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RESUMO: Nas atividades de operação com máquinas agrícolas, o operador está exposto a 

diversos fatores de risco, como ruído, temperatura e vibração que podem gerar sérios 

problemas a saúde e afetar a qualidade do trabalho desempenhado. Com isso, o presente 

trabalho objetivou avaliar as vibrações de mãos e braços de um operador de trator agrícola em 

função de três pressões internas de ar nos pneus, duas velocidades de deslocamento e duas 

superfícies de contato. O experimento foi realizado na área experimental do Laboratório de 

Investigação de Acidentes com Máquinas Agrícolas da UFC. O trator utilizado foi um 4x2 

TODA, da marca Valtra modelo BM 125i, com potência do motor de 125 cv, equipado com 

pneus radiais. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC), em esquema 

fatorial 2 x 2 x 3, sendo duas superfícies de rolamento dos pneus (solo solto e solo com 

Panicum maximum cv. Mombaça), duas velocidades de deslocamento (4,3 km.h-1 e 6,4 km.h-

1), e três pressões internas nos pneus, sendo 10, 14 e 18 lb.pol-2 para os pneus dianteiros e 12, 

16 e 20 lb.pol-2 para os pneus traseiros. Para análise estatística dos dados foi utilizado o 

programa ASSISTAT versão 7.7 beta. Conclui-se que o aumento da velocidade e da pressão 

interna de ar nos pneus aumentou os níveis de vibração, e o uso de material de cobertura na 

superfície do solo diminuiu esses níveis. A melhor combinação se deu nas operações 

realizadas com material de cobertura, na velocidade de 4,3 km.h-1, na pressão interna de ar 

nos pneus mínima (10 lb.pol-2 nos rodados dianteiros e 12 lb.pol-2 nos rodados traseiros), 

constituindo assim a condição de trabalho mais adequada. 
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ABSTRACT: In operating activities with agricultural machinery, the operator is exposed to 

several risk factors, such as noise, temperature and vibration, which can cause serious health 

problems and affect the quality of the work performed. With this, the present work aimed to 

evaluate the vibrations of hands and arms of an agricultural tractor operator in function of 

three internal pressures of air in the tires, two displacement speeds and two contact surfaces. 

The experiment was carried out in the experimental area of the Agricultural Machinery 

Accident Investigation Laboratory at UFC. The tractor used was a 4x2 TODA, from the brand 

Valtra model BM 125i, with engine power of 125 hp, equipped with radial tires. The 

experimental design was completely randomized (DIC), in a 2 x 2 x 3 factorial scheme, with 

two tire rolling surfaces (loose soil and soil with Panicum maximum cv. Mombaça), two 

travel speeds (4.3 km.h -1 and 6.4 km.h-1), and three internal tire pressures, 10, 14 and 18 

lb.pol-2 for the front tires and 12, 16 and 20 lb.pol-2 for the rear tires . For statistical analysis 

of the data, the program ASSISTAT version 7.7 beta was used. It was concluded that the 

increase in speed and internal air pressure in the tires increased the levels of vibration, and the 

use of cover material on the soil surface decreased these levels. The best combination 

occurred in operations carried out with covering material, at a speed of 4.3 km.h-1, in the 



  

 

minimum internal air pressure in the tires (10 lb.pol-2 in the front wheels and 12 lb.pol-2 rear 

wheels), thus constituting the most suitable working condition. 

KEYWORDS: Occupational vibration. Internal pressure. Ergonomics. 

INTRODUÇÃO 

Estudos referentes a vibração ocupacional em máquinas agrícolas vêm sendo feitos na 

medida em que se percebe a real necessidade em se avaliar um fenômeno que gera não 

somente desconforto, mas que também pode acarretar aos operadores sérios problemas de 

ordem patológica, fisiológica e psicológica.  

A vibração consiste no movimento inerente aos corpos que são dotados de massa e 

elasticidade. Como o corpo humano possui características de inércia e elasticidade, estas lhe 

conferem valores de frequência natural distintos, ou seja, cada parte do corpo vibra em 

frequências diferentes. Quando uma frequência externa coincide com determinada frequência 

natural do corpo, ocorre a ressonância, que implica em amplificação do movimento. Assim, a 

energia vibratória associada a esse efeito é absorvida pelo corpo, como consequência da 

atenuação promovida pelos tecidos e órgãos (SALIBA, 2009). 

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

interações entre o trator, o microrelevo do solo e sua fonte de potência, sendo que nessas 

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

manuais e dos pedais. No trator, diversos fatores influenciam na transmissão e nível das 

vibrações, tais como os pneus, coxins, amortecedores, posição e ajuste do assento (ROTH, 

2010). 

Sendo assim, o trabalho teve como objetivo avaliar a exposição do operador às 

vibrações de mãos e braços em um trator agrícola em função da utilização de três pressões 

internas de ar nos pneus, duas velocidades de deslocamento, em duas superfícies de contato. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os ensaios foram realizados na área experimental do Laboratório de Investigação de 

Acidentes com Máquinas Agrícolas da Universidade Federal do Ceará, localizada nas 

coordenadas: latitude 3°44'S e longitude 38°33'W Grm, O solo da área é classificado de 

acordo com EMBRAPA (1999) como Argissolo Vermelho-amarelo.  

O experimento foi realizado em duas áreas, uma área preparada previamente com 

aração e gradagem e outra sem preparo convencional, com material de cobertura em 

superfície e ambas as áreas apresentam relevo plano levemente ondulado. Para formação do 

material de cobertura foi semeado capim-Mombaça (Panicummaximumcv. Mombaça) a lanço, 

após 90 dias o material foi dissecado com herbicida e tombado. Para avaliação da quantidade 

de resíduos culturais na superfície do solo foi realizada como recomendado por Bressan et al. 

(2013), onde se obteve uma estimativa de 6.400 kg.ha-1.  

O trator utilizado foi um trator 4x2 com tração dianteira auxiliar (TDA) da marca 

Valtra modelo BM 125i, com potência do motor de91,9 kW (125 cv), ano 2011. Os rodados 

utilizados no foram pneus radiais, 14.9R24 no eixo dianteiro e no eixo traseiro18.4R34. As 

velocidades de deslocamento do trator utilizadas foram de 4,3 km.h-1 e 6,4 km.h-1, 

proporcionadas pelas marchas L2 e L3 do trator respectivamente, com o botão do multitorque 

acionado no Low, as pressões internas de ar nos pneus foram de 10, 14 e 18 lb.pol-2 para os 



  

 

pneus dianteiros e 12, 16 e 20 lb.pol-2 para os pneus traseiros, escolhidas em função da 

recomendação do fabricante e a carga distribuída nos rodados. 

O experimento foi realizado de acordo com as normas NHO –10:Avaliação da 

exposição ocupacional a vibrações em mãos e braços (FUNDACENTRO, 2013), e o anexo A 

da norma NBR ISO 5008: Tratores agrícolas de rodas e máquinas de campo - Medição da 

vibração transmitida ao corpo inteiro do operador (ABNT, 2015). Para a medição da vibração 

de mãos e braços foi utilizado um acelerômetro triaxial modelo 356A02 fixo ao volante do 

trator conectado ao medidor de vibração de corpo humano MV-100. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 1, é possível observar os valores de aceleração resultante de exposição 

normalizada (aren) para as vibrações de mãos e braços apresentaram diferenças significativas 

para todas as variáveis avaliadas, o que mostra que os valores de aren crescem em função do 

aumento da velocidade e da pressão interna de ar nos pneus e diminuem com o uso de 

material de cobertura no solo. 

 

Tabela 1. Valores médios de vibrações de mãos e braços. 
 

Fontes de Variação Aren 

(m.s-2) 

PMAXR 

(m.s-2) 

Valor de F Cobertura 351,5* 724,1* 

 Velocidade 367,5* 455,2* 

 Pressão 60,2* 1216,7* 

CV (%)  10,39 10,02 

Superfície de contato Sem cobertura 2,64 a 12,7 a 

Com cobertura 2,16 b 9,8 b 

Velocidades de deslocamento 4,3 km.h-1 2,14 b 10,1 b 

6,4 km.h-1 2,67 a 12,4 a 

 Máx. 2,60 a 14,6 a 

Pressões Sug. 2,36 b 11,2 b 

 Min. 2,24 c 7,9 c 

Legenda: * (p<0,05); NS (não significativo). Médias sem letras não diferem entre si pelo teste de Tukey 

(p<0,05). VDVR: Valor da dose de vibração resultante; aren: aceleração resultante de exposição normalizada; 

PMAXR: Valor de pico máximo resultante. Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Os valores aceitáveis de aren são de 0 a 2,5 m.s-2 de acordo com a NHO-10 

(FUNDACENTRO, 2013). Sendo assim, com material de cobertura no solo, a velocidade de 

4,3 km.h-1, e as pressões mínima e sugerida obtiveram valores dentro desta faixa, por isso são 

consideradas salubres ou seja nestas condições o operador pode trabalhar as oito horas diárias 

sem riscos a sua saúde, já os fatores sem material de cobertura no solo, a velocidade de 6,4 

km.h-1 e a pressão máxima de ar nos pneus estão na faixa de 2,5 a 3,5 m.s-2 o que indica que 



  

 

os valores obtidos estão acima do nível de ação e deve-se reduzir os níveis de exposição do 

operador. 

Analisando os valores obtidos do pico máximo resultante (PMAXR), os mesmos 

apresentaram diferenças significativas para todos os fatores avaliados, resultados semelhantes 

foram obtidos por Dewangan e Tewari (2009) que obtiveram valores entre 6,8 e 11,7 m.s-2 

onde também foi encontrado diferença significativa entre os valores de pico com o aumento 

da velocidade de deslocamento do trator, esse aumento provavelmente ocorre em função 

maior quantidade de choques mecânicos que a máquina recebe com o aumento da velocidade. 

As acelerações médias nos eixos x, y e z, são apresentadas na Tabela 2, onde é 

possível observar que o eixo X apresentou maiores valores, pois  no volante que é o principal 

mecanismo que vai transmitir a VMB, os choques mecânicos são reduzidos causando redução 

nos valores no Eixo Z, e os valores no eixo X aumentam principalmente em função de 

arranques do motor, pela ação da própria inércia e o movimento do volante. 

 
      Tabela 2.Valores de aceleração média nos eixos x, y e z 

 

Fontes de Variação 

Aceleração 

média no eixo 

X (m.s-1) 

Aceleração 

média no eixo 

Y (m.s-1) 

Aceleração 

média no eixo 

Z(m.s-2) 

Valor de F Cobertura 251,3* 274,8* 356,2* 

 Velocidade 291,2* 265,3* 243,1* 

 Pressão 206,1* 157,2* 231,7* 

CV (%)  9,2 11,1 8,7 

Superfície de 

contato 

Sem cobertura 1,17 a 1,08 a 0,88 a 

Com cobertura 1,02 b 0,92 b 0,72 b 

Velocidades de 

descamento 

4,3 km.h-1 1,01 b 0,90 b 0,71 b 

6,4 km.h-1 1,18 a 1,01 a 0,89 a 

 Máx. 1,12 a 1,07 a 0,87 a 

Pressões Sug. 1,08 b 0,98 b 0,79 b 

 Min. 1,04 c 0,94 c 0,75 c 

Legenda: * (p<0,05); NS (não significativo). Médias sem letras não diferem entre si pelo teste de Tukey 

(p<0,05). Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Glogia et al. (2003) analisando as acelerações médias nos eixos x, y e z também 

obtiveram maiores valores no eixo x, assim como Dewangan e Tewari (2009) que obtiveram 

as acelerações médias no eixo X cerca de 30% maior que o eixo Y e cerca de 50% maior que 

no eixo Z, obtendo valores superiores acima de 3 m.s-2 diferente dos encontrados que não 

passaram de 1,12 m.s-2. Glogia et al. (2003) afirma que pelo menos 10% dos operadores 

expostos a níveis de exposição como esse diariamente devem desenvolver síndrome das mãos 

brancas em menos de 2 anos de exposição, esse é um problema sério tendo em vista que o 

estágio final desta síndrome sempre força os trabalhadores a deixarem sua ocupação, face à 

ameaça de gangrena nos dedos, resultado da perda do suprimento de sangue, com 

possibilidade até de amputação do membro (VENDRAME, 2016). 

Segundo Goglia et al. (2003) uma das formas de minimizar os riscos a saúde é reduzir 

o tempo de exposição remanejando o operador para outras funções a qual o mesmo não esteja 

exposto a vibrações ao longo da jornada de trabalho. 



  

 

 

CONCLUSÕES 

 

1. As operações realizadas com material de cobertura sobre o solo, na velocidade de 4,3 km.h-

1 e pressão interna de ar nos pneus mínima (10 lb.pol-2 nos rodados dianteiros e 12 lb.pol-2 nos 

rodados traseiros), constituiram a melhor condição de trabalho. 

2. A utilização de pressões mais baixas apresentou menores níveis de vibração. 

3. A utilização de Panicum maximum cv. Mombaça como material de cobertura apresentou 

redução dos níveis de vibrações a qual o operador está exposto, se mostrando um material de 

cobertura adequado para atenuação. 

4. O aumento da velocidade de deslocamento proporcionou aumento nos níveis de vibrações a 

qual o operador está exposto. 
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