômetro digital modelo DT6234B para aferição 

da rotação do motor. 

O equipamento de aquisição foi utilizado para realizar leituras simultâneas triaxiais 

empregando configurações independentes para cada eixo. O acelerômetro (Figura 14) 

possui 4 canais, sendo 3 para as medições de vibração nos três eixos cartesianos (x, 

y, z), e 1 para a medição da pressão sonora. Todo o sistema de aquisição foi calibrado 

previamente antes da coleta dos dados. 

 

Figura 13 - HVM100 utilizado para medição e aquisição dos valores de 

vibração.  

 

 

Fonte: Jefferson  Sandi, 2017. 
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Figura 14 - Acelerômetro fixado ao assento para medição da vibração incidente 

sobre o corpo inteiro do operador.  

 

 

3.1.5 Roçadora 

 

Empregou-se uma roçadora modelo RO2 (Figura 15), com largura de corte de 1500 

mm, acionada pela tomada de potência e acoplada no sistema de três pontos do trator. 

A operação de roçada foi realizada sobre solo firme não mobilizado coberto por 

brachiaria. 

 

3.1.6 Escarificador 

 

Utilizou-se um escarificador modelo Jumbo Matic JMAD, com 7 hastes (Figura 16), 

trabalhando a 0,25 m de profundidade em solo firme não mobilizado coberto por 

palhada de brachiaria. 

 

3.1.7 Arado de discos 

 

Empregou-se um arado fixo de discos modelo AF3 (Figura 17), composto por 3 

discos de 0,71 m, operando em solo escarificado com superfície levemente irregular, 

com restos de palha de brachiaria e sem presença de torrões. 

 

Fonte: Jefferson  Sandi, 2017. 

PRA 
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Figura 15 - Conjunto trator e roçadora operando em solo firme não mobilizado 

coberto por brachiaria.  

 

 

Figura 16 - Conjunto trator e escarificador empregado no ensaio.  

 

 

Fonte: Jefferson Sandi, 2017. 

Fonte: Jefferson Sandi, 2017. 
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Figura 17 - Conjunto trator e arado de discos empregado no ensaio.  

 

 

3.1.8 Grade niveladora 

 

Utilizou-se uma grade agrícola leve off-set modelo GNCR32 (Figura 18), contando 

com 32 discos, sendo a primeira seção composta por discos recortados e discos lisos 

na segunda e operada sobre solo arado com superfície irregular, solto e com restos 

de brachiaria. 

 

Figura 18 - Conjunto trator e grade leve utilizado no ensaio.  

 

Fonte: Jefferson  Sandi, 2017. 

Fonte: Jefferson Sandi, 2017. 
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3.2 Métodos 

 

3.2.1 Instalação do equipamento 

 

O acelerômetro para medição da vibração incidente sobre corpo inteiro foi fixado 

(com auxílio de fita adesiva para evitar sua movimentação), no assento do operador 

seguindo a recomendação da norma NHO 09 (2013): eixo x – frente/atrás; eixo y – 

direita/esquerda; eixo z – para cima/para baixo. Em seguida, o aparelho de aquisição 

foi ajustado para os parâmetros referentes à vibração no corpo todo, a medição nos 

três eixos cartesianos e o intervalo de aquisição dos dados. A aquisição dos valores 

de aceleração nos 3 eixos (x-y-z) foi ajustada para a frequência de 1 Hz. 

 

3.2.2 Condições operacionais do trator 

 

O trator foi ensaiado totalmente sem lastros, resultando em uma massa de 1865 

kg no eixo dianteiro, 2565 kg no eixo traseiro, totalizando 4430 kg. Em todos os 

tratamentos o trator foi operado com o motor em rotação nominal (2300 rpm) e com a 

tração dianteira auxiliar acionada. 

 

3.2.3 Configurações do equipamento 

 

O equipamento HMV100 foi configurado para operar no modo de corpo inteiro, 

média lenta, empregando acelerômetro ICP, com referência de exposição de 2,8 m s-

², sem integração, ponderação de frequência Wm Prédios, fatores multiplicativos de 

1,4 (para os eixos x e y) e 1 (para o eixo z), sem ganho e saída com AC ponderado. 

 

3.2.4 Coleta de dados e parâmetros avaliados 

 

O sistema de aquisição dos dados foi acionado no momento em que o rodado 

traseiro se encontrou sobre a pista de vibração e seu desligamento ocorreu quando o 

rodado dianteiro iria sair da pista e, nas demais pistas, os dados foram coletados em 

trechos de 100 m. 

Os parâmetros avaliados foram: valores de soma dos eixos para aceleração média, 

valor da dose de vibração e a projeção de dose para 8 horas de trabalho.  
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A aceleração média resultante (amr) é o resultado da raiz quadrada da soma dos 

quadrados das acelerações médias obtidas nos três eixos ortogonais “x”, “y” e “z”, 

dada pela Equação 1. 

 

𝑎𝑚𝑟 =  √
(𝑓𝑥 𝑎𝑚𝑥)

2 + (𝑓𝑦 𝑎𝑚𝑦)
2  + (𝑓𝑧 𝑎𝑚𝑧)

2                                                                (1) 

 

Onde: am = aceleração média; f = fator de multiplicação em função do eixo 

considerado (f = 1,4 para os eixos “x” e “y” e 1,0 para o eixo “z”); 

 

O valor da dose de vibração resultante (VDVr) corresponde ao valor obtido pelo 

método de dose de vibração à quarta potência determinada na direção “j”, onde “j” (m 

s-1,75) corresponde aos valores encontrados nos eixos ortogonais “x”, “y” ou “z”, 

(Equação 2). Na Norma NHO 09 (2013) obtém este valor através do conceito de valor 

dose resultante. 

 

𝑉𝐷𝑉𝑟 =  √∫ [𝑎𝑗 (𝑡)]4 𝑑𝑡
𝑡

0

4
                                                                                             (2) 

 

Onde: aj(t) = aceleração instantânea ponderada em frequência; t = tempo de 

duração da medição. 

 

A projeção A(8), gera o valor médio de vibração ajustado para corresponder a dose 

imposta ao trabalhador durante uma jornada de trabalho de oito horas. Em tratores 

agrícolas estes valores se mantêm de forma relativamente estável no banco do 

operador durante uma jornada de trabalho (SCARLETT et al., 2007). A projeção A(8) 

é dada pela Equação 3. 

 

𝐴(8) = 𝑎𝑝 √
𝑡

𝑡0
                                                                                                             (3) 

 

Onde: ap: aceleração ponderada combinada nos três eixos (x, y e z), equivalente 

em m s-2; t = tempo de duração da medição; t0: duração de referência de 8 horas.  
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Na Tabela 2 estão os critérios de julgamento e tomada de decisão com base na 

aceleração resultante de exposição normalizada (aren), e valor de dose de vibração 

resultante (VDVr), além do conjunto de medidas preventivas e corretivas que devem 

ser adotados pelo responsável técnico quando constadas as condições com níveis de 

vibrações prejudiciais (NHO 09, 2013). 

 

Tabela 2 - Critério de julgamento e tomada de decisão.  

aren (m s-2) VDVr (m s-1,75) 
Consideração 

Técnica 
Atuação Recomendada 

0 a 0,5 0 a 9,1 Aceitável. 
No mínimo manutenção da condição 

existente. 

 0,5 a 0,9 9,1 a 16,4 Acima do nível 
de ação. 

No mínimo adoção de medidas 
preventivas. 

0,9 a 1,1 16,4 a 21 Região de 
incerteza. 

Adoção de medidas preventivas e 
corretivas visando à redução da 

exposição diária. 
Acima de 

1,1 
Acima de 21 

Acima do 
limite de 

exposição. 

Adoção imediata de medidas 
corretivas. 

Fonte: Norma de Higiene Ocupacional 09 – NHO 09 (2013, p. 39). 

 

3.2.5 Tratamentos e Análise estatística  

 

As condições superficiais utilizadas para coleta de dados foram: pista padronizada 

de 35 m para ensaio vibracional (PV); pista padronizada de concreto (PC); pista de 

solo firme, não mobilizado e coberto por brachiaria (PS - R) para execução da 

operação de roçada; pista de solo firme, não mobilizado e coberto por palhada de 

brachiaria (PS - E) para condução da operação de escarificação; pista de solo solto, 

escarificado e com restos de palha de brachiaria (PS - A) para realização da operação 

de aração; e pista de solo arado, com superfície irregular, solto e com restos de 

brachiaria (PS - G) para execução da operação de gradagem. 

Foram selecionadas as 5 marchas do trator que, com o motor operando em rotação 

nominal de trabalho, resultaram nas velocidades de deslocamento mais próximas da 

faixa indicada pela norma ISO 5008 (2002). Dessa forma, as velocidades de 

deslocamento adotadas para coleta de dados foram: 0,75 m s-1 (V1); 0,94 m s-1 (V2); 

1,36 m s-1 (V3); 1,96 m s-1 (V4) e 2,22 m s-1 (V5). 

Todas as velocidades (V1 a V5) foram ensaiadas na pista padronizada de 35 m 

para ensaio de vibração (PV) e na pista padronizada de concreto (PC). O ensaio de 
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coleta de dados em cada uma destas condições superficiais ocorreu sem a presença 

de implementos acoplados ao trator e foi realizado uma única vez, sendo os dados 

então empregados nos comparativos inerentes as condições empregadas em cada 

uma das operações de campo avaliadas. 

Para as coletas em pista de solo, as velocidades foram selecionadas de acordo 

com o implemento e a condição superficial, resultando nas seguintes condições 

operacionais: na pista de solo firme, não mobilizado e coberto por brachiaria (PS - R) 

para execução da operação de roçada foram adotadas as velocidades V1, V2 e V3; 

Na pista de solo firme, não mobilizado e coberto por palhada de brachiaria (PS - E) 

para condução da operação de escarificação empregaram-se as velocidades V1, V2, 

V3 e V4; na pista de solo solto, escarificado e com restos de palha de brachiaria (PS 

- A) para realização da operação de aração utilizaram-se as velocidades V1, V2, V3 e 

V4; e na pista de solo arado, com superfície irregular, solto e com restos de brachiaria 

(PS - G) para execução da operação de gradagem foram empregadas as velocidades 

V3, V4 e V5.  

Foram empregadas duas pressões internas dos pneus: P1 com traseiros 110,3 kPa 

nos pneus dianteiros e 137,9 kPa nos pneus traseiros e P2 empregando 137,9 kPa 

nos pneus dianteiros e 165,5 kPa nos pneus. 

O delineamento experimental foi completamente casualizado em esquema fatorial, 

com cinco repetições em todas as condições superficiais ensaiadas. Os resultados 

avaliados ao final do experimento foram os valores de soma da aceleração média 

(Aeq), valor da dose de vibração (VDVr) e projeção de dose para 8 horas (A(8)), tendo 

como base para avaliação os critérios de julgamento e tomada de decisão 

apresentados na NHO 09 (2013). 

Os dados obtidos foram submetidos ao teste de normalidade e homogeneidade. 

Para os dados que seguiram a distribuição normal foi aplicada a análise de variância, 

sendo complementada pelo teste de Tukey, caso contrário, o teste de Kruskal-Wallis- 

Runs foi aplicado. A significância estatística foi considerada quando p≤0,05. Durante 

a análise dos dados, também foram gerados os coeficientes de correlação de Pearson 

(r). Todas as análises foram realizadas empregando-se os softwares Minitab® 

16.2.4.4 e SAS® 9.0. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Operação de roçada 

 

Na Figura 19 observa-se que ao se comparar as condições superficiais é possível 

notar que este fator tem influência direta nos resultados de aceleração média que 

atingem o corpo inteiro do operador, com os maiores valores ocorrendo na pista 

padronizada para ensaio de vibração (PV) devido a maior severidade apresentada 

pela mesma, uma vez que simula uma situação de acentuada irregularidade 

superficial, condição esta que não está presente na pista de concreto (PC) ou na pista 

de solo firme coberta por brachiaria empregada para execução da operação de roçada 

(PS – R).  

Ao se avaliar os resultados dos tratamentos na pista padronizada para ensaio de 

vibração, a velocidade foi o fator que apresentou maior influência no aumento das 

acelerações incidentes sobre o corpo inteiro do operador em todos os tratamentos. A 

pressão de inflação dos pneus somente foi representativa na velocidade de 

deslocamento mais lenta (V1). 

Não ocorreram diferenças significativas entre os tratamentos quando o trator 

operou em pista de solo firme, não mobilizado e coberto por brachiaria para efetuar a 

operação de roçada. A execução da operação nas condições operacionais avaliadas 

neste trabalho não gerou acelerações médias com valores acima de 2,5 m s-2 durante 

a operação de roçada em pista de solo firme com presença de brachiaria, valor este 

indicado como limiar de segurança por Kroemer e Grandjean (2005), porém o mesmo 

está sujeito a cometer erros de direção devido a valores de aceleração média maiores 

que 0,5 m s-2. 

O deslocamento do trator em pista de solo firme, não mobilizado e coberto por 

brachiaria, durante o desempenho de operação de roçada, apresentou valores 

maiores de aceleração média que a pista de concreto (PC) nas combinações de 

tratamentos V1P1 (apresentando valor semelhante a encontrado na pista de 

vibração), V2P2 e V3P1 e V3P2. As diferenças encontradas entre a pista de solo e de 

concreto também são influenciadas principalmente pela velocidade de deslocamento, 

sendo a pressão de inflação dos pneus um fator secundário. 

Ocorreram diferenças entre os tratamentos durante o deslocamento em pista de 

concreto, onde a combinação da velocidade reduzida com a maior pressão de inflação 
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(V1P2) gerou os valores mais elevados. Esse resultado por ser ocasionado devido a 

velocidade de deslocamento em combinação com a maior pressão de inflação dos 

pneus (que os deixam mais rígidos) ocasionarem o fenômeno de ressonância pelo 

contato das garras dos pneus em contato com a superfície rígida do concreto dentro 

de um intervalo cíclico e harmônico. Giordano et al. (2015) apontaram que o emprego 

de equipamento agrícola acoplado ao trator reduziu as vibrações no eixo x e z em 11 

e 6,5% respectivamente, o que pode indicar um possível efeito de ressonância quando 

o trator se desloca sem equipamentos acoplados.  

 

Figura 19. Valores de aceleração média incidente sobre o corpo inteiro do 

operador durante deslocamento em diferentes condições superficiais. 

 

Letras maiúsculas comparam os tratamentos dentro de cada pista (PV, PC e PS - R). Letras minúsculas 
comparam o mesmo tratamento nas diferentes pistas pelo teste Tukey (p≤0,05) ao nível de 5% de 
probabilidade. As linhas horizontais tracejadas indicam os valores 0,5 e 2,5 m s-2. V = velocidade de 
deslocamento. P = pressão de inflação dos pneus. 

 

Na Figura 20 são apresentados os valores de VDVr para as diferentes condições 

superficiais avaliadas. Os maiores valores ocorreram na pista padronizada para 

ensaio de vibração. Mesmo não ocorrendo diferença estatística significativa, as 

combinações V2P2 e V3P1 e V3P2 atingiram o nível de ação quando o trator se 
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deslocou sobre a pista de vibração, indicando a necessidade de medidas preventivas 

para resguardar a saúde do operador, como o acompanhamento periódico da 

exposição, a informação e orientação aos trabalhadores sobre os riscos e cuidados 

que devem ser adotados, além do controle médico através de exames e registro de 

exposições anteriores. 

Não foram encontradas diferenças entre os tratamentos aplicados na pista de solo, 

estando todos apresentando valores dentro da faixa aceitável. Aisyah Adam e Abdul 

Jalil (2017) concluíram que a vibração vertical transmitida ao operador durante o 

desempenho de roçada foi maior quando esta operação foi executada em condições 

fora de estrada.  

 

Figura 20. Valor de dose de vibração resultante incidente sobre o corpo inteiro 

do operador durante deslocamento em diferentes condições superficiais. 

 
Letras maiúsculas comparam os tratamentos dentro de cada pista (PV, PC e PS - R). Letras minúsculas 
comparam o mesmo tratamento nas diferentes pistas pelo teste Tukey (p≤0,05) ao nível de 5% de 
probabilidade. As linhas horizontais tracejadas indicam os limiares das faixas de valores (aceitável, 
nível de ação, região de incerteza e limite de exposição) descritas na Norma de Higiene Ocupacional 
09 – NHO 09 (2013, p. 39). V = velocidade de deslocamento. P = pressão de inflação dos pneus. 

 

Pode-se sugerir que a roçada também seja conduzida seguindo as curvas de nível 

do solo, pois segundo Langer et al. (2015), o nível e valor das vibrações que atingem 
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o operador são maiores quando este está operando o trator em descidas e a tração 

dianteira auxiliar (TDA) encontra-se acionada. Estes mesmos autores sugeriram como 

medidas preventivas e corretivas a redução da velocidade operacional e desativação 

da TDA sempre que possível. 

A pista de solo apenas apresentou valores maiores que a pista de concreto nas 

combinações entre os tratamentos V2P2, V3P1 e V3P2, enquanto que para o 

tratamento V1P2 ocorreu o inverso, os valores de VDVr foram menores do que os 

encontrados na pista de concreto. 

Ocorreram diferenças entre as combinações de velocidades e pressões na pista 

de concreto, onde o maior VDVr foi encontrado na menor velocidade de deslocamento 

em conjunto com a maior pressão de inflação dos pneus, possivelmente devido a 

ocorrência de ressonância durante o deslocamento do trator. 

Na Figura 21são apresentados os valores acumulados para uma jornada de oito 

horas de trabalho (A(8)). Não foram observadas diferenças significativas entre os 

tratamentos quando estes são comparados somente dentro de cada condição 

superficial.  

A operação de roçada em pista de solo apresentou uma única condição próxima a 

atingir o nível de ação (sendo seu valor semelhante ao encontrado na pista 

padronizada de ensaio de vibração), ao empregar-se a menor velocidade de 

deslocamento em combinação com a pressão de inflação mais baixa.  

A maior velocidade de operação sobre a pista padronizada de ensaio de vibração 

ocasionou a condição de maior insalubridade entre todos os tratamentos. As 

combinações V3P1 e V3P2, atingiram o limite de exposição, indicando a necessidade 

de adoção imediata de ações preventivas e corretivas (como redução da velocidade 

de trabalho, emprego de pneus radiais, conscientização dos operadores, etc.), caso 

fossem atividades laborais realizadas durante um turno completo de trabalho. Nas 

demais combinações de velocidades e pressões o nível de ação foi alcançado, 

indicando também a necessidade de adoção de medidas preventivas (como 

monitoramento periódico da exposição, cursos e treinamentos aos trabalhadores, 

exames e registro de exposições anteriores), caso se tratassem de operações de 

trabalho que demandassem um turno completo para sua realização.  

Nas condições avaliadas, a pista de vibração apresentou condições de maior 

severidade em relação as condições encontradas durante a condução de operação 

de roçada em solo firme com brachiaria. Aisyah Adam e Abdul Jalil (2017) apontaram 
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que as condições superficiais do solo em que cada operação é conduzida são 

diferentes das especificadas e reproduzidas pela pista padronizada, além disso, em 

algumas operações, como a aração, o operador pode fazer uso do sistema de giro do 

assento ou de movimentação do próprio corpo para acompanhar o trabalho do 

equipamento, o que muda sua postura e, portanto, o efeito das vibrações sobre o seu 

corpo também se altera, indicando a necessidade de estudos mais aprofundados e 

específicos. 

 

Figura 21. Valor acumulado de vibração para uma jornada de oito horas (A(8)) 

incidente sobre o corpo inteiro do operador para jornadas de oito hora durante 

deslocamento em diferentes condições superficiais. 

 

Letras maiúsculas comparam os tratamentos dentro de cada pista (PV, PC e PS - R). Letras minúsculas 
comparam o mesmo tratamento nas diferentes pistas pelo teste Tukey (p≤0,05) ao nível de 5% de 
probabilidade. As linhas horizontais tracejadas indicam os limiares das faixas de valores (aceitável, 
nível de ação, região de incerteza e limite de exposição) descritas na Norma de Higiene Ocupacional 
09 – NHO 09 (2013, p. 39). V = velocidade de deslocamento. P = pressão de inflação dos pneus. 

 

Através de uma avaliação geral dos parâmetros pode-se inferir que a operação de 

roçada, nas condições operacionais avaliadas no trabalho, não gera condições 

insalubres ao operador, podendo o mesmo trabalhar em regime normal de trabalho 



56 

 

sem a necessidade de adoção de medidas preventivas e corretivas. Isso é 

corroborado por Aisyah Adam e Abdul Jalil (2017), que obtiveram o valor acumulado 

para jornada de oito horas de trabalho máximo de 0,352 m s-2 no assento do operador 

durante o desempenho de operação de roçada em condição fora de estrada. 

 

4.2 Operação de Escarificação 

 

São apresentados na Figura 22 os valores de aceleração média dos tratamentos 

aplicados em diferentes condições superficiais. A escarificação em pista de solo firme, 

não mobilizado e coberto por palhada de brachiaria (PS - E) apresentou maiores 

valores de aceleração média que os encontrados na pista de concreto (PC) nas 

velocidades V3 e V4, e menor valor na combinação V1P2.  

Não foram encontradas diferenças significativas entre os tratamentos durante a 

escarificação em pista de solo firme, indicando que todas as condições geraram 

valores de aceleração média semelhantes, além de não ultrapassarem o valor de 2,5 

m s-2, e dessa forma, em nenhum momento o operador perdeu totalmente a 

capacidade de operar o trator com segurança durante a condução da operação de 

escarificação. 

A pista de vibração (PV) apresentou os maiores valores de aceleração média, em 

relação a pista de concreto e a pista de solo firme escarificação, não mobilizado e 

coberto por palhada de brachiaria em todas as condições avaliadas. No deslocamento 

sobre a pista padronizada para ensaio de vibração, a velocidade foi o fator 

determinante sobre o nível e intensidade das acelerações que incidiram sobre o corpo 

inteiro do operador, pois o aumento da mesma ocasionou a elevação dos valores de 

aceleração média. Além disso, a pressão de inflação dos pneus também teve 

influência nos resultados, onde a menor pressão (P1) reduziu os valores de 

acelerações nas velocidades V1 e V4. 

Szczepaniak et al. (2014) encontraram resultados que apontam que durante 

ensaios de campo, a aceleração vertical no assento do operador foi três vezes maior 

quando a velocidade de deslocamento passou de 1,39 ms-1 para 4,16 m s-1, ou seja, 

a energia vibracional absorvida pelo corpo do operador sofreu um incremento quando 

se aumentou a velocidade operacional. Roth et al. (2010) também obtiveram 

correlação positiva entre o aumento da velocidade e das acelerações em diferentes 

tipos de terreno. 
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Figura 22. Valores de aceleração média incidente sobre o corpo inteiro do 

operador durante deslocamento em diferentes condições superficiais. 

 

Letras maiúsculas comparam os tratamentos dentro de cada pista (PV, PC e PS - E). Letras minúsculas 
comparam o mesmo tratamento nas diferentes pistas pelo teste Tukey (p≤0,05) ao nível de 5% de 
probabilidade. As linhas horizontais tracejadas indicam os valores 0,5 e 2,5 m s-2. V = velocidade de 
deslocamento. P = pressão de inflação dos pneus. 

 

Através da Figura 23, é possível observar que a pista padronizada para ensaio de 

vibração apresentou os maiores valores de VDVr em relação as encontradas nas 

demais pistas, e a escarificação em pista de solo firme com restos de brachiaria 

apresentou valores de VDVr mais elevados que os obtidos em pista de concreto nas 

velocidades V3 e V4, porém gerou uma condição de menor VDVr na combinação 

V1P2 em relação a esta mesma pista de concreto. 

Somente a pista de vibração apresentou condições prejudiciais à saúde do 

operador, onde o tratamento V4P2 atingiu a zona de incerteza e os tratamentos V2P2, 

V3P1, V3P2 e V4P1 atingiram o nível de ação. A velocidade foi o principal fator 

responsável pelo comportamento dos dados coletados na pista padronizada para 

ensaio de vibração.  

Foram encontradas diferenças entre os tratamentos na pista de concreto sendo 

que o maior valor de dose de vibração resultante foi encontrado no tratamento V1P2, 
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e os menores valores em V3P1, V3P2, V4P1 e V4P2. Estes resultados seguem uma 

tendência inversa em relação a pista padronizada para ensaio de vibração e a 

escarificação em solo firme com presença de brachiaria, indicando que a velocidade 

em uma condição superficial rígida sem a presença de deformações ou obstáculos 

não eleva o valor de dose de vibração resultante. 

Na escarificação em pista de solo com cobertura vegetal o maior VDVr ocorreu na 

combinação da maior velocidade com a menor pressão (V4P1) e o menor na 

combinação da menor velocidade com a maior pressão (V1P2). A pressão de inflação 

mais baixa (P1) gerou valores mais altos de VDVr que a pressão mais elevada, 

podendo isto ser resultado da maior elasticidade do pneu quando inflado com 

pressões mais baixas. Outro fator que contribuiu para a elevação do valor dose de 

vibração foi o aumento da velocidade.  

 

Figura 23. Valor de dose de vibração incidente sobre o corpo inteiro do 

operador durante deslocamento em diferentes condições superficiais. 

 
Letras maiúsculas comparam os tratamentos dentro de cada pista (PV, PC e PS - E). Letras minúsculas 
comparam o mesmo tratamento nas diferentes pistas pelo teste Tukey (p≤0,05) ao nível de 5% de 
probabilidade. As linhas horizontais tracejadas indicam os limiares das faixas de valores (aceitável, 
nível de ação, região de incerteza e limite de exposição) descritas na Norma de Higiene Ocupacional 
09 – NHO 09 (2013, p. 39). V = velocidade de deslocamento. P = pressão de inflação dos pneus. 
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Outros fatores também devem ser observados no momento em que se determinam 

as condições operacionais pois podem contribuir para elevar as vibrações que 

atingem o operador, como a rotação do motor, correta regulagem do equipamento, 

lastragem adequada, etc. Santos et al. (2016) concluíram que a adoção de menores 

regimes de rotação de trabalho do motor durante o desempenho de operação de 

escarificação pode contribuir para a redução da vibração que incide sobre o operador. 

Na Figura 24 podem ser observadas diferenças significativas em relação aos 

valores acumulados para jornada de oito horas de trabalho, onde todos os tratamentos 

apresentaram valores maiores na pista padronizada de vibração quando comparada 

as demais condições superficiais, atingindo condições de severa insalubridade nos 

tratamentos V3P1, V3P2, V4P1 e V4P2, impondo a adoção imediata de medidas 

corretivas que busquem reduzir os efeitos negativos da vibração incidente sobre o 

corpo inteiro do operador. Entre estas medidas poderiam ser recomendadas a 

redução da velocidade de deslocamento, pausas para descanso e alongamentos, 

rodízio de operadores, etc. 

Nos demais tratamentos aplicados em pista de vibração, o nível de ação foi 

atingido, indicando que em todas as condições avaliadas o operador está exposto a 

condições prejudiciais a sua saúde durante sua jornada de trabalho, tornando 

necessária a adoção de medidas preventivas (por exemplo registro da exposição, 

acompanhamento da exposição e conscientização dos trabalhadores) caso esta fosse 

uma tarefa laboral. 

Entre as demais pistas (pista de concreto e escarificação em solo firme com 

cobertura de vegetal) não ocorreram diferenças significativas entre os tratamentos. 

Em ambas as superfícies, assim como observado para o valor de dose de vibração 

resultante, a menor pressão de inflação dos pneus apresentou a tendência de elevar 

o valor acumulado para jornada de oito horas de trabalho. 

Dentro das condições operacionais avaliadas, a pista padronizada para ensaio de 

vibração gerou as condições mais insalubres que não foram encontrados durante a 

operação de escarificação, demonstrando que não seria possível antecipar a condição 

de insalubridade através de um ensaio previamente conduzido na pista padronizada, 

porém é válido destacar que, condições operacionais que não ocasionem cenários 

insalubres pela vibração incidente sobre o corpo inteiro do operador em pista 

padronizada para ensaio de vibração também não vão gerar condições insalubres 

durante o desempenho da escarificação em solo firme com cobertura vegetal.  
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Deboli et al. (2017) observaram que a ausência de lastragem e equipamentos 

acoplados pode influenciar diretamente nos resultados coletados em pista 

padronizada e na correlação destes dados com os encontrados durante as operações 

reais de campo, pois durante a operação o trator provavelmente estaria lastrado e 

com um equipamento acoplado a si, o que geraria menores valores vibracionais e por 

consequência menor insalubridade, sendo necessário então levar estes fatores em 

consideração ao se realizar os ensaios. Cvetanovic et al. (2017) também indicaram 

que o projeto do trator deve ser observado pois as preocupações com as vibrações 

que atingem os operadores são recentes, observando-se melhores resultados em 

tratores mais modernos e novos. 

 

Figura 24. Valor acumulado de vibração para jornada de oito horas (A(8)) 

incidente sobre o corpo inteiro do operador para jornadas de oito horas 

durante deslocamento em diferentes condições superficiais. 

 

Letras maiúsculas comparam os tratamentos dentro de cada pista (PV, PC e PS - E). Letras minúsculas 
comparam o mesmo tratamento nas diferentes pistas pelo teste Tukey (p≤0,05) ao nível de 5% de 
probabilidade. As linhas horizontais tracejadas indicam os limiares das faixas de valores (aceitável, 
nível de ação, região de incerteza e limite de exposição) descritas na Norma de Higiene Ocupacional 
09 – NHO 09 (2013, p. 39). V = velocidade de deslocamento. P = pressão de inflação dos pneus. 
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4.3 Operação de Aração 

 

Os valores de aceleração média encontrados durante a operação de aração na 

pista de solo escarificado (PS -A) foram consideravelmente menores que os obtidos 

na pista padronizada para ensaio de vibração (PV) (Figura 25). Este resultado pode 

ocorrer devido a mínima alteração da rugosidade superficial causada pela passagem 

do escarificador munido de disco de corte de palha em um solo com umidade 

adequada para seu bom desempenho, o que reduz a formação e elevação de torrões 

de solo. 

O aumento da velocidade elevou o valor das acelerações médias e propiciou o 

mesmo comportamento dos dados na aração em pista de solo e no deslocamento em 

pista padronizada para ensaio de vibração, possibilitando criar uma correlação entre 

o ensaio em pista padronizada para ensaio de vibração e a aração em solo 

escarificado (r = 0,971), o que permite realizar predições sobre as acelerações que 

vão incidir sobre o corpo inteiro do operador em operação de aração nas condições 

operacionais empregadas neste trabalho. Servadio et al. (2007) concluíram que as 

acelerações tiveram um incremento de 50% com o aumento da velocidade. 

Na operação de aração em solo escarificado também não foram encontrados 

valores de aceleração média capazes de tornar impossível ao tratorista operar a 

máquina com segurança (acelerações maiores que 2,5 m s-2).  

Muitos fatores influenciam no comportamento das máquinas e equipamentos a 

campo, o que torna dificultoso predizer condições ideais de trabalho. Cvetanović et al. 

(2015), ao avaliarem três tratores durante operação de aração, concluíram que em 

todos eles os operadores foram submetidos a condições insalubres causadas pelas 

vibrações geradas durante a execução da operação. Estes resultados também foram 

obtidos por Ahmadi e Altintas (2013), que através de seu trabalho concluíram que as 

vibrações ocorrentes na operação de aração são de baixa frequência (0-3 Hz), e que 

nesta condição, não haveria perigo para a saúde do operador. 
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Figura 25. Valores de aceleração média incidente sobre o corpo inteiro do 

operador durante deslocamento em diferentes condições superficiais. 

 

Letras maiúsculas comparam os tratamentos dentro de cada pista (PV, PC e PS - A). Letras minúsculas 
comparam o mesmo tratamento nas diferentes pistas pelo teste Tukey (p≤0,05) ao nível de 5% de 
probabilidade. As linhas horizontais tracejadas indicam os valores 0,5 e 2,5 m s-2. V = velocidade de 
deslocamento. P = pressão de inflação dos pneus. 

 

Através da Figura 26, é possível constatar que não foram encontrados valores de 

dose de vibração resultante que indicassem condições insalubres na condução da 

operação de aração em solo escarificado nas condições operacionais ensaiadas.  

Apenas a combinação da maior velocidade e maior pressão de inflação dos pneus 

(V4P2) atingiu a área de incerteza durante o ensaio em pista padronizada de vibração, 

indicando a necessidade de uso de medidas preventivas e corretivas para redução da 

insalubridade observada, podendo-se recomendar o rodizio de operadores, intervalos 

de descanso, a correta adequação do trator, etc. Também nesta mesma pista foram 

encontrados valores que ultrapassaram o nível de ação (9,1 m s-1,75) nos tratamentos 

V2P2, V3P1, V3P2 e V4P1, demonstrando que o emprego destes parâmetros 

operacionais para deslocamento em pista padronizada exige que medidas preventivas 

sejam adotadas para resguardar a saúde do operador, podendo-se adotar atividades 
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de conscientização e treinamento dos operadores além de seu acompanhamento 

médico periódico. 

O aumento da velocidade elevou o valor de dose de vibração resultante tanto na 

pista de vibração quanto na aração em pista de solo escarificado. Assim como 

observado para a aceleração média, isso permite obter uma correlação entre o ensaio 

em pista padronizada para ensaio de vibração e a aração em solo escarificado (r = 

0,968) para predições sobre o valor de dose de vibração resultante que o operador irá 

receber através do assento da máquina durante a execução desta operação nas 

condições ensaiadas neste trabalho. 

 

Figura 26. Valor de dose de vibração incidente sobre o corpo inteiro do 

operador durante deslocamento em diferentes condições superficiais. 

 

Letras maiúsculas comparam os tratamentos dentro de cada pista (PV, PC e PS - A). Letras minúsculas 
comparam o mesmo tratamento nas diferentes pistas pelo teste Tukey (p≤0,05) ao nível de 5% de 
probabilidade. As linhas horizontais tracejadas indicam os limiares das faixas de valores (aceitável, 
nível de ação, região de incerteza e limite de exposição) descritas na Norma de Higiene Ocupacional 
09 – NHO 09 (2013, p. 39). V = velocidade de deslocamento. P = pressão de inflação dos pneus. 

 

A pressão de inflação dos pneus também apresentou influência nos resultados 

encontrados no ensaio em pista padronizada para ensaios de vibração e na operação 
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de aração em solo escarificado onde a combinação da maior pressão com o aumento 

da velocidade elevou os valores de dose de vibração resultante. Isso não se repetiu 

na pista de concreto (superfície uniforme e indeformável), o que indica que a presença 

de obstáculos na superfície ou de imperfeições superficiais foi transmitida por todo o 

conjunto mecânico até a coluna do operador do trator.  

Perreti et al. (2015) em experimento de aração, diminuíram o nível vibracional 

incidente sobre o operador através do emprego de pressões de inflação dos pneus 

mais baixas. Sherwin et al. (2004) também obtiveram decréscimo no valor das 

vibrações ao reduzir a pressão interna dos pneus. Barač et al. (2016) também 

avaliaram a influência de diferentes superfícies nas vibrações incidentes sobre o 

operador de trator agrícola e concluíram que a pista de asfalto causou os menores 

valores de vibrações e por consequência gerou as condições de maior conforto. 

Os resultados apresentados na Figura 27 demonstram que nas condições de 

operação ensaiadas neste trabalho, a combinação da maior velocidade de 

deslocamento com a maior pressão de inflação dos pneus (V4P2) resultou em cenário 

com jornada de trabalho de oito horas com ocorrência de insalubridade na operação 

de aração em solo escarificado, atingindo-se nessa situação o nível de ação, 

indicando a necessidade de adoção de medidas preventivas para proteger a coluna 

do operador. Entre estas medidas que podem ser adotadas para a redução da 

velocidade operacional estão: a redução da pressão interna dos pneus, redução da 

jornada de trabalho, adoção de intervalos para descanso, aquisição de máquinas ou 

de equipamentos mais eficientes em reduzir a propagação da energia vibracional, 

reduzindo seus efeitos.  

Perreti et al. (2015) obtiveram resultados que apontam que em todas as condições 

analisadas as operações de aragem e gradagem mostraram valores de exposição à 

vibração (A (8)) acima do nível de ação (0,5 m s-2), indicando a necessidade de adoção 

de jornadas de trabalho que variam de 2,5 e 5,7 horas dia-1. 

O tipo de equipamento, e a sua forma de acoplamento, que está unido ao trator 

tem grande influência na melhora ou piora das condições de trabalho do operador, 

sendo que equipamentos que trabalham o solo podem atuar como amortecedores ao 

dissipar a energia de movimentação do trator no solo, deixando-o mais estável, porém 

outros equipamentos podem agravar as condições de trabalho. Giordano et al. (2015) 

concluiram que o uso de tanque para transporte e aplicação de fertilizantes líquidos 

ocasionaram redução do conforto ao elevar os valores vibracionais em todos os eixos, 
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com enfase no eixo x, tanto no operação em campo como na pista rugosa e gerando 

alternância rápida forças de (empurrar-puxar), o que resultou em vibrações na parte 

traseira do corpo do operador, podendo ainda agravar-se o quadro se o deslocamento 

ocorrer em terreno desnivelado devido a tensão dinâmica contínua do tanque para o 

trator através do engate.  

A pista padronizada para ensaio de vibração gerou condições de extrema 

insalubridade nas velocidades mais altas (V3 e V4) em ambas as pressões (P1 e P2), 

ultrapassado o limite de exposição nos quatro tratamentos, indicando a necessidade 

de adoção imediata de medidas corretivas para reduzir os riscos à saúde do operador, 

que podem ser a redução da velocidade, correta regulagem dos equipamentos, 

adoção de máquinas com componentes mais eficazes em proteger o operador, etc. 

 

Figura 27. Valor acumulado de vibração para uma jornada de oito horas (A(8)) 

incidente sobre o corpo inteiro do operador para jornadas de oito horas 

durante deslocamento em diferentes condições superficiais. 

 

Letras maiúsculas comparam os tratamentos dentro de cada pista (PV, PC e PS - A). Letras minúsculas 
comparam o mesmo tratamento nas diferentes pistas pelo teste Tukey (p≤0,05) ao nível de 5% de 
probabilidade. As linhas horizontais tracejadas indicam os limiares das faixas de valores (aceitável, 
nível de ação, região de incerteza e limite de exposição) descritas na Norma de Higiene Ocupacional 
09 – NHO 09 (2013, p. 39). V = velocidade de deslocamento. P = pressão de inflação dos pneus. 
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Os valores acumulados para oito horas de trabalho apresentaram correlação 

positiva com o aumento da velocidade e da pressão de inflação dos pneus tanto na 

operação de aração em solo escarificado quanto na pista padronizada para ensaio de 

vibração, porém o comportamento dos dados em cada condição foi diferente, não 

sendo possível predizer qual seria o comportamento do trator durante a aração em 

pista de solo. Uma possível explicação para estes resultados é solo escarificado 

encontrar-se parcialmente desestruturado fisicamente, tornando o mesmo capaz de 

absorver energia de movimento, enquanto na pista padronizada para ensaios de 

vibração e na pista de concreto a superfície é rígida e indeformável, e, portanto, 

incapaz de absorver e dissipar energia. 

Ao analisar-se os valores acumulados para uma jornada de trabalho de oito horas 

encontrados na superfície de concreto, observa-se que a pressão de inflação 

apresentou maior influência que a velocidade de deslocamento nesta condição. Isso 

pode ser resultado da maior flexibilidade oferecida pelo pneu quando se empregam 

pressões de inflação mais baixas, permitindo ao mesmo maior efeito elástico, e dessa 

forma maior amplitude de movimentação vertical e horizontal da máquina para 

dissipação da energia de movimento uma vez que a superfície em questão é 

indeformável. 

 

4.4 Operação de Gradagem 

 

Os resultados de aceleração média obtidos em pista padronizada para ensaio de 

vibração (PV), pista de concreto (PC), e da gradagem em pista de solo solto, arado e 

com restos de brachiaria (PS – G) são apresentados na Figura 28. A maior velocidade 

em combinação com a maior pressão de inflação dos pneus (V5P2) gerou uma 

condição operacional insegura durante a execução da gradagem em solo arado 

devido ao valor de aceleração média ultrapassar o limiar de 2,5 m s-2 , o que pode ser 

resultado da combinação da maior rigidez dos pneus na condição citada em conjunto 

com a presença de torrões e da condição superficial irregular do solo, implicando que, 

a adoção destas condições operacionais contribui para aumentar o risco de acidentes 

de trabalho, sendo mais seguro operar com a pressão de inflação dos pneus mais 

baixa. Nos demais tratamentos, a pressão de inflação dos pneus não apresentou 

influência significativa nos valores de acelerações. 
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Estes resultados parcialmente se assemelham aos encontrados por Deboli et al. 

(2017), que concluíram que as acelerações se elevaram proporcionalmente ao 

aumento da velocidade de deslocamento, e não apresentaram correlação direta com 

a elevação da pressão de inflação dos pneus. 

Os valores de aceleração média observados na pista padronizada de ensaio de 

vibração apresentam-se elevadamente perigosos, gerando condições operacionais 

totalmente inseguras. Os resultados obtidos nesta pista sofreram influência tanto do 

aumento da velocidade, quanto da pressão dos pneus, principalmente nos 

tratamentos com deslocamento mais rápido.  

 

Figura 28. Valores de aceleração média incidente sobre o corpo inteiro do 

operador durante deslocamento em diferentes condições superficiais. 

 

Letras maiúsculas comparam os tratamentos dentro de cada pista (PV, PC e PS - R). Letras minúsculas 
comparam o mesmo tratamento nas diferentes pistas pelo teste Tukey (p≤0,05) ao nível de 5% de 
probabilidade. As linhas horizontais tracejadas indicam os valores 0,5 e 2,5 m s-2. V = velocidade de 
deslocamento. P = pressão de inflação dos pneus. 

 

Em relação as diferentes condições superficiais, todos os tratamentos 

apresentaram os maiores valores de aceleração média na pista padronizada de 

ensaios de vibração, enquanto os menores valores ocorreram na pista de concreto, 
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principalmente por esta apresentar uma superfície uniforme e indeformável diferente 

do solo arado, que possui irregularidades e obstáculos (torrões) devido a prévia 

movimentação do solo, condição está que não ocorreu nas demais operações 

apresentadas neste trabalho, o que indica que o manejo de preparo do solo pode 

apresentar influência direta nos níveis vibracionais que atingem o corpo inteiro do 

operador. 

Thorat e Mhaske. (2016) conduziram ensaios empregando variados implementos 

(grade, arado e cultivador) em diferentes condições superficiais (estrada, campo de 

cultivo de cana e campo de solo nivelado), em duas velocidades de deslocamento. 

Estes autores concluíram que os operadores estão expostos a condições de grande 

insalubridade gerada pelas vibrações de corpo inteiro pois observaram valores de 

aceleração próximos a 8 m s-2, enquanto a faixa confortável para o operador se 

encontra entre os valores de 1 a 2 m s-2. 

Observa-se na Figura 29 que na operação de gradagem em solo arado, somente 

o tratamento empregando maior velocidade e a maior pressão de inflação dos pneus 

(V5P2) gerou uma condição insalubre, com o VDVr ultrapassando o nível de ação (9,1 

m s-1,75), o que implica na necessidade de adoção de medidas preventivas para 

resguardar a saúde e conforto do operador como o emprego de medidas preventivas 

para preservar a saúde do operador, principalmente através do monitoramento 

periódico da atividade e capacitação dos operadores através de cursos e 

treinamentos. 

Este mesmo tratamento (V5P2) ocasionou a condição de maior insalubridade a ao 

organismo do operador na pista padronizada de ensaio de vibração ao ficar acima do 

limite de exposição, demonstrando a necessidade de adoção imediata de medidas 

corretivas para reduzir a insalubridade nesta condição superficial (estas medidas 

devem alterar a forma como a operação está ocorrendo, podendo-se sugerir a adoção 

de marchas com velocidades mais lentas, redução da rotação de trabalho do motor, 

adoção de assentos mais eficientes, rodízio dos operadores e intervalos de 

descanso).  

O tratamento V4P2 alcançou a zona de incerteza indicando a que medidas 

corretivas e preventivas seriam importantes nestas condições. Os demais tratamentos 

encontraram-se dentro da zona do nível de ação requisitando o emprego de medidas 

preventivas para preservar a saúde do operador, principalmente através do 
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monitoramento periódico da atividade e capacitação dos operadores através de 

cursos e treinamentos. 

Os resultados obtidos tanto na operação de gradagem em pista de solo arado 

quanto na pista padronizada de ensaio de vibração seguem comportamento 

semelhante (r = 0,986), indicando que a pista padronizada pode ser empregada para 

predizer com relativa segurança o VDVr gerado em uma gradagem nas condições 

ensaiadas neste trabalho. Os resultados também indicam que a pressão de inflação 

dos pneus aumenta sua importância à medida que ocorre o acréscimo da velocidade 

de deslocamento. 

 

Figura 29. Valor de dose de vibração incidente sobre o corpo inteiro do 

operador durante deslocamento em diferentes condições superficiais. 

 
Letras maiúsculas comparam os tratamentos dentro de cada pista (PV, PC e PS - R). Letras minúsculas 
comparam o mesmo tratamento nas diferentes pistas pelo teste Tukey (p≤0,05) ao nível de 5% de 
probabilidade. As linhas horizontais tracejadas indicam os limiares das faixas de valores (aceitável, 
nível de ação, região de incerteza e limite de exposição) descritas na Norma de Higiene Ocupacional 
09 – NHO 09 (2013, p. 39). V = velocidade de deslocamento. P = pressão de inflação dos pneus. 

 

A velocidade de avanço juntamente com o perfil da superfície pode acarretar em 

aumento significativo da amplitude das acelerações que a máquina e o operador são 

submetidos, principalmente por serem capazes de excitar os componentes elásticos 



70 

 

do trator (pneus, cabine, suportes de borracha, etc.), cujas propriedades determinam 

a dinâmica do veículo em termos de frequência (CUTINI et al., 2015). 

Em relação a jornada de trabalho de oito horas para a operação de gradagem em 

solo arado (Figura 30), apenas os tratamentos empregando a velocidade de 

deslocamento mais baixa não geraram condições insalubres, todos os demais 

tratamentos (V4P1, V4P2, V5P1 e V5P2) ficaram acima do nível de ação, apontando 

a necessidade de utilização de medidas preventivas caso a operação seja conduzida 

durante um turno completo de trabalho. É importante ressaltar que durante a execução 

da gradagem em solo arado, o emprego da pressão de inflação mais baixa (P1) nas 

velocidades V3 e V4 gerou valores semelhantes aos encontrados no concreto.  

 

Figura 30. Valor acumulado de vibração para uma jornada de oito horas (A(8)) 

incidente sobre o corpo inteiro do operador para jornadas de oito horas 

durante deslocamento em diferentes condições superficiais. 

 
Letras maiúsculas comparam os tratamentos dentro de cada pista (PV, PC e PS - R). Letras minúsculas 
comparam o mesmo tratamento nas diferentes pistas pelo teste Tukey (p≤0,05) ao nível de 5% de 
probabilidade. As linhas horizontais tracejadas indicam os limiares das faixas de valores (aceitável, 
nível de ação, região de incerteza e limite de exposição) descritas na Norma de Higiene Ocupacional 
09 – NHO 09 (2013, p. 39). V = velocidade de deslocamento. P = pressão de inflação dos pneus. 
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Na pista padronizada de vibração todos os tratamentos ficaram acima do limite de 

exposição (indicando a exigência imediata de emprego de medidas corretivas) e 

apresentaram comportamento diferente dos encontrados na operação de gradagem 

em solo arado, indicando que para este fator não é possível utilizar os dados coletados 

em ensaio prévio em pista padronizada para antecipar possíveis condições insalubres 

na execução da operação de gradagem em solo arado em um turno completo de 

trabalho nas condições de campo ensaiadas.  

Em experimento conduzido por Gialamas et al. (2016), o trator foi o principal 

responsável pelas vibrações no eixo y e o implemento pelas vibrações no eixo x no 

assento. Dessa forma deve-se selecionar corretamente cada implemento agrícola que 

que será usado, dada a capacidade de uma combinação “ideal” entre o equipamento 

e o trator que minimize a vibração criada durante o preparo do solo. As verificações 

também devem ser realizadas durante as operações de cultivo. 

A preocupação com a saúde dos operadores de tratores agrícolas deve continuar 

sendo alvo de pesquisas e estudos pela comunidade científicas para permitir que as 

operações possam ser melhor planejadas e executadas, e as que máquinas e 

equipamentos possam ser aprimorados para oferecer maior conforto e segurança, 

principalmente pois, segundo Marin et al. (2017) os operadores de tratores 

apresentaram treze vezes mais chances de desenvolver desordens e lesões na 

coluna vertebral quando comparados a trabalhadores que realizam trabalhos em 

escritórios. 

Dessa forma, o planejamento das condições operacionais e acompanhamento das 

operações no campo e seleção correta dos equipamentos são fundamentais para 

preservar a saúde dos operadores. 
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5 CONCLUSÕES 

 

A condição superficial foi determinante para definir o comportamento dos dados e 

ocasionar os cenários de insalubridade, principalmente na pista padronizada para 

ensaio de vibração e na execução da gradagem em solo arado. 

Foram encontradas correlações entre os valores de dose de vibração da pista 

padronizada de vibração e os obtidos nas operações de aração e de gradagem. 

Nos parâmetros operacionais ensaiados, foram encontradas condições insalubres 

na execução da aração e da gradagem, principalmente nos tratamentos com 

velocidade de deslocamento mais alta em combinação com a maior pressão de 

inflação dos pneus. 

A pista padronizada para ensaio de vibração proporcionou uma condição de maior 

severidade do que as encontradas nas operações mecanizadas conduzidas em pista 

de solo. 

A pista de concreto não teve representatividade com nenhuma das operações 

conduzidas nas pistas de solo.  

A velocidade foi mais importante que a pressão interna dos pneus para determinar 

os valores de acelerações médias, valor dose de vibração resultante e valor 

acumulado para jornada de oito horas de trabalho em todas as operações avaliadas. 
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ANEXO A – Resultados dos ensaios conduzidos em diferentes superfícies de 
deslocamento. 

 

Tabela 3. Resultados do ensaio em pista padronizada para ensaio de vibração 

(PV). 

Pista Pressão de inflação Velocidade Repetição Aeq (m s2) VDVr (m s1,75) A(8) (m s2) 

PV 1 1 1 1,920 6,220 0,611 

PV 1 1 2 1,400 5,940 0,584 

PV 1 1 3 1,500 5,630 0,537 

PV 1 1 4 1,700 6,080 0,592 

PV 1 1 5 1,451 5,854 0,513 

PV 1 2 1 2,600 7,790 0,754 

PV 1 2 2 2,730 8,160 0,812 

PV 1 2 3 2,580 7,860 0,792 

PV 1 2 4 2,650 8,070 0,785 

PV 1 2 5 3,065 8,236 0,745 

PV 1 3 1 4,740 12,800 1,190 

PV 1 3 2 4,650 12,600 1,140 

PV 1 3 3 4,540 12,200 1,140 

PV 1 3 4 4,680 12,500 1,200 

PV 1 3 5 4,598 12,365 1,150 

PV 1 4 1 5,415 13,298 1,210 

PV 1 4 2 5,640 14,500 0,998 

PV 1 4 3 5,640 14,500 0,998 

PV 1 4 4 5,980 14,985 1,230 

PV 1 4 5 6,012 14,669 1,250 

PV 1 5 1 6,140 15,000 1,010 

PV 1 5 2 6,336 15,000 1,010 

PV 1 5 3 6,451 15,552 1,320 

PV 1 5 4 6,524 15,669 1,260 

PV 1 5 5 6,487 17,895 1,280 

PV 2 1 1 2,180 6,870 0,683 

PV 2 1 2 2,200 7,150 0,712 

PV 2 1 3 2,190 7,110 0,718 

PV 2 1 4 2,090 6,830 0,670 

PV 2 1 5 2,135 6,958 0,658 

PV 2 2 1 2,760 8,740 0,821 

PV 2 2 2 2,910 9,420 0,906 

PV 2 2 3 2,860 9,170 0,836 

PV 2 2 4 2,970 9,370 0,893 

PV 2 2 5 3,125 9,415 0,898 

PV 2 3 1 4,620 12,800 1,170 

PV 2 3 2 4,890 13,300 1,230 

PV 2 3 3 4,690 13,000 1,210 

PV 2 3 4 4,900 13,500 1,250 

PV 2 3 5 4,754 13,652 1,185 
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PV 2 4 1 6,240 16,500 1,130 

PV 2 4 2 6,360 17,600 1,120 

PV 2 4 3 6,254 17,885 1,284 

PV 2 4 4 6,325 17,669 1,269 

PV 2 4 5 6,147 18,221 1,298 

PV 2 5 1 7,390 21,30 1,400 

PV 2 5 2 6,980 22,30 1,398 

PV 2 5 3 7,125 21,854 1,402 

PV 2 5 4 7,036 21,669 1,359 

PV 2 5 5 7,145 22,330 1,369 

 

Tabela 4. Resultados do ensaio em pista padronizada de concreto (PC). 

Pista Pressão de inflação Velocidade Repetição Aeq (m s2) VDVr (m s1,75) A(8) (m s2) 

PC 1 1 1 0,761 2,400 0,262 

PC 1 1 2 0,671 2,150 0,235 

PC 1 1 3 0,747 2,380 0,255 

PC 1 1 4 0,773 2,400 0,284 

PC 1 1 5 0,725 2,330 0,268 

PC 1 2 1 0,833 2,400 0,291 

PC 1 2 2 0,764 2,280 0,262 

PC 1 2 3 0,926 2,640 0,315 

PC 1 2 4 0,813 2,380 0,283 

PC 1 2 5 0,884 2,550 0,298 

PC 1 3 1 0,643 1,700 0,181 

PC 1 3 2 0,618 1,630 0,173 

PC 1 3 3 0,673 1,820 0,189 

PC 1 3 4 0,618 1,640 0,168 

PC 1 3 5 0,666 1,740 1,680 

PC 1 4 1 0,694 1,800 0,166 

PC 1 4 2 0,692 1,800 0,165 

PC 1 4 3 0,690 1,790 0,158 

PC 1 4 4 0,633 1,630 0,146 

PC 1 4 5 0,687 1,690 1,580 

PC 1 5 1 0,638 1,710 0,143 

PC 1 5 2 0,589 1,420 0,116 

PC 1 5 3 0,576 1,420 0,112 

PC 1 5 4 0,653 1,730 0,145 

PC 1 5 5 0,603 1,530 0,124 

PC 2 1 1 1,110 3,550 0,435 

PC 2 1 2 1,070 3,300 0,413 

PC 2 1 3 0,983 2,470 0,282 

PC 2 1 4 1,160 3,680 0,446 

PC 2 1 5 1,080 3,160 0,398 

PC 2 2 1 0,688 2,200 0,204 

PC 2 2 2 0,737 2,260 0,224 
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PC 2 2 3 0,680 2,110 0,211 

PC 2 2 4 0,963 3,100 0,372 

PC 2 2 5 0,854 2,540 0,254 

PC 2 3 1 0,664 1,820 0,202 

PC 2 3 2 0,547 1,550 0,149 

PC 2 3 3 0,594 1,810 0,177 

PC 2 3 4 0,562 1,580 0,162 

PC 2 3 5 0,598 1,680 0,165 

PC 2 4 1 0,705 1,770 0,143 

PC 2 4 2 0,682 1,730 0,138 

PC 2 4 3 0,616 1,700 0,182 

PC 2 4 4 0,727 1,820 0,163 

PC 2 4 5 0,665 1,790 0,156 

PC 2 5 1 0,573 1,440 0,120 

PC 2 5 2 0,614 1,560 0,136 

PC 2 5 3 0,584 1,450 0,122 

PC 2 5 4 0,741 1,700 0,134 

PC 2 5 5 0,632 1,650 0,126 

 

Tabela 5. Resultados do ensaio em pista de solo firme, não mobilizado e coberto 

por brachiaria (PS - R) para execução da operação de roçada. 

Pista Pressão de inflação Velocidade Repetição Aeq (m s2) VDVr (m s1,75) A(8) (m s2) 

PS - R 1 1 1 2,360 1,370 0,741 
PS - R 1 1 2 1,250 3,890 0,474 
PS - R 1 1 3 1,230 3,860 0,481 
PS - R 1 1 4 1,030 3,260 0,396 
PS - R 1 1 5 1,000 3,190 0,383 
PS - R 1 2 1 0,839 2,680 0,310 
PS - R 1 2 2 0,891 2,860 0,313 
PS - R 1 2 3 0,956 3,030 0,299 
PS - R 1 2 4 0,956 3,010 0,285 
PS - R 1 2 5 0,949 3,010 0,294 
PS - R 1 3 1 1,150 3,610 0,332 
PS - R 1 3 2 1,130 3,560 0,321 
PS - R 1 3 3 1,150 3,680 0,329 
PS - R 1 3 4 1,110 3,480 0,351 
PS - R 1 3 5 1,100 3,440 0,358 
PS - R 2 1 1 0,866 2,730 0,290 
PS - R 2 1 2 0,915 2,910 0,299 
PS - R 2 1 3 1,050 3,330 0,382 
PS - R 2 1 4 0,989 3,160 0,366 
PS - R 2 1 5 0,965 3,050 0,334 
PS - R 2 2 1 1,120 3,570 0,302 
PS - R 2 2 2 1,210 3,840 0,369 
PS - R 2 2 3 1,150 3,630 0,346 
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PS - R 2 2 4 0,850 2,700 0,242 
PS – R 2 2 5 1,180 3,810 0,357 
PS – R 2 3 1 1,380 4,370 0,390 
PS – R 2 3 2 1,420 4,520 0,417 
PS – R 2 3 3 0,936 3,010 0,267 
PS – R 2 3 4 1,330 4,360 0,396 
PS – R 2 3 5 1,330 4,150 0,381 

 

 

Tabela 6. Resultados do ensaio em pista de solo firme, não mobilizado e coberto 

por palhada de brachiaria (PS - E) para condução da operação de 

escarificação. 

Pista Pressão de inflação Velocidade Repetição Aeq (m s2) VDVr (m s1,75) A(8) (m s2) 

PS – E 1 1 1 0,980 3,170 0,312 

PS – E 1 1 2 0,921 3,260 0,285 

PS – E 1 1 3 0,825 2,660 0,266 

PS – E 1 1 4 0,885 3,020 0,270 

PS – E 1 1 5 0,896 3,100 0,270 

PS – E 1 2 1 0,950 3,070 0,294 

PS – E 1 2 2 0,956 3,040 0,285 

PS – E 1 2 3 0,871 2,760 0,251 

PS – E 1 2 4 0,902 2,860 0,285 

PS – E 1 2 5 0,930 2,860 0,280 

PS – E 1 3 1 1,350 4,340 0,390 

PS – E 1 3 2 1,220 3,910 0,372 

PS – E 1 3 3 1,350 4,450 0,377 

PS – E 1 3 4 1,280 3,998 0,379 

PS – E 1 3 5 1,293 4,067 0,389 

PS – E 1 4 1 1,300 4,350 0,362 

PS – E 1 4 2 1,710 5,840 0,519 

PS – E 1 4 3 1,630 5,420 0,472 

PS – E 1 4 4 1,541 5,260 0,456 

PS – E 1 4 5 1,562 5,197 0,486 

PS – E 2 1 1 0,655 1,720 0,143 

PS – E 2 1 2 0,655 1,720 0,143 

PS – E 2 1 3 0,702 2,570 0,204 

PS – E 2 1 4 0,669 1,885 0,173 

PS – E 2 1 5 0,685 2,036 0,136 

PS – E 2 2 1 0,703 1,720 0,130 

PS – E 2 2 2 0,790 2,510 0,182 

PS – E 2 2 3 0,749 2,310 0,184 

PS – E 2 2 4 0,785 2,540 0,187 

PS – E 2 2 5 0,796 2,630 0,179 

PS – E 2 3 1 1,170 3,380 0,230 
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PS – E 2 3 2 1,050 2,920 0,205 

PS – E 2 3 3 1,120 2,960 0,214 

PS – E 2 3 4 1,140 3,060 0,222 

PS – E 2 3 5 1,069 3,240 0,214 

PS – E 2 4 1 1,180 2,930 0,206 

PS – E 2 4 2 1,480 4,190 0,284 

PS – E 2 4 3 1,050 2,540 0,174 

PS – E 2 4 4 1,440 3,950 0,268 

PS – E 2 4 5 1,390 3,780 0,271 

 

 

Tabela 7. Resultados do ensaio em pista de solo solto, escarificado e com restos 

de palha de brachiaria (PS - A) para realização da operação de aração. 

Pista Pressão de inflação Velocidade Repetição Aeq (m s2) VDVr (m s1,75) A(8) (m s2) 

PS – A 1 1 1 0,648 2,100 0,203 

PS – A 1 1 2 0,692 2,200 0,195 

PS – A 1 1 3 0,765 2,490 0,222 

PS – A 1 1 4 0,712 2,312 0,213 

PS – A 1 1 5 0,698 2,341 0,219 

PS – A 1 2 1 1,170 4,190 0,396 

PS – A 1 2 2 0,893 3,900 0,261 

PS – A 1 2 3 0,797 2,510 0,221 

PS – A 1 2 4 0,980 3,050 0,286 

PS – A 1 2 5 0,964 3,260 0,263 

PS – A 1 3 1 1,600 5,820 0,561 

PS – A 1 3 2 1,230 4,060 0,412 

PS – A 1 3 3 1,160 4,170 0,372 

PS – A 1 3 4 1,360 4,469 0,450 

PS – A 1 3 5 1,590 4,698 4,360 

PS – A 1 4 1 1,400 4,830 0,489 

PS – A 1 4 2 1,130 3,970 0,361 

PS – A 1 4 3 1,350 4,660 0,413 

PS – A 1 4 4 1,940 6,600 0,618 

PS – A 1 4 5 1,754 5,569 0,569 

PS – A 2 1 1 0,637 2,020 0,189 

PS – A 2 1 2 0,685 2,150 0,187 

PS – A 2 1 3 0,749 2,410 0,211 

PS – A 2 1 4 0,716 2,260 0,199 

PS – A 2 1 5 0,687 2,269 0,200 

PS – A 2 2 1 0,947 3,070 0,302 

PS – A 2 2 2 0,937 3,010 0,284 

PS – A 2 2 3 0,930 2,960 0,275 

PS – A 2 2 4 1,020 3,340 0,340 

PS – A 2 2 5 0,996 3,214 0,312 

PS – A 2 3 1 1,430 4,890 0,482 
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PS – A 2 3 2 1,570 5,600 0,549 

PS – A 2 3 3 1,060 3,560 0,353 

PS – A 2 3 4 1,370 5,100 0,459 

PS – A 2 3 5 1,260 4,521 0,489 

PS – A 2 4 1 2,240 7,420 0,723 

PS – A 2 4 2 2,210 7,720 0,722 

PS – A 2 4 3 2,030 6,710 0,662 

PS – A 2 4 4 1,500 5,150 0,492 

PS – A 2 4 5 1,950 6,985 0,664 

 

Tabela 8. Resultados do ensaio em pista de solo arado, com superfície irregular, 

solto e com restos de brachiaria (PS - G) para execução da operação 

de gradagem. 

Pista Pressão de inflação Velocidade Repetição Aeq (m s2) VDVr (m s1,75) A(8) (m s2) 

PS - G 1 3 1 0,931 3,070 0,260 

PS - G 1 3 2 1,200 4,120 0,408 

PS - G 1 3 3 1,540 5,390 0,544 

PS – G 1 3 4 1,114 3,659 0,365 

PS – G 1 3 5 1,215 3,998 0,321 

PS – G 1 4 1 1,350 4,370 0,385 

PS – G 1 4 2 1,030 3,990 0,296 

PS – G 1 4 3 1,910 6,960 0,717 

PS – G 1 4 4 1,996 6,669 0,559 

PS – G 1 4 5 2,356 6,985 0,635 

PS – G 1 5 1 1,510 3,860 0,328 

PS – G 1 5 2 1,910 6,960 0,717 

PS – G 1 5 3 1,400 4,030 0,368 

PS – G 1 5 4 1,998 6,956 0,745 

PS – G 1 5 5 1,854 6,995 0,711 

PS – G 2 3 1 1,710 5,000 0,419 

PS – G 2 3 2 1,570 4,660 0,428 

PS – G 2 3 3 1,441 5,001 0,406 

PS – G 2 3 4 1,365 4,854 0,399 

PS – G 2 3 5 1,489 4,652 0,412 

PS – G 2 4 1 2,650 8,330 0,742 

PS – G 2 4 2 2,870 8,490 0,825 

PS – G 2 4 3 2,569 7,598 0,665 

PS – G 2 4 4 2,487 7,558 0,558 

PS – G 2 4 5 1,446 7,698 0,559 

PS – G 2 5 1 3,190 9,220 0,766 

PS – G 2 5 2 3,990 11,90 0,998 

PS – G 2 5 3 3,116 9,665 0,885 

PS – G 2 5 4 3,254 9,932 0,889 

PS – G 2 5 5 3,198 10,554 0,901 

 


