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RESUMO 
 
 

VIBRAÇÕES EM 
OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA NA OPERAÇÃO DE SEMEADURA SOB 

SISTEMA PLANTIO DIRETO 
 
 

AUTOR: Gustavo Oliveira dos Santos 
ORIENTADOR: José Fernando Schlosser 

 
 

Por meio da utilização de máquinas e equipamentos, almeja-se aumentar a produtividade 
das lavouras, objetivando um menor custo, sem agredir o homem e o ambiente. Nesse 
sentido, o trator agrícola é fundamental na execução das tarefas, mas operadores relatam 
dores na região lombar e desconforto no posto de operação de alguns tratores. Sendo 
assim, o objetivo deste trabalho foi analisar as vibrações no corpo e nas extremidades 
(mãos e braços) de um operador de trator agrícola na operação de semeadura sob sistema 
plantio direto. O estudo foi realizado por meio de dois experimentos. O primeiro em Santa 
Maria/RS, onde foi submetido um trator Massey Ferguson, modelo MF 4291, 4x2, com 
tração dianteira auxiliar (TDA) e posto de operação do tipo cabinado, a uma operação de 
semeadura direta, ao qual foi acoplada uma semeadora-adubadora por meio da barra de 
tração. O segundo experimento foi conduzido na cidade de Carazinho/RS, submetendo um 
trator Massey Ferguson, modelo 7415 Dyna6, 4x2 (TDA), cabinado, à mesma operação, 
acoplando duas semeadoras-adubadoras de arrasto com sistema de engate em forma de 
tandem da marca Semeato, modelo SSM 27 Plantio Direto. No primeiro experimento, para a 
medição da magnitude de vibração de corpo inteiro e de mãos e braços, foram instalados 
acelerômetros triaxiais na interface do assento-operador e na interface volante-mãos e 
acelerômetros uniaxiais na base do banco e fora da cabina, próximo ao coxim. No segundo 
experimento foram instalados um acelerômetro triaxial na interface do assento-operador e 
um acelerômetro uniaxial na base do banco. Para coleta, processamento e armazenamento 
dos dados, foi utilizado um analisador portátil, modelo 4447 da Brüel & Kjaer. O experimento 
em Santa Maria/RS foi realizado no Delineamento em Blocos Casualizados (DBC), com 
lastragem mista (hidráulica e metálica) no trator, apresentando as relações de 
massa/potência de 77,33 kg.kW-1; 70,59 kg.kW-1; 61,78 kg.kW-1 e 55 kg.kW-1 e ajuste da 
rigidez do assento em máxima, mínima e média. O experimento realizado em Carazinho/RS 
foi em DBC, com dois tipos de configurações nas semeadoras. Como conclusão para o 
primeiro experimento, verificou-se que a maior intensidade da vibração ocorreu na direção 
do eixo Z para a maioria das configurações de lastragem. A relação massa/potência de 
70,59 kg.kW-1 e rigidez média do assento apresentaram melhores índices de conforto para o 
operador em vibrações de corpo inteiro, e a relação massa/potência de 61,78 kg.kW-1foi a 
que apresentou a menor intensidade de vibração em mãos e braços, logo, melhor conforto. 
Para o segundo experimento, não diferiram estatisticamente os parâmetros das vibrações 
da primeira configuração, com a segunda configuração nas semeadoras. Na primeira 
configuração nas semeadoras, a maior intensidade de vibração ocorreu na direção do eixo X 
e, com a segunda configuração, a maior intensidade de vibração ocorreu na direção do eixo 
Y. Portanto, este estudo alerta para a realização do ajuste da rigidez dos assentos em 
tratores agrícolas por parte dos operadores, a fim de melhorarem o seu ambiente laboral. 
 
 
Palavras-chave: Acelerômetro. Ergonomia. Trator Agrícola. 
  



 

 

ABSTRACT 
 
 

VIBRATIONS IN OPERATOR OF AGRICULTURAL TRACTOR IN THE 
OPERATION OF SEEDING UNDER NO-TILLAGE SYSTEM 

 
 

AUTHOR: GUSTAVO OLIVEIRA DOS SANTOS 
ADVISOR: JOSÉ FERNANDO SCHLOSSER 

 
 

Through the use of machines and equipment, it is hoped to increase the productivity of 
tillage, aiming at a lower cost, without harming the man and the environment. In this sense, 
the agricultural tractor is fundamental in the execution of the tasks but operators report pain 
in the lower back and discomfort at the operating post of some tractors. Thus, the aim of this 
study was to analyze the vibrations in the body and at the extremities (hands and arms) of an 
agricultural tractor operator in the seeding operation under no-tillage system. The study was 
performed in two experiments. The first one in Santa Maria/RS, where it was submitted an 
Massey Ferguson tractor, model MF 4291, 4x2, with front-wheel-drive assist (FWD) and 
operation of the kind the seeding operation cabined directly to which was attached a fertilizer 
seeder Sfil brand, model PSM Hytech 8000.The second experiment was conducted in the 
city of Carazinho-RS, submitting a Massey Ferguson tractor, model Dyna6, 4 x 2 7415 
(FWD) cabined, the same operation, coupling two seeders-drag large together shaped 
Semeato mark, model SSM 27 no-tillage. In the first experiment, for measuring the 
magnitude of whole-body vibration and hand and arm Triaxial accelerometers were installed 
in the seat and steering wheel interface operator-hands and accelerometers at the base of 
the Bank and UNI axially round out the cabin next to the cushion. In the second experiment 
was installed a triaxial accelerometer in the seat-operator and a uniaxial accelerometer on 
the base of the bank. For collection, processing and storage of the data was used a portable 
Analyzer, 4447 model of Bruel & Kjaer. The experiment in Santa Maria-RS was conducted in 
Randomized block Design (RBD), with ballasting mixed (and) on the tractor, showing the 
mass/power relations 77.33 kg.kW-1; 70.59 kg.kW-1; 61.78 kg.kW-1 and and 55 kg.kW-1 
rigidity adjustment of seat maximum, minimum and average. The experiment conducted in 
Carazinho-RS was in RBD with two types of settings in the seeders. As a conclusion to the 
first experiment, it was verified that the greater intensity of vibration occurred in the direction 
of the Z axis for most configurations of ballasting. The relation mass/power of 70.59 kg.kW-1 
and Medium stiffness of the seat presented better comfort levels for the operator in full body 
vibrations and the mass / power ratio of 61.78 kg.kW-1 was the one that presented the 
lowest intensity of vibration in hands and arms, thus, better comfort. For the second 
experiment was not statistically differ from the parameters of the vibrations of the first 
embodiment, with the second embodiment in seeders. In the first configuration the seeders 
the greater vibration intensity occurred in the X-axis direction and in the second configuration 
the greater vibration intensity has occurred in the direction of the axis Y. Therefore, this study 
draws attention to the realization of the adjustment of the rigidity of the seats on agricultural 
tractors by operators in order to improve their working environment. 
 
Keywords: Accelerometer. Ergonomics. Agricultural Tractor. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Um dos desafios para a comunidade envolvida no processo de produção de 

alimentos é, por meio da adequação na utilização de máquinas e equipamentos, 

aumentara produtividade das lavouras e minimizar o custo, sem agredir ao homem e 

ao ambiente. 

No contexto da agricultura atual, o trator agrícola pode ser considerado o 

elemento básico para auxiliar o homem na execução das tarefas de campo como: 

preparo do solo, semeadura, transporte dos produtos agrícolas e diversas atividades 

que fazem parte da rotina das propriedades rurais.  

Com maior frequência, tem-se observado operadores de máquinas agrícolas 

mencionarem a diminuição da capacidade de trabalho e rendimento na realização de 

atividades, por problemas associados a dores na região lombar e desconforto no 

posto de operação dos tratores agrícolas (ROTH, 2010).  

Schlosser & Debiasi (2001) afirmaram que a coluna vertebral dos operadores 

de máquinas agrícolas é uma das partes mais atingidas, caracterizando uma das 

doenças ocupacionais oriundas da operação de tratores agrícolas. Os autores 

descrevem que, nos Estados Unidos da América, o NATIONAL SAFETY COUNCIL 

diagnosticou que havia no país 400.000 lesões de coluna ocasionadas pelo trabalho 

que incapacitam o acidentado de se submeter ao mesmo. Soeiro (2011) menciona, 

ainda, que doenças na região lombar e as lesões na coluna vertebral podem ser 

decorrentes da exposição dos trabalhadores às vibrações de corpo inteiro. 

A elevada jornada de trabalho dos operadores de tratores agrícolas, aliada ao 

ambiente a que estão expostos, contribui para que o rendimento no trabalho seja 

diminuído. De acordo com a Norma Regulamentadora-15 (NR-15) (2011), atividades 

que expõem o operador a níveis de vibrações, sejam no segmento de mão e braço 

ou no corpo inteiro, sem que este tenha proteção, podem se caracterizar como 

atividades insalubres de grau médio, permitindo ao funcionário um adicional de 20% 

sobre o salário mínimo. 

Por trabalhar em contato direto com a máquina, os operadores de tratores 

agrícolas absorvem as vibrações, oriundas do trator no posto de operação. Estas 

vibrações, transmitidas ao corpo humano, são abordadas na norma ISO 2631-1 

(1997), que descreve os limites de exposição de maior sensibilidade no corpo 

humano, que estão na faixa de frequência de 1 a 80 Hz. 
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Em vista disso, tem surgido maior preocupação por parte dos fabricantes com 

a ergonomia, de maneira a propiciar maior segurança e bem-estar ao trabalhador. 

Desta forma, o operador, estando em condições ergonomicamente adequadas, 

melhora consideravelmente o rendimento do seu trabalho e das suas atividades. 

Algumas das soluções buscadas para minimizar os efeitos das vibrações de 

corpo inteiro incidentes no operador de tratores agrícolas é a melhoria dos projetos 

de fabricação e utilização do trator, de tal forma que o simples fato de variar as 

configurações de lastro do trator e os níveis de ajuste da rigidez do assento pode ser 

uma maneira de alterar o nível de vibração incidente no operador. 

Segundo Correa et al. (1999) o rodado é a parte de ligação do trator com o 

solo e seu estudo tem um elevado grau de relevância. Então, utilizar a pressão de 

insuflagem especificada garante um melhor desempenho do trator, além de oferecer 

maior vida útil aos pneus. 

Por trabalharem em situações de elevada e cansativa jornada de trabalho, é 

evidente que haja uma diminuição da capacidade de trabalho e quedas de 

rendimento dos operadores na realização de atividades por problemas associados 

com dores nas costas e desconforto no posto de operação de tratores agrícolas. 

Debiasi et al. (2004), mencionam que as características do assento e do posto 

de operação têm grande influência no intuito de reduzir o trabalho estático muscular 

do operador, ao oferecerem, ou não, uma posição de posturas corporais adequadas. 

Uma série de trabalhos de pesquisa tem sido desenvolvida, segundo os autores, 

demonstrando que o trabalho estático gera fadiga muscular, o que pode ocasionar, 

consideravelmente, um aumento do risco de ocorrerem doenças ocupacionais e 

acidentes de trabalho. 

Quando se propõe a avaliação das vibrações transmitidas através do assento 

para as nádegas dos operadores de tratores agrícolas, é necessário o conhecimento 

da Norma ABNT NBR ISO 5008: 2015. Esta especifica os métodos para medir e 

relatar a vibração transmitida ao corpo inteiro à qual o operador de um trator agrícola 

de rodas ou outra máquina é exposto (ABNT NBR ISO 5008: 2015, 2015). Nesse 

sentido, vale mencionar que as avaliações realizadas neste estudo obedeceram aos 

critérios estabelecidos pela referida norma.  

Este trabalho fundamenta-se na hipótese de que um trator agrícola, na 

condição de operação de semeadura, pode gerar aceleração eficaz tridimensional 

diferente em: mãos e braços e na interface assento-operador; em diferentes 
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configurações de lastragem do trator e entre as posições do manípulo de ajuste da 

rigidez do assento, assim como, diferentes intensidades de vibrações em função da 

configuração presente na semeadora, permitindo comparar os níveis de vibração 

medidos nos experimentos com os níveis estabelecidos pelas normas (ISO 2631-1: 

1997) e (ISO 5349-1, 2001). 

A vibração de corpo inteiro, que se estabelece na interface assento-operador 

em um trator agrícola sob condição de operação de semeadura, altera a dose e o 

grau de exposição às vibrações indesejadas incidentes no operador. 

A verificação do nível de vibração em mãos e braços, ao operar um trator 

agrícola na operação de semeadura, pode gerar acelerações eficazes (RMS) nos 

eixos (x, y e z) diferentes, entre as configurações de lastragem do trator, além de ser 

possível constatar qual direção possui maior magnitude.  

Portanto, justifica-se a realização deste trabalho pela importância de conhecer 

e entender como as vibrações comportam-se na relação homem-máquina, durante 

operações com tratores agrícolas, a fim de se ter uma melhor utilização do trator 

com menor interferência possível a saúde do operador. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral a verificação dos níveis de 

vibração a que operador do trator agrícola está exposto durante a realização de uma 

operação de semeadura sob sistema plantio direto. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

a) Determinar e caracterizar em qual dos três eixos (x, y e z) o operador sofre 

maior incidência de vibração, para cada nível de lastragem no trator e 

ajuste da rigidez do assento na interface assento-operador. 

b) Determinar o índice de conforto na interface assento-operador, em um 

trator agrícola sob condição de operação de semeadura direta, de acordo 

com os critérios estabelecidos pela norma ISO 2631-1:1997. 
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c) Determinar os picos de X, Y e Z e o valor da dose de vibração acumulada 

(VDV) de X, Y e Z das vibrações incidentes no operador, para cada nível 

de lastragem no trator na interface assento-operador. 

d) Determinar a combinação dos fatores: níveis de lastragem no trator e 

ajuste da rigidez do assento, que apresentam os melhores índices de 

conforto para o operador, na interface assento-operador e nos membros 

superiores (vibrações em mãos e braços), em operação de semeadura sob 

sistema plantio direto. 

e) Determinar e caracterizar em qual dos três eixos (x, y e z) o operador sofre 

maior incidência de vibração, para cada configuração na semeadora, com 

ajuste da rigidez média do assento na interface assento-operador. 

f) Determinar os picos de X, Y e Z e o valor da dose de vibração acumulada 

(VDV) de X, Y e Z das vibrações incidentes no operador, para cada 

configuração na semeadora na interface assento-operador. 

g) Determinar, dentro das magnitudes das acelerações eficazes (RMS) nos 

três eixos (x, y e z) na interface assento-operador, a configuração da 

semeadora que apresenta melhores índices de conforto. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 TRATOR AGRÍCOLA E SEMEADORA 

 

Segundo Schlosser & Debiasi (2001), o trator agrícola é uma unidade móvel 

de potência, composta de motor, transmissão sistemas de direção e de sustentação 

e componentes complementares, onde podem ser acoplados implementos e 

máquinas agrícolas. 

Segundo Srivastava et al. (1996), a transformação da energia química contida 

nos combustíveis em energia mecânica possibilita que um trator forneça energia 

através da tomada de potência ou por meio do sistema hidráulico. Porém, é por meio 

da barra de tração que a utilização dessa energia convertida é mais comum, porque 

permite tracionar máquinas e implementos agrícolas. 

Qualquer melhoria que possa ser feita com relação à transformação da 

potência do motor em potência de tração da forma mais eficiente possível contribuirá 

diretamente para a eficiência da produção agrícola e para a conservação e uso 

racional de energia (MAZIERO, 2010). 

Um dos fatores mais importantes a serem considerados, segundo Liljedahl 

et al. (1996), é que o projeto dos tratores agrícolas tem que levar em conta os 

fatores humanos, os quais possibilitam que o operador faça uma grande quantidade 

de tarefas complexas com eficiência, segurança e um mínimo de fadiga. Neste 

contexto, ao buscar proporcionar conforto e segurança ao operador, é muito 

relevante que o posto de operação do trator seja adequadamente projetado. 

No processo de implantação de uma lavoura, a semeadura é uma operação 

extremamente importante, e uma parte do sucesso desta atividade está diretamente 

ligada ao operador, ao trator e à semeadora. No que se refere às semeadoras, de 

acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (1994), estas são 

classificadas, segundo a forma de distribuição das sementes, em semeadoras de 

precisão e semeadoras de fluxo contínuo. 

As semeadoras de precisão são caracterizadas como máquinas que 

distribuem as sementes no sulco de semeadura, uma a uma ou agrupadas, em 

linhas e intervalos regulares de acordo com a densidade de semeadura 

estabelecida. As semeadoras de fluxo contínuo fazem a distribuição das sementes 

de forma contínua, principalmente as sementes pequenas, que requerem menores 
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espaçamentos entre si. E, de acordo com Reis & Forcellini (2006), semeadoras 

múltiplas são máquinas adaptáveis para semear tanto em fluxo contínuo quanto em 

precisão. 

A semeadora é um dos equipamentos mais importante para o sucesso do 

plantio direto. Além da distribuição uniforme das sementes e da colocação adequada 

para garantir a germinação, desempenha a função de abertura do sulco e 

descompactação do solo, fazendo o corte da palha e o rompimento do solo na linha 

de semeadura. Ao realizar a comparação com a semeadora convencional, que 

trabalha sobre solo previamente preparado, pode-se concluir que, para semeadoras 

de mesma capacidade, a necessidade de tração será bem maior para as de plantio 

direto (SANTOS et al., 2008). 

Siqueira et al. (2001), trabalhando com semeadora-adubadora (plantio direto) 

de seis linhas e haste parabólica, obtiveram 13,14 kN de exigência de força de 

tração na barra. Marques et al. (1999) encontraram valores de 8,47 kN de força de 

tração na barra, para semeadora de quatro linhas, com mecanismo de deposição de 

adubo do tipo disco duplo concêntrico. 

 

2.2 LASTRAGEM EM TRATORES AGRÍCOLAS 

 

Em se tratando da lastragem em tratores agrícolas, houve significativas 

mudanças em relação à massa do trator, bem como da relação massa/potência ao 

longo dos anos, o que, desde então, vem sendo estudado por diversos autores. 

Observa-se que os tratores estão cada vez mais leves, bem como a relação 

massa/potência vem sendo reduzida. Esta maior redução aconteceu em tratores de 

potência mais elevada (MÁRQUEZ, 1990; BIONDI; MARAZITI; MONARCA, 1996). 

Schlosser et al. (2005) mencionam que, ao utilizar tratores de potência 

elevada e com baixa relação massa/potência na realização de trabalhos pesados, é 

necessário adicionar lastro, sendo importante uma capacitação maior dos seus 

usuários para que essa adição seja feita de maneira correta. 

A relação massa/potência dos tratores agrícolas fabricados e comercializados 

no Brasil varia, basicamente, de acordo com a marca, modelo do trator e potência do 

motor. Nesse sentido, estas características são parâmetros que auxiliam na seleção 

dos tratores e na otimização do seu uso, visando à redução dos custos agregados 

nas máquinas agrícolas (SCHLOSSER et al., 2005). 
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Os mesmos autores observaram que, para tratores de potência igual, há uma 

grande variação na relação massa/potência, sendo disponibilizados no mercado 

tratores de 40kW com relações massa/potência que variam de aproximadamente 50 

a 90 kg kW-1. Segundo Márquez (1990), é importante escolher o modelo com menor 

relação massa/potência compatível com a natureza do trabalho que será realizado, 

para ter melhores resultados. 

A distribuição de peso do trator pode ser mensurada sob duas formas. A 

primeira é a distribuição estática do peso sobre os eixos do trator, com trator parado, 

e caracteriza-se pela força total normal ao plano da superfície exercida sobre o 

elemento de tração em posição estacionária sobre um terreno plano. No entanto, 

quando o trator se encontra em operação, ocorrem transferências de pesos entre os 

eixos, a denominada distribuição de peso dinâmico, que é importante no momento 

da avaliação de desempenho de um trator em trabalho (MIALHE, 1996). 

A adição de massa aos rodados dos tratores agrícolas pode ser hidráulica ou 

metálica. Segundo Monteiro et al. (2009), na lastragem metálica são adicionados 

discos nos rodados traseiros e peças (massas) no suporte presente na parte frontal 

do trator; os discos têm, normalmente, 60 kg cada, e as peças que vão no suporte 

apresentam  aproximadamente 40 kg cada. 

 

2.3 PRESSÃO DE INSUFLAGEM EM PNEU AGRÍCOLA 

 

Um fator que deve ser levado em consideração, nos estudos de vibrações, 

são os tipos de pneus e a pressão de insuflagem utilizados durante as operações 

agrícolas. Mesmo que talvez o tipo de pneu não chegue a influenciar na magnitude 

da vibração medida no banco e na base do banco do posto de operação, os pneus 

sob excessiva pressão tendem a incrementar a magnitude da vibração na interface 

assento-operador (MALCHAIRE et al., 1996). 

Schlosser (2001) define pressão de insuflagem como a pressão de ar que 

está contida dentro de um pneu. Os pneus que equipam o trator agrícola são de 

extrema importância, já que é onde acontece a união entre a máquina e o solo. 

Desta forma, a utilização de pressões de insuflagem adequadas é, por 

consequência, muito importante para maximizar a produtividade e o rendimento do 

trator (BARCELÓ et al., 2004). 
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Segundo Sherwina et al. (2004), as máquinas devem operar na menor 

pressão de insuflagem praticável, ou seja, uma combinação segura entre a pressão 

de insuflagem, a velocidade de deslocamento e a carga nos pneus, para então 

proporcionar conforto ao operador, e esta menor pressão diminui a severidade das 

vibrações da máquina, principalmente na direção vertical (z). Mas vale ressaltar que 

as pressões mínimas para pneus diagonais e radiais são em torno de 80 kPa 

(11,6 Lb/pol²) (SCHLOSSER, 2002). 

Em colhedoras durante a operação de colheita, na medida em que se 

aumenta a pressão de insuflagem dos pneus há um aumento significativo na 

magnitude da vibração medida em diversos pontos da máquina, principalmente, no 

assento, especificamente na direção dos eixos x e z e no chassi da cabina da 

colhedora nas três direções (TIEMESSEN et al., 2007). 

Segundo Lee & Kim (1997), a pressão de insuflagem interfere diretamente na 

área de contato entre o pneu e o solo, além da distribuição de pressão na sua 

superfície, pois o efeito da pressão de insuflagem influencia no desempenho da 

capacidade tratória.  

 

2.4 SEMEADURA SOB SISTEMA PLANTIO DIRETO 

 

A semeadura sob sistema de plantio direto acontece de forma que a semente 

é depositada diretamente no leito de semeadura, sendo realizada sobre os restos 

vegetais da cultura anterior que estão presentes na superfície do solo. O sistema 

plantio direto está baseado na substituição gradativa de processos mecânico-

químicos por processos de manejo do solo de maneira biológico-econômica, 

decorrente da diminuição de gastos com insumos e energia, além do controle da 

erosão (MUZILLI, 1985; DERPSCH et al., 1991; MUZILLI et al., 1997). 

Para Derpsch et al. (1991) o plantio direto se popularizou após o início da 

fabricação de semeadoras-adubadoras com capacidade de penetrar no solo com 

maior intensidade, com a presença de discos para o corte dos restos vegetais sobre 

a superfície do solo. 

Cabe mencionar que, na avaliação de diferentes manejos do solo e métodos 

de semeadura, Klein & Boller (1995) constataram que no sistema de plantio direto a 

camada superficial do perfil do solo apresentou maior compactação, quando este foi 

comparado a preparos do solo utilizando escarificador e arado de disco. 
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A semeadura em sistema plantio direto é, em comparação com outros, o 

único que faz com que a energia do impacto das gotas de chuva seja amortecida, 

contribuindo eficazmente para o controle da erosão (DERPSCH et al., 1991). 

Portella et al. (1993) mencionam que a presença dos restos vegetais de 

culturas antecessoras à semeadura, sobre o solo, em um determinado período de 

tempo, é muito benéfica, principalmente do ponto de vista da manutenção da 

matéria orgânica, da taxa de infiltração de água, do controle de plantas daninhas e 

da conservação do solo. 

 

2.5 ERGONOMIA 

 

Já é sabido que, por as vibrações estarem presentes no ambiente de 

trabalho, há uma preocupação a respeito da saúde dos operadores, e, 

relativamente, são realizados diversos estudos a respeito da ergonomia. Nesse 

sentido, para Iida (2000) e Vieira (2000), a ergonomia tem como definição o estudo 

do relacionamento entre o homem e seu trabalho, equipamento e ambiente, 

envolvendo a aplicação de conhecimentos sobre a anatomia, fisiologia e psicologia 

na solução dos problemas, visando sempre o conforto e à segurança do operador. 

A ergonomia é a ciência que estuda as atividades que são desenvolvidas pelo 

homem ao utilizar máquinas, com o objetivo de melhorar as condições de trabalho, 

levando em consideração as implicações existentes entre o homem e a máquina 

(MÁRQUEZ, 2012). 

Outra definição é estabelecida por Wisner (1987), que trata a ergonomia 

como o conjunto de conhecimentos científicos pertencentes ao homem e úteis à 

concepção de instrumentos, máquinas e ferramentas que possam ser utilizadas com 

o máximo de segurança, eficiência e conforto. 

A ergonomia praticamente pode ser definida como uma ampla área de 

estudos que, por meio da análise e intervenção, busca proporcionar melhor 

adaptação do homem ao trabalho na realização de uma atividade. 

Nesse sentido, Jufry & Oneill (2000) mencionam que a indústria tem se 

preocupado com o ambiente de trabalho, valendo ressaltar que se vislumbra um 

grande potencial de estudo para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador 

rural. 
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Como forma de proporcionar melhorias ergonômicas no posto de operação 

dos tratores agrícolas, Schlosser et al. (2002) sugerem a adaptação de duas 

maneiras distintas. A primeira refere-se à incorporação ao projeto de itens 

qualitativos de conforto, como cabinas, dispositivos eletrônicos de controle, 

dispositivos de análise de vibrações, entre outros, considerando que a instalação 

destes itens implica em um aumento considerável do preço da máquina para o 

agricultor. A segunda refere-se à adaptação da máquina ao homem e está 

relacionada à correta disposição e dimensionamento de todos os componentes do 

posto de operação, como comandos, volante de direção, assentos, estruturas de 

proteção e vias de acesso e saída. 

No que se refere as máquinas agrícolas, segundo Schlosser et al. (2002), as 

medidas corporais de que trata a antropometria devem ser utilizadas para definir a 

localização dos componentes do posto de operação. Para o mesmo autor, estas 

medidas são muito importantes para que indivíduos de diferentes tamanhos tenham 

fácil acesso e saída e, ainda, consigam alcançar e acionar, com o mínimo esforço, 

todos os comandos.  

De acordo com estudo desenvolvido por Yadav & Tewari (1998), muitos 

esforços têm sido realizados no sentido de aprimorar os assentos, que devem, além 

de melhorar a comodidade, proporcionar segurança e reduzir ou isolar as vibrações 

como forma de melhoria ergonômica no posto de trabalho dos tratores agrícolas. 

 

2.6 VIBRAÇÕES 

 

A vibração pode ser caracterizada como um movimento executado por um 

corpo em torno de uma posição ou ponto de equilíbrio. Conforme Saliba et al. (2002) 

as vibrações são movimentos oscilantes de um corpo desencadeados por forças 

desequilibradas de componentes rotativos com movimentos alternados oriundos de 

uma máquina ou equipamento. 

Ao caracterizar as vibrações veiculares, pode-se afirmar que são do tipo 

regular (senoidal) ou irregular, sendo esta última a mais presente no trator agrícola 

durante a realização de operações agrícolas (IIDA, 2000). Nesse sentido, Prasad 

et al. (1995) menciona que as vibrações são oriundas da interação entre o trator e a 

superfície do solo em que ele realiza a operação e, também, são determinadas de 

acordo com a sua fonte de potência. 
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Ao determinar os níveis de vibração devem-se considerar os parâmetros 

característicos do movimento (Figura 1) que são definidos pela norma 

ISO 2631-1(1997):  

 

Figura 1 – Parâmetros característicos do movimento 

 

Fonte: Brüel & Kjaer (1988). 

 

- Raiz Média quadrática (RMS) ou Valor Eficaz: é o valor efetivo de uma 

vibração, sendo considerada a mais importante e a mais utilizada medida da 

amplitude, indicando o potencial destrutivo da vibração; é expressa em m.s-².  

- Amplitude: Descreve a severidade da vibração, ou seja, é o deslocamento 

máximo do corpo em relação ao ponto ou posição de equilíbrio. 

- Pico a pico: É o valor da amplitude que indica o nível máximo da onda. 

- Ressonância: É o fenômeno que ocorre quando a frequência de aplicação 

de forças externas é coincidente com a frequência natural do sistema que vibra. 

- Frequência: É caracterizada como o movimento realizado pelo corpo desde 

o ponto de equilíbrio até o ponto mais distante superior e depois até o ponto mais 

distante inferior e retorno ao ponto de equilíbrio, sendo expressa em Hz. 

- Pico: Indica o valor máximo, não sendo capaz de trazer alguma informação 

no que diz respeito à duração e ao tempo do movimento. 

-Tempo de duração: Deve ser considerado na realização do cálculo da dose 

e do grau de exposição às vibrações. 

- Direção de atuação: É como a vibração pode ser medida no corpo humano, 

sendo caracterizada através de três eixos ortogonais (x, y e z); na direção x estão os 

valores correspondentes das acelerações transmitidas das costas ao peito, no eixo y 

estão os valores correspondentes na direção transversal da direita para a esquerda, 

e a direção z é atribuída aos valores de vibração vertical dos pés ou nádegas para a 

cabeça, conforme representação gráfica que pode ser visualizada na Figura 2. 
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Figura 2– Representação do sistema ortogonal dos eixos para medição da 
vibração no corpo humano 

 

Fonte: Adaptado de Vendrame (2015). 

 

De acordo com os autores Bies & Hansen (1996), em alguns trabalhos que 

envolvam vibrações, podem-se levar em consideração fatores como a Frequência de 

ressonância (Hz), Frequência de excitação (Hz), Transmissibilidade (T) e Eficiência 

de isolamento (ŋ). 

Conforme Regazzi & Ximenes (2003), os instrumentos de medição da 

vibração são combinações entre transdutores, amplificadores e placa indicadora de 

sinal analógico-digital, com características metrológicas controladas. 

O procedimento para avaliação das vibrações consiste em medir a 

aceleração, ponderá-la em função das frequências, considerar a exposição diária 

dos trabalhadores, comparar os valores ponderados com os estabelecidos pelas 

normas, priorizar a seleção do controle de medição, identificar fontes de vibração e 

avaliar a fonte de vibração produzida (REGAZZI & XIMENES, 2003). 

A União Europeia estabelece limites de exposição a vibrações através da 

Diretiva 2002/44/EC, de 2002. A norma aponta que é proibida a exposição do 
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operador aos limites especificados pela norma, em que o limite de exposição a 

vibrações de corpo inteiro é a vibração permissível para os valores totais em 8 horas 

A (8), sendo o valor de limite de exposição diário de 5,0 m.s-², e o limite inferior é a 

vibração permissível dos valores totais associados com 8 horas, sendo o valor de 

ação de exposição diária de 2,5 m.s-². 

De acordo com tipo de vibração (mãos e braços), o nível de ação é 2,5 m.s-² e 

o limite de exposição, 5,0 m.s-² A (8); e para a vibração em corpo inteiro o nível de 

ação é de 0,5 m.s-² A (8) ou 9,1 valor da dose de vibração (VDV), e o limite de 

exposição, de 1,15 m.s-² A (8) ou 21 VDV (DIRETIVA / 2002/44 EC, 2002). 

 

2.7 VIBRAÇÃO EM TRATORES AGRÍCOLAS 

 

As vibrações a que o operador de trator é submetido durante a realização de 

uma operação, é originária de duas fontes. Em um primeiro momento, através das 

vibrações produzidas pelo motor e pela transmissão do trator, sendo considerada de 

alta frequência e pequena amplitude. A outra, é a vibração produzida devido à 

irregularidade do terreno, que é considerada de baixa frequência e grande 

amplitude. Estas são nocivas pelo fato de coincidirem as suas frequências com as 

de ressonância da região lombar da coluna vertebral e de diversos órgãos internos 

(ROLDÁN et al., 1999). 

Conforme menciona Donati (2002), os projetistas de máquinas agrícolas têm 

se preocupado em melhorar as condições dos operadores trabalhando em duas 

linhas de pesquisas para, além de reduzir a vibração, minimizar o risco de lesões 

lombares destes trabalhadores, de modo a inserir dispositivos de suspensão entre o 

operador e a fonte de vibração e melhorar ergonomicamente o assento, a cabina e a 

visibilidade do posto de trabalho. 

Para amenizar vibrações em postos de trabalho, a engenharia propõe a 

utilização de peças como, por exemplo, o coxim. O coxim pode ser considerado um 

sistema mola e amortecedor que serve para reduzir a magnitude da vibração 

transmitida do motor para a cabina, reduzindo a transmissibilidade da magnitude de 

aceleração (OLIVEIRA, 2011). 

Tiemessem et al. (2007) descrevem que a posição sentada, adotada pelo 

operador de tratores agrícolas, também contribui para a magnitude da vibração e 

existem diferenças significativas entre assentos sem apoio lombar em posições 
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eretas ou não eretas. Kitazaki & Griffin (1998) mencionam que a origem dos riscos 

de problemas lombares e dorsais desencadeados em indivíduos sentados 

submetidos a uma vibração provavelmente ocorre pela deformação por flexão da 

coluna ao ser submetida à vibração em um intervalo de frequência abaixo de 10 Hz. 

Van Der Westhuizen & Van Niekerk (2006) confirmaram que o método mais 

utilizado para avaliar o conforto dinâmico de um assento é o parâmetro SEAT (Seat 

effective amplitude transmissibility), que é uma grandeza adimensional calculada 

pela divisão entre a aceleração de saída, medida no assento do banco, e a 

aceleração de entrada, medida na base de apoio do banco. 

Ainda nesse sentido, El Falou et al. (2003) descrevem que as vibrações sobre 

o corpo do operador, quando combinadas com a postura de trabalho sentada, 

produzem um alto nível de desconforto ao condutor, especialmente durante as 

jornadas de longa duração. 

Os níveis de vibração excessivos, nos tratores agrícolas, causam 

perturbações ao operador, que consequentemente aumentam sua fadiga física e 

mental (FERNANDES et al., 2003). O operador de trator, ao realizar uma operação 

agrícola, seja uma gradagem, escarificação ou semeadura, não mantém uma 

postura estável no posto de operação, pois o contato dos membros do corpo com o 

piso da cabina, e dos membros superiores com o volante e comandos do trator 

condiciona uma propagação das vibrações para o restante do corpo. 

Consequentemente, a exposição do corpo humano às vibrações propicia inúmeros 

problemas na coluna vertebral, tais como hérnia de disco e complicações na região 

lombar (IIDA, 2005). 

Os pesquisadores Hilbert & Barceló (2004), ao analisar as vibrações que 

recebe um operador de um trator agrícola, através do assento, sob quatro diferentes 

pressões de insuflagem dos pneus e três velocidades de deslocamento, em uma 

superfície irregular e com buracos, concluíram que as pressões de insuflagem dos 

pneus influenciaram nos níveis das vibrações. 

Segundo Pinho (2012), as vibrações incidentes no operador durante uma 

operação de escarificação com diferentes tipos de lastragem em um trator agrícola, 

ao realizar a operação em profundidade, no intervalo de 15 a 30 cm, manteve 

constantes as magnitudes de aceleração quando utilizada a lastragem metálica total. 

Quando o mesmo autor utilizou a lastragem metálica parcial e a lastragem hidráulica 



32 

 

total no trator, a profundidade de escarificação influenciou nos valores de 

aceleração, sendo maiores quanto maior foi a profundidade de escarificação. 

Os efeitos da vibração no assento, que são sentidos por um operador de 

trator agrícola, basicamente, podem ser entendidos por dois parâmetros, o estático e 

o dinâmico. No estático a vibração é oriunda do funcionamento do motor e no 

dinâmico elas provêm do deslocamento do trator na superfície do terreno (ROTH, 

2010). 

 

2.8 ASSENTO DE TRATORES AGRÍCOLAS 

 

As operações agrícolas, principalmente, as de semeadura, são realizadas 

muitas vezes em reduzido número de dias. Isto faz com que os agricultores tenham 

que desempenhar esta atividade sob intensa jornada de trabalho. 

Para isso, torna-se necessário o operador permanecer um grande número de 

horas sobre o assento do trator agrícola, na execução plena desta atividade. 

Barbosa et al. (2006) mencionam que, entre as principais condições que um assento 

deve possuir, está a de ter a capacidade de dividir as forças atuantes na interface 

entre o banco e o operador, além de possuir um tamanho adequado, dissipar calor, 

ser durável e apresentar-se confortável. 

O assento de um trator agrícola pode ser considerado uma das partes que 

mais interfere no nível de cansaço de um operador de trator agrícola durante uma 

jornada de trabalho, porque, conforme Santos (2005), o assento é o local de trabalho 

que por mais horas anuais será ocupado pelo tratorista. 

Ao realizar as diversas tarefas, como dirigir o trator, controlar e acionar o 

comando dos implementos, o corpo do operador está sujeito a inúmeras demandas. 

Dependendo do tipo de tarefa a ser executada e do posto de trabalho, as forças que 

agem sobre as estruturas do corpo do operador serão mais ou menos intensas e, 

nesse sentido, o banco do trator é a parte responsável por modificar a ação destas 

cargas e diminuir o desconforto do operador (MEHTA & TEWARI, 2000). 

Basicamente devem ser observados alguns pontos no projeto e na seleção de 

um banco de um posto de operação, como a adequação para cada tipo de função e 

às variações antropométricas dos usuários e a permissão de variações de postura e 

ajuda no relaxamento da pessoa (IIDA, 2000). 

Nos últimos anos, os fabricantes têm buscado novas maneiras para oferecer 

segurança e conforto aos operadores de máquinas agrícolas, fato este que gerou 
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avanços em pesquisas e desenvolvimento de bancos e do acoplamento destes com 

as outras partes do posto de operação (DRAKOPOULOS, 2007). 

Os bancos devem ter a capacidade de absorver as vibrações, deixando o 

operador com livre movimentação sobre o mesmo, mas ficando em uma posição 

estável, permitindo ainda modificações de postura, afirma Iida (2000). 

Stein et al. (2007) mencionam que o isolamento do banco, particularmente, no 

que diz respeito à vibração, é extremamente importante, pois a exposição à 

vibrações, em alguns casos, é capaz de causar doenças ocupacionais, além do 

cansaço. Nesse sentido, Donati (2002) afirma que os mecanismos de suspensão 

dos bancos devem estar colocados onde ocorre a atenuação das vibrações, e 

basicamente a suspensão compreende uma parte fixa onde ocorre a fixação à 

estrutura do trator, molas ou amortecedores e uma parte móvel ligada à estrutura 

por um mecanismo adaptado ao curso do banco. 

Donati (1996) menciona que as suspensões dos bancos podem ser de 

diferentes tipos, sendo mecânicas ou pneumáticas. A suspensão mecânica do 

assento é composta por um pino de articulação do assento, um sistema de mola e 

um mecanismo de regulagem do cursor, e o cursor tem um movimento linear 

limitado, em torno de 0,04 m, que é alterado em função da massa do operador 

(ROTH, 2010). 

As suspensões mecânicas compactas apresentam um pino na parte anterior 

do assento apoiada com uma ou mais molas na parte posterior, não havendo como 

ajustar a altura. Nas suspensões mecânicas não compactas, o banco se desloca em 

movimento quase que vertical, apresentando mecanismo do tipo: Paralelogramo, 

cruzetas ou braço oscilante conforme a Figura 3. 

 

Figura 3 – Suspensão mecânica compacta (a) e não compacta(b) do banco de 
operação 

 

Fonte: Donati (1996). 

a b 
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Nas suspensões pneumáticas dos bancos, ao invés da utilização da mola, 

esta é substituída por uma câmara de ar, conforme a Figura 4, que armazena um 

volume de ar responsável pelo amortecimento, afirma Donati (1996). 

 

Figura 4 – Suspensão pneumática do banco de operação 

 

Fonte: Donati (1996). 

 

 

2.9 VIBRAÇÕES NO CORPO HUMANO 

 

Segundo os autores Dul & Weerdmeester (2001), as vibrações transmitidas 

ao corpo humano podem ser classificadas em dois tipos, de acordo com a parte do 

corpo em que elas incidem: 

- Vibrações de corpo inteiro: Quando há uma vibração dos pés (pessoa na 

posição em pé) ou do assento (pessoa na posição sentada). 

- Vibração localizada:  

Vibração que atinge um segmento do corpo, membros superiores, como as 

mãos e os braços. 

De acordo com Vendrame (2006), a metodologia especificada na 

norma ISO 5349-1 (2001) menciona que a vibração nas três direções deve ser 

medida, preferencialmente, de forma simultânea, sendo isso realizado na superfície 

vibrante ou, se possível, diretamente na mão em contato com a superfície vibrante. 

Deve-se levar em consideração o espectro da frequência da vibração, a magnitude 

da vibração e a duração de exposição no período de trabalho. 
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Considerando que os operadores de tratores estão expostos a vibrações que 

chegam ao posto de operação, a maioria das vibrações experimentadas pelos 

operadores atinge o corpo humano por meio do assento. As vibrações, entre as 

diversas condições de trabalho a que o operador de trator está sujeito, como calor, 

ruídos e poeira, são as que têm causado os reflexos mais críticos ao operador. 

Essas vibrações são transmitidas para as nádegas e costas ao longo da coluna 

vertebral (FAI et al., 2007). 

Os operadores de tratores, de acordo com o que é descrito por Léo (1998), ao 

serem submetidos a intensas jornadas de trabalho, onde se exige permanência 

prolongada na postura sentada, são expostos a um desajuste muscular e a um 

desconforto postural e corporal caracterizados por dor ou perda de conforto em 

consequência de diversos fatores, especialmente a sobrecarga mecânica. 

Para medição da magnitude das vibrações no corpo humano, segundo a 

norma ISO 2631-1 (1997), a aceleração é a unidade de medida normalmente mais 

utilizada, pela facilidade e técnica de medição. Neste sentido, a mesma norma 

convencionou índices qualitativos da exposição do corpo humano em função dos 

valores de aceleração eficaz, conforme o Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Limites de exposição do corpo humano à vibração 

Aceleração Reações com relação ao conforto 

< 0,315 m.s-² confortável 
0,315 m.s-² a 0,63 m.s-² pouco desconfortável 
0,8 m.s-² a 1,6 m.s-² desconfortável 
1,25 m.s-² a 2,5 m.s-² muito desconfortável 
> 2,0 m.s-² extremamente desconfortável 

Fonte: ISO 2631-1 (1997). 

 

Especificamente no Brasil, se torna importante consultar a norma de higiene 

ocupacional NHO-09, em que o nível de ação para a exposição ocupacional diária à 

vibração de corpo inteiro adotado, corresponde a um valor da aceleração resultante 

de exposição normalizada de 0,5 m.s-2 e ao valor da dose de vibração resultante de 

9,1 m.s-1,75. O limite de exposição ocupacional diária à vibração de corpo inteiro 

corresponde a um valor da aceleração resultante de exposição normalizada de 

1,1 m.s-2 e ao valor da dose de vibração resultante de 21 m.s-1,75. Para a avaliação à 

exposição ocupacional à vibração de mãos e braços, o nível de ação de acordo com 
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a NHO-10 corresponde a um valor de aceleração resultante de exposição 

normalizada de 2,5 m.s-2 e o limite de exposição ocupacional diária de 5 m.s-2 

(FUNDACENTRO 2013). 

Segundo Brandão et al. (2008), as pesquisas que são desenvolvidas no 

sentido de estudar as relações entre as vibrações e o corpo humano constatam, na 

maioria das vezes, que as dores na coluna lombar causam prejuízos no 

desenvolvimento das atividades do trabalhador e, consequentemente, redução no 

desempenho do trabalho. Este mesmo autor concorda com Fai; Delbressine; 

Rauterberg (2007) de que as vibrações transmitidas ao corpo inteiro são, 

principalmente, as oscilações verticais, sendo de baixa frequência e grande 

amplitude, penetrando no corpo quando na posição sentada, dissipando-se ao longo 

da coluna vertebral, via assento, situando-se na faixa de 01 a 80 Hz, e aquelas de 

01 a 20 Hz tendem a afetar de forma mais intensa o corpo humano. 

De acordo com a norma ISO 2631-1 (1997), para análise de vibrações 

devem-se utilizar os parâmetros de oitava e terças, e as curvas ISO do gráfico de 

limites de exposição a uma aceleração vertical Z apresentam a dependência da 

frequência e tempo de exposição em relação à aceleração; esta é medida em m.s-2. 

O nível de exposição tem como base o cálculo da exposição diária expressa como 

aceleração contínua equivalente para um período de oito horas, considerando os 

valores eficazes das acelerações ponderadas em frequências medidas nos três 

eixos ortogonais. O corpo humano, quando submetido às acelerações longitudinais x 

e y, tem maior sensibilidade nas frequências de 1 a 2 Hz e, quando a aceleração 

está na direção vertical (z, os limites de tolerância do corpo humano têm maior 

sensibilidade no intervalo de 4 a 8 Hz, como pode ser visualizado na Figura 5 (ISO 

2631-1, 1997). 
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Figura 5 – Limites de exposição a uma aceleração vertical (z) em função da frequência e do tempo de exposição 

 

Fonte: ISO 2331-1 (1997). 

Logn peak 
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O corpo humano, de acordo com Brandão et al. (2008), não apresenta uma 

única frequência, mas sim diferentes frequências em cada uma das partes, como 

pode ser visualizado na Figura 6. 

 

Figura 6 – Modelo básico de sistema biodinâmico do corpo humano com 
frequências de ressonância 

 

Fonte: Brüel & Kjaer (1988). 

 

O corpo humano responde às vibrações de maneira diferente. Nesse sentido, 

em cada direção a sensibilidade também varia com a frequência e a aceleração 

tolerável para um nível de frequência, podendo não ser tolerada em outra 

frequência. De acordo com Berasategui (2000) frequências abaixo de 1Hz causam 

enjoos, frequências entre 3 Hz e 8 Hz prejudicam os intestinos e a coluna vertebral, 

e aquelas entre 15 Hz e 24 Hz causam diminuição na percepção e fixação da visão. 

 

2.10 TRANSMISSIBILIDADE DAS VIBRAÇÕES 

 

Em relação à transmissibilidade das vibrações, conceitualmente, a vibração 

consiste em uma variedade de ondas, que apresentam diferentes frequências e 

direções. Regazzi & Ximenes (2003) descrevem a vibração como um movimento 

repetitivo, periódico ou aleatório, a partir de uma posição de repouso, de um 

elemento estrutural ou peça de uma máquina. A maioria das vibrações que ocorrem 
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em uma máquina não é desejável, pois determinam perdas de energia, devendo, 

portanto, ser eliminadas, isoladas, controladas ou reduzidas. 

De acordo com Mansfield (2005), a transmissibilidade pode ser definida como 

a razão entre a energia medida no ponto de entrada pela energia medida no ponto 

de saída com mesma direção. 

Pesquisadores como Ebe & Griffin (2000) descrevem sobre os efeitos da 

exposição do homem às vibrações de corpo inteiro sofridas durante o trabalho, 

interferindo nas atividades desenvolvidas, podendo causar prejuízo para a saúde por 

meio de doenças motoras. Nesse sentido, Sell (2002) menciona que a frequência 

das vibrações é a grandeza decisiva para as doenças no sistema mão-braço, 

podendo causar nos membros superiores desgastes em ossos, juntas e tendões, o 

que pode desencadear artroses no punho, cotovelo, podendo atingir até o ombro. 

Ao analisar as vibrações provenientes do motor e dos elementos de 

transmissão, Chaffin et al. (1999) constatou que elas ocorrem em alta frequência. No 

entanto, a magnitude da aceleração é baixa, o que não causaria grandes 

complicações para a saúde do operador, pois a absorção das vibrações ocorreria 

pelas pernas e braços. 

Por outro lado, principalmente através do assento que as vibrações penetram 

no corpo do operador. De acordo com Iida (2000), o assento foi uma das invenções 

que contribuíram para alteração do comportamento humano. Mas pelo homem ter 

que ficar diariamente exposto a um elevado número de horas sentado, o indivíduo 

se depara com uma série de problemas relacionados ao assento no posto de 

trabalho. 

Segundo Griffin (1990) o encosto no assento foi projetado para proporcionar 

conforto ao operador, porém, em muitas situações, principalmente na realização de 

uma operação, o encosto pode transmitir vibrações para a cabeça do operador, 

tornando-se interessante a verificação da transmissibilidade do assento em relação 

ao encosto, a fim de determinar em que magnitude de vibração é transmitida. 

Os operadores de tratores agrícolas evidenciam que a operação, por várias 

horas, em um ambiente sob vibrações, só é suportável quando o trator está 

equipado com um assento apropriado e, quando surgiram os primeiros tratores, os 

danos causados à coluna vertebral só eram comparáveis a atividades mais árduas, 

como atividades desenvolvidas por trabalhadores na mineração (MÁRQUEZ, 2001). 
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Em um estudo em que foram colocados acelerômetros Triaxiais da Brüel & 

Kjaer, sendo um no piso e outro no assento, para avaliar as vibrações incidentes em 

operadores de locomotivas, constatou-se que os limites de amplitude de vibração 

foram ultrapassados de acordo com a norma ISO 2631-1 (1997); e também foi 

observado que os mecanismos difusores de vibração estavam relacionados com as 

propriedades do percurso, tipo de rodado e sistema de amortecimento 

(MANSFIELD, 2005). 

É válida uma atenção maior sobre um ambiente de trabalho mais confortável, 

principalmente para compreensão dos problemas que afligem os operadores de 

tratores agrícolas que estão expostos a vibrações, especialmente quando estas 

vibrações são originárias do terreno e do veículo. Isto faz com que estes 

trabalhadores se sintam fatigados e desconfortáveis, comprometendo algumas 

vezes a sua saúde (CHO & YOON, 1998). 

Para verificar a transmissibilidade da vibração do corpo humano na posição 

sentada em um posto de operação, é necessário que a coleta dos dados seja 

realizada na interface entre a região do corpo (cóccix) e a superfície vibrante, neste 

caso, o acelerômetro deverá estar inserido na interface do assento-operador 

(ISO 2631-1, 1997). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para o estudo das vibrações em operador de trator agrícola, na operação de 

semeadura sob sistema de plantio direto, foram conduzidos dois experimentos. O 

primeiro foi realizado na cidade de Santa Maria/RS e o segundo na cidade de 

Carazinho/RS. 

A seguir está descrita a metodologia empregada nos experimentos realizados. 

 

3.1 LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS EXPERIMENTAIS 

 

No primeiro experimento, o estudo foi conduzido em uma área pertencente à 

Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria/Rio Grande do Sul, Brasil. A área 

demarcada foi de lavoura sob condição de pousio, com cobertura vegetal de 

diversas espécies forrageiras, e eventualmente é utilizada para pastejo de bovinos e 

equinos. Fica situada no Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa 

Maria, estando localizada geograficamente nas coordenadas 29°43´35.29”S e 

53°42´29.52”W, conforme a Figura 7, e o tipo de solo é classificado como Argissolo 

Vermelho Distrófico Arênico (SANTOS et al., 2006).  

 

Figura 7 – Imagem representativa da localização da Área Experimental em Santa 
Maria/RS 

 

Fonte: Google Earth (2015). 
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Como forma de aprofundar o presente estudo, foi realizado um segundo 

experimento, em uma área de lavoura comercial sob sistema de plantio direto de 

soja, trigo e aveia. 

O experimento foi conduzido na cidade de Carazinho/Rio Grande do Sul, 

Brasil, com localização geográfica nas coordenadas 28°14´13.7”S e 52°40´10” W, 

conforme a Figura 8, e o solo presente na propriedade rural é classificado como 

Latossolo Vermelho Distroférrico Típico. 

 

Figura 8 – Representação da localização do segundo experimento, na propriedade 
rural em Carazinho/RS 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A realização desse experimento permitiu conhecer o comportamento das 

vibrações a que o operador é exposto, de acordo com a condição real presente na 

propriedade rural do agricultor e do tipo de máquina que o mesmo possui para 

realização da operação de semeadura, utilizando duas configurações diferentes nas 

semeadoras. 

A área demarcada para o experimento apresentava cobertura vegetal de 

aveia preta, em que havia sido feita a operação de dessecação com herbicida 

Glifosato 15 nos dias anteriores à realização dos testes, conforme a Figura 9. 
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Figura 9 – Imagem representativa da Área Experimental 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Este experimento foi conduzido pela equipe do Laboratório de Agrotecnologia 

(AGROTEC), com o auxílio dos funcionários da propriedade, os quais ficaram 

encarregados de colocar em funcionamento o conjunto trator e semeadora, 

abastecer o reservatório de fertilizante e realizar a operação dentro do planejamento 

estabelecido pela equipe. 

A demarcação da área foi realizada por meio de estacas. De modo que foram 

obtidos três blocos. Para a aquisição dos dados de vibração nas duas diferentes 

configurações, o comprimento de cada parcela foi de 50m e 10m de largura, 

considerando que foram deixados 40m entre os blocos para realização das 

manobras e para a estabilização da velocidade do conjunto trator e semeadora 

antes da entrada na parcela para adquirir os dados de vibração. 

No primeiro experimento, realizado em Santa Maria, simultaneamente à 

realização da coleta dos dados de vibrações, foram feitas medições da resistência 

do solo à penetração, mensurada por meio de um penetrômetro marca Falker 

modelo PLG 1020. Foi utilizado o cone tipo 2 de 12,83 mm de diâmetro e as 

amostras de resistência à penetração foram feitas a partir da medição no perfil do 

solo de 0 a 0,20 m de profundidade desde a superfície, conforme a Figura 10. Foram 

realizadas nove medidas em diferentes pontos, de modo que fossem contempladas 

três amostras por bloco, conforme a Figura 11. 
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Figura 10 – Medições da resistência do solo à penetração  

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 11 – Resistência à penetração 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Outra avaliação feita foi em relação ao índice de matéria seca presente na 

área no momento da realização do experimento, em que foi coletado aleatoriamente 

o equivalente a 1 m² de matéria vegetal, de forma que era arremessada uma 

circunferência metálica de 0,25 m2 ao acaso na área, para que as amostras 

contemplassem os três blocos. 

Após, foi cortada a matéria verde da cobertura do solo junto à superfície, 

demostrado na Figura 12, e pesada em balança eletrônica, sendo depois levada 

para estufa a 60° C para secagem, no Departamento de Fitotecnia da UFSM. Após a 

secagem da matéria vegetal, foi realizada novamente a pesagem, tendo-se então 

obtido o valor de matéria seca. Este valor foi convertido para um hectare 

correspondendo a 7.503 kg.ha-1 de matéria seca. 

 

Figura 12– Determinação da matéria vegetal presente na área no instante da 
realização do experimento 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O mesmo procedimento foi utilizado no segundo experimento, conforme a 

Figura 13, e obteve-se o valor de 9.160 kg.ha-1 de matéria seca presente na área. 
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Figura 13 – Coleta das amostras para determinação da matéria vegetal da cobertura 
de aveia preta presente na área no instante da realização do segundo 
experimento 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Outro parâmetro importante para caracterização da área experimental na 

ocasião da realização dos testes, principalmente quando envolve máquinas 

agrícolas, é o conteúdo de água no solo.  

No primeiro experimento, o conteúdo de água no solo foi determinado por 

meio da coleta de nove amostras de solo (0 – 20 cm) com o auxílio de um trado, 

realizada ao acaso, dentro da área experimental, contemplando todos os blocos, 

com a utilização de um trado (Figura 14). Após as amostras serem acondicionadas 

em embalagens plásticas, as mesmas foram encaminhadas para o laboratório de 

análise de umidade do Sistema Irriga da UFSM, determinando-se o conteúdo de 

água médio de 15%. 
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Figura 14 – Coleta das amostras de solo para determinação do conteúdo de água 
no solo durante a realização do experimento 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Foi utilizado o mesmo procedimento para obter o conteúdo de água no solo 

no segundo experimento, para isso foram coletadas amostras com o auxílio de pá de 

corte e obteve-se o resultado de 26%. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DO TRATOR E SEMEADORA DO PRIMEIRO 

EXPERIMENTO 

 

O trator utilizado era da marca Massey Ferguson, modelo MF 4291, 4x2 com 

tração dianteira auxiliar (TDA) e posto de operação do tipo cabinado (Figura 15), 

fabricado no ano de 2012, com transmissão do tipo mecânica de 12 velocidades à 

frente e quatro à ré. O trator era equipado com motor Perkins, modelo 1104A-44T de 

quatro cilindros, 4,4L de volume deslocado, sobrealimentado por turbo compressor, 

com potência e torque máximo de 77,2 kW e 400 Nm, segundo informação do 

fabricante, sob a norma ISO 14396.  

Para o experimento, o trator estava equipado com rodados do tipo diagonais, 

traseiros R1 18.4-34 marca Goodyear- Dyna Torque II, e dianteiros R1 14.9-24 
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marca Goodyear- Dyna Torque II, com pressão interna de 179,26 kPa (26 lb.pol-²), 

conforme recomendação do fabricante. O trator apresentava massa total de 5970 kg, 

com lastragem hidráulica total correspondente a 75% de água nos rodados traseiros 

e dianteiros e com lastro metálico total, composto por dois discos metálicos de 72 kg 

em cada roda traseira e 10 peças metálicas de 35 kg encaixadas no suporte 

dianteiro do trator. 

O trator estava equipado com instrumentação eletrônica desenvolvida por 

Russini (2009), para aquisição de dados a campo por meio de sensores, estes foram 

coletados e enviados a um datalogger da marca Campbell Scientific, modelo CR 

1000. 

A velocidade de deslocamento do trator era obtida por meio de um receptor 

de sinal GPS da marca Trimble, modelo Ag GPS EZ-Guide SL, com barra de luz, 

permitindo ao operador acompanhar a velocidade de deslocamento por meio de um 

visor no interior da cabina. 

 

Figura 15 – Trator Massey Ferguson 4x2 TDA, modelo 4291, utilizado no 
experimento em Santa Maria/RS 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Para simular uma operação de semeadura utilizou-se uma 

semeadora-adubadora de arrasto da marca Sfil, modelo PSM 8000 Hytech 

(Figura 16), fabricada no ano de 1999, de oito linhas de semeadura, com sistema de 

abertura de sulcos para deposição da semente e do fertilizante do tipo discos 

duplos. Apresentava espaçamento entre linhas de 0,45m e massa total vazia de 

1720 kg. 

A semeadora-adubadora possuía reservatório com capacidade para 800 kg 

de fertilizante e 280 kg de semente. Na ocasião do experimento, foram utilizados 

sacos de calcário de 50 kg como lastro para simular a capacidade total de 

abastecimento do reservatório de semente e fertilizantes, totalizando 1080 kg. 

 

Figura 16 – Semeadora Sfil, modelo PSM 8000 Hytech, utilizada no experimento 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

3.3 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL E PROCEDIMENTOS DO PRIMEIRO 

EXPERIMENTO 

 

O experimento foi realizado no Delineamento em Blocos Casualizados (DBC), 

em que foram analisados os dados de vibração em mãos e braços, em arranjo 

unifatorial, tendo como fator a configuração da lastragem. Os dados coletados de 
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vibrações no corpo inteiro foram analisados em experimento bifatorial, com quatro 

níveis de lastragem, no trator apresentando as seguintes relações de 

massa/potência: 

 Lastragem1 (L1): 77,33 kg.kW-1 

 Lastragem2 (L2): 70,59 kg.kW-1 

 Lastragem3(L3): 61,78 kg.kW-1 

 Lastragem4(L4): 55 kg.kW-1 

 

A L1 foi composta de lastragem hidráulica e metálica total; a L2, com 

lastragem hidráulica parcial e metálica total; a L3, sem lastragem hidráulica e com a 

lastragem metálica parcial; e, na L4, o trator apresentava-se sem lastragem. 

O outro fator correspondeu a três níveis de ajuste da rigidez do assento; 

 A1: Rigidez máxima 

 A2: Rigidez mínima 

 A3: Rigidez média 

 

O experimento foi conduzido pela equipe do Laboratório de Agrotecnologia 

(Agrotec) da UFSM. Em um primeiro momento, delimitou-se a área para o 

experimento, sendo realizadas a disposição dos blocos e a demarcação das 

unidades experimentais. Para os tratamentos foram demarcadas 36 parcelas de 20 

m de comprimento por 8 m de largura, dispostas em três blocos conforme croqui do 

experimento (Figura 17), estando um bloco distante do outro em 20 m, área esta 

deixada para realização das manobras e para estabilização da velocidade do 

conjunto trator e semeadora, antes da entrada na parcela para efetivar a coleta dos 

dados.  
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Figura 17 – Croqui do experimento 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Após a coleta dos dados, os mesmos foram transferidos para o software 4447 

Vibration Explorer 2.0.1 da Brüel & Kjaer, sendo realizada a exportação dos dados 

para o programa Microsoft® Office Excel®2007, fazendo-se a tabulação e a 

organização dos dados para posterior análise. 

Foram realizadas as análises de variância (Tukey 5%) e de regressão. O 

programa utilizado para análise estatística foi o software Sisvar, da Universidade 

Federal de Lavras, o qual permitiu verificar as interações das variáveis analisadas. 

Em um primeiro momento, os dados obtidos das acelerações foram submetidos à 

análise de variância e posteriormente analisados por meio de regressão. 

Os dados de vibração de corpo inteiro foram confrontados com os índices de 

conforto estabelecidos pela norma ISO 2631-1, (1997), a qual estabelece a relação 

das acelerações com os índices de conforto humano, conforme a Quadro1. 

O experimento foi executado em nível de lavoura comercial para se ter uma 

exata reprodução das tarefas desenvolvidas pelo operador durante suas atividades 

laborais (Figura 18). 
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Figura 18 – Vista geral do primeiro experimento 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A marcha escolhida no trator para realizar a operação foi a 3ª, com o grupo 

reduzido (tartaruga), em regime baixo (B), selecionado a 2000 rotações por minuto 

(RPM), desenvolvendo uma velocidade de deslocamento, em tempo real no display 

da barra de luz do GPS (Global Position System), de 5 km.h-1, que também foi 

conferida manualmente, tendo-se a distância e o tempo de deslocamento do 

conjunto para percorrer a parcela. 

Durante o experimento manteve-se sempre o mesmo operador, o que é 

importante quando um dos fatores é o ajuste da rigidez do assento. A massa 

corpórea do operador, de 80 kg, estava em conformidade com a ISO 5007 (2003). 

Os dados de vibração foram coletados, com o conjunto trator e semeadora 

iniciando a operação entrando no bloco 3, passando no bloco 1 e em seguida no 

bloco 2, obedecendo ao sorteio das parcelas. Em um primeiro momento era feita a 

coleta dos dados de vibração de corpo inteiro, realizando a configuração no 

analisador 4447, selecionando as posições 4 e 9. Após, foram conectados os cabos 

dos acelerômetros da interface assento-operador (Seat Pad) e o acelerômetro 

uniaxial, com especificações B & K 62757, que estava fixado na base do banco. 

Posteriormente fez-se a manobra de retorno e se deslocava o conjunto 

novamente nas mesmas parcelas, para a coleta dos dados de vibração de mãos e 

braços. Semelhante ao procedimento anterior, era realizada a configuração no 
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analisador 4447, selecionando-se as posições 3 e 8. Então, foram trocados os cabos 

e conectado o acelerômetro triaxial com especificações B & K 4524 B0001 30483, 

instalado no adaptador com especificações 070060 UA 3015, que coletou os dados 

na interface volante-mãos, e o acelerômetro uniaxial, que foi instalado do lado 

externo da cabina do trator, próximo ao coxim, com especificações B & K 62756. 

Este trabalho também permitiu a coleta de outros dados, como consumo de 

combustível, força de tração demandada, velocidade real de deslocamento, 

patinamento das rodas motrizes, resistência ao rolamento, adquiridos pela 

instrumentação eletrônica. 

 

3.4 FATOR MASSA/POTÊNCIA DO PRIMEIRO EXPERIMENTO 

 

Ao trabalhar com tratores agrícolas, um parâmetro importante a ser estudado 

é a relação massa/potência. Ao alterar as configurações de massa-potência pode-se 

atribuir ao trator uma versatilidade maior na realização das operações agrícolas. 

A lastragem pode ocorrer com a adição de massas metálicas ao trator ou com 

a adição de água nos pneus. A lastragem hidráulica em tratores agrícolas tem como 

vantagem o baixo custo. Para realizar a lastragem hidráulica procede-se da seguinte 

forma: 1º) posiciona-se o trator em um local plano; 2º) levanta-se o pneu por meio de 

um mecanismo hidráulico; 3º) solta-se a válvula para saída do ar; 4º) gira-se o pneu 

até a posição desejada em que a válvula corresponda ao volume hidráulico; 

5º) coloca-se o líquido, no pneu, por meio de uma mangueira adaptada e, quando o 

enchimento atingir o nível da válvula, ocorrerá a saída do fluxo excedente pelo 

adaptador; 6º) calibra-se o pneu com a pressão recomendada (MONTEIRO; 

LANÇAS; MASIERO, 2009; CAMPOS et al., 2008). 

Os quatro níveis de lastragem que foram utilizados para o experimento são 

representados por lastragem 1 (L1), lastragem 2 (L2), lastragem 3 (L3) e 

lastragem 4 (L4). Para obtenção de cada nível de lastragem, optou-se por modificar 

as configurações de lastragem tanto metálica como hidráulica no trator. 

Foi determinada a distribuição de massa por eixo e amassa total do trator, 

realizando a pesagem por meio de um conjunto de balanças de plataformas 

individuais da marca Toledo, modelo BVP-830, com capacidade máxima para 

30.000 kg, que pesam individualmente cada ponto de apoio, conforme a Figura 19. 
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Obedeceu-se rigorosamente a relação de massa, de forma que em todos os 

níveis ficasse estabelecida a proporção 40/60, ou seja, 40% da massa total do trator 

presente no eixo dianteiro e 60%,no eixo traseiro. Isto porque, na verificação da 

eficiência do trator na operação de tração, com diferentes distribuições de massa em 

ambos os eixos do trator (CORREA et al., 2000), concluíram que o melhor 

percentual é de 40% da massa total do trator no eixo dianteiro e 60% no eixo 

traseiro para tratores 4x2 com tração dianteira auxiliar (TDA). 

 

Figura 19 – Pesagem do trator por meio de um conjunto de balanças de plataformas 
individuais da marca Toledo, modelo BVP-830 para a configuração dos 
níveis de lastragem 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

No nível L1 o trator estava com lastragem hidráulica total, correspondente a 

75% de água nos rodados traseiros e dianteiros; manteve-se a configuração 

indicada pelo fabricante da lastragem metálica, sendo constituída de dois discos 

metálicos de 72 kg em cada roda traseira e 10 peças metálicas de 35 kg encaixadas 

no suporte dianteiro do trator. 

A massa total do trator no L1, já com a instrumentação montada, foi de 

5970 kg. Ao pesar individualmente cada eixo para determinação da distribuição 
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estática, obtiveram-se2400 kg no eixo dianteiro e 3570 kg no eixo traseiro. Os 

resultados indicaram uma distribuição estática de 40,2% da massa sobre o eixo 

dianteiro e 59,8% sobre o traseiro, o que resultou em uma relação massa/potência 

de 77,33 kg.kW-1. 

Para o nível L2, não se alterou a lastragem metálica, apenas retirando-se uma 

quantidade de água dos pneus dianteiro e traseiro. Para isso, os rodados do trator 

foram levantados da superfície do solo por meio de macacos hidráulicos, ficando 

suspensos, giraram-se as rodas até a posição em que a válvula dos pneus traseiros 

ficasse um pouco acima da posição mínima inferior e a válvula dos pneus dianteiros 

ficasse na posição mínima inferior, conforme a Figura 20, e instalou-se uma conexão 

à válvula do pneu para retirada da água. 

Ao verificar que havia sido retirada a quantidade de água desejada, 

realizou-se novamente a calibragem dos pneus recomendada pelo fabricante de 

179,26 kPa (26 lb.pol-²). 

A massa total do trator no nível L2 foi de 5420 kg; para determinação da 

distribuição estática, sendo ajustados 2260 kg no eixo dianteiro e 3190 kg no eixo 

traseiro. A distribuição estática foi de 41,5% da massa sobre o eixo dianteiro e 

58,5% sobre o traseiro, resultando em uma relação massa/potência de 

70,59 kg.kW-1. 

 

Figura 20 – Vista geral do trator durante a configuração da lastragem 2 (L2) 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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O nível L3 foi configurado mantendo-se dois discos metálicos em cada roda 

no eixo traseiro e removendo três peças de 35 kg que estavam encaixadas no 

suporte dianteiro. Foi removida toda a lastragem hidráulica, retirando-se a água 

contida nos pneus, conforme a Figura 21. Para isso, novamente o trator foi suspenso 

e instalou-se a conexão à válvula do pneu e, com o auxílio de um compressor e um 

calibrador, foi insuflado ar para o interior do pneu, expulsando assim a água contida. 

Ao sair somente ar na saída da conexão, verificou-se que não havia mais água no 

interior do pneu. 

O trator ficou com massa total de 4770 kg e, para determinação da 

distribuição estática, apresentou 1920 kg no eixo dianteiro e 2850 kg no eixo 

traseiro. A distribuição estática foi de 40,3% da massa sobre o eixo dianteiro e 

59,7% sobre o traseiro, resultando em uma relação massa/potência de 

61,78 kg.kW-1. 

 

Figura 21 – Configuração da lastragem 3 no trator 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Para o último nível de lastragem L4, foi retirada toda a lastragem metálica, ou 

seja, os dois discos metálicos de cada roda traseira e todas as peças metálicas 

encaixadas no suporte dianteiro, ficando o trator sem nenhum tipo de lastro, 

conforme a Figura 22. 
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A massa total do trator no L4 foi de 4250 kg. Ao pesar individualmente cada 

eixo para determinação da distribuição estática, obtiveram-se 1570 kg no eixo 

dianteiro e 2680 kg no eixo traseiro. Os resultados indicaram uma distribuição 

estática de 37% da massa sobre o eixo dianteiro e 63% sobre o traseiro, o que 

resultou em uma relação massa/potência de 55 kg.kW-1. 

 

Figura 22 – Configuração da lastragem 4 no trator 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

3.5 FATOR AJUSTE DA RIGIDEZ NO ASSENTO NO PRIMEIRO EXPERIMENTO 

 

O banco do operador que equipa o trator utilizado no experimento apresenta 

apoio para os braços e o revestimento impermeável. Ele está acoplado à cabina por 

meio de uma estrutura fixa que apresenta um trilho, para o deslocamento 

longitudinal do assento, permitindo que se possa ajustar a distância do assento de 

forma que fique mais próximo ou mais afastado do volante. 

A suspensão do banco é do tipo mecânica, em que apresenta um pino de 

articulação, um mecanismo de regulagem e um sistema de mola. 

Foram determinados três níveis de rigidez no assento por meio da rotação do 

manípulo, onde a rotação completa (22 voltas) no sentido horário do manípulo 

apresenta a máxima rigidez (A1). Já a rotação completa do manípulo no sentido 

anti-horário apresenta a mínima rigidez da suspensão do banco (A2); para obtenção 
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da média rigidez (A3) se rotacionou todo o manípulo em um mesmo sentido e, após, 

rotacionar o manípulo 11 voltas no sentido oposto (Figura 23). 

 

Figura 23 – Ajuste da rigidez do assento por meio do manípulo 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

3.6 TRANSMISSIBILIDADE NO BANCO – SEAT 

 

Segundo Johansson & Nilsson (2006), além da análise da aceleração eficaz, 

é importante calcular a transmissibilidade, principalmente para analisar as vibrações 

e os seus efeitos sobre o corpo do operador do trator agrícola. 

Nesse sentido, para o cálculo da transmissibilidade da base do banco do 

trator para a interface assento-operador, deve-se utilizar o parâmetro VDV (vibration 

dose value), que determina a dose de vibração cumulativa na base do banco e na 

interface assento operador (JOHANSSON & NILSSON, 2006).  

Para determinação da vibração cumulativa foi utilizado o valor da dose de 

vibração (VDV), mensurado pelo analisador que é calculado conforme a 

equação (1). 
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(1) 

 
Onde: 

aw(t) é aceleração eficaz ponderada em1/3 de oitava ao longo do tempo (m.s-2). 

t é o período de tempo de ocorrência da vibração (s). 

 

Segundo Santos Filho (2002), o valor SEAT indica a avaliação qualitativa do 

nível de conforto para o operador. SEAT superior a 100% significa que o assento 

aumenta o desconforto. Quando o SEAT é inferior a 100%, significa que o banco 

atenuou a vibração transmitida e quando o valor é de 100%, significa que não houve 

nem melhora nem degradação para o conforto do operador. O SEAT é determinado 

pela razão do valor da dose de vibração (VDV), de acordo com a equação (2): 

 

(2) 

 
Em que: 

VDV_no_assento: é o valor da dose de vibração na interface assento-operador. 

VDV_no_piso: é o valor da dose de vibração na base do banco. 

 

 

3.7 PRESSÃO DOS RODADOS SOBRE O SOLO NO PRIMEIRO EXPERIMENTO 

 

A área de contato do pneu está relacionada com a pressão interna, com a 

massa aplicada ao rodado, com a banda de rodagem do pneu e com as dimensões 

do mesmo. 

A pressão dos rodados sobre o solo foi determinada por meio da área de 

contato dos pneus nos quatro níveis de lastragem no trator. Na área experimental, 

com o trator estático. Após, foi distribuída uma quantidade suficiente de cal branca 

ao redor dos pneus dianteiro e traseiro, de maneira que pudesse marcar no terreno 

a área da interface entre o pneu e a superfície do solo.  
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Em seguida o trator foi deslocado para fora da área demarcada pela cal, 

ficando nítida a visualização da área da elipse em que o pneu tocou a superfície do 

solo (Figura 24). Com o auxílio de duas trenas mediram-se os dois semieixos 

(transversal e longitudinal), que foram fotografados. 

 

Figura 24 – Área de contato do pneu com a superfície do solo com as respectivas 
medidas dos semieixos 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Embora não tenha sido realizada análise estatística entre os valores obtidos 

da área de contato das quatro configurações de lastragens, pôde-se verificar que a 

mesma apresentou valores médios semelhantes. 

A medição da área de contato dos pneus traseiro e dianteiro foi realizada por 

meio do método direto, com a pressão interna do pneu recomendada pelo 

fabricante, e os valores foram obtidas por meio da equação (3): 

 

Aeli= b .L . β (3) 

 
Em que: 

Aeli é a área de contato do pneu com a superfície do solo (m²);  

b é a largura da elipse formada pelo contato do pneu com o solo (m); 

L é o comprimento da elipse (m);  

β é o coeficiente de elipticidade (π/4). 



61 

 

3.8 INSTRUMENTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DOS DADOS DE VIBRAÇÕES NO 

PRIMEIRO EXPERIMENTO 

 

Para a aquisição dos dados da medição da magnitude de vibração de corpo 

inteiro e de mãos e braços, foi utilizado um analisador portátil de especificação 4447 

da Brüel & Kjaer, (Figura 25), o qual permite a verificação da vibração nos três eixos 

ortogonais (x, y e z) na faixa de 1 a 80 Hz.  

 

Figura 25 – Analisador portátil de especificação 4447 da Brüel & Kjaer 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

As variáveis analisadas para vibrações de corpo inteiro e de mãos e braços 

foram: 

 RMS X: valor eficaz do movimento vibratório e que indica o potencial 

destrutivo da vibração na direção do eixo X. 

 RMS Y: valor eficaz do movimento vibratório e que indica o potencial 

destrutivo da vibração na direção do eixo Y. 

 RMS Z: valor eficaz do movimento vibratório e que indica o potencial 

destrutivo da vibração na direção do eixo Z. 

 RMS VTV: valor eficaz do movimento vibratório e que indica o potencial 

destrutivo total da vibração nas três direções (X, Y e Z). 

 Peak X: indica o valor mais alto da aceleração durante a medição na direção 

do eixo X. 
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 Peak Y:indica o valor mais alto da aceleração durante a medição na direção 

do eixo Y. 

 Peak Z: indica o valor mais alto da aceleração durante a medição na direção 

do eixo Z. 

 VDV X: valor da dose de vibração acumulada durante a medição na direção 

do eixo X. 

 VDV Y: valor da dose de vibração acumulada durante a medição na direção 

do eixo Y. 

 VDV Z: valor da dose de vibração acumulada durante a medição na direção 

do eixo Z. 

 VDV VTV: valor da dose de vibração total acumulada durante a medição nas 

três direções (X, Y e Z). 

 A (8): exposição a vibrações em uma jornada de trabalho de 8 horas. 

 

Cabe salientar que este equipamento atende às normas ISO 8041(2005) e à 

Norma ABNT NBR ISO 5008:2015, que determinamos padrões a serem seguidos 

durante a medição. Para coleta de dados de vibrações de corpo inteiro, feitas por 

meio do analisador 4447, foi inserido um conector, que é ligado por meio de um 

cabo ao acelerômetro triaxial de especificação 4515-B-002 (Seat Pad) da Brüel & 

Kjaer; sendo que o mesmo é encapsulado por um disco de borracha que fica na 

interface assento-operador (Figura 26). 
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Figura 26 – Acelerômetro triaxial de especificação 4515-B-002 (Seat Pad) da Bruel 
& Kjaer: a) Face superior; b) Face inferior 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Foram utilizados, além do acelerômetro triaxial B & K 4515-B-002 (Seat Pad), 

mais dois acelerômetros uniaxiais (direção vertical) e um triaxial. Os acelerômetros 

uniaxiais foram dispostos sobre uma base metálica, fixados por uma rosca, 

colocando-se cera na interface da base metálica e do local onde eles foram 

instalados, para evitar ressonância. A coleta dos dados de vibração de corpo inteiro 

aconteceu de forma simultânea, por meio dos acelerômetros da interface assento-

operador (Seat Pad) e do acelerômetro uniaxial com especificações B & K 62757 

(Figura 27), que estava fixado na base do banco. 

 

 

 

  

a 

b 



64 

 

Figura 27 – Acelerômetro uniaxial de especificação com especificações B & K 62757 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Para coleta dos dados de vibração em mãos e braços, utilizou-se o 

acelerômetro triaxial com especificações B & K 4524 B0001 30483, instalado em um 

adaptador com especificações 070060 UA 3015 (Figura 28), que coletou os dados 

na interface volante-mãos no interior da cabina do trator. O outro acelerômetro 

uniaxial foi instalado do lado externo da cabina do trator, próximo ao coxim 

apresentando especificações B & K 62756 (Figura 29) coletando as acelerações de 

forma conjunta com o acelerômetro triaxial B & K 4524 B0001 30483 (interface 

volante-mãos). 
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Figura 28 – Acelerômetro triaxial com especificações B & K 4524 B0001 30483 
instalado em um adaptador com especificações 070060 UA 3015, sob 
as mãos 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 29 – Acelerômetro uniaxial próximo ao coxim com especificações B & K 
62756 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Cabe ressaltar, que todos os dados foram processados pelo analisador de 

modelo portátil de especificação 4447, que apresenta uma porta para conexão de 
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um acelerômetro triaxial e uma porta para conexão de um acelerômetro uniaxial, 

podendo a coleta da aceleração ser simultânea.  

O analisador 4447 permite a verificação do nível de ação, que representa o 

valor total de vibração de 0,5 m.s-1 para exposição de8h, conforme a DIRETIVA 

EUROPEIA (2002). 

Os dados coletados do analisador 4447 foram descarregados no Software 

4447 Vibration Explorer 2.0.1 da Brüel & Kjaer, de acordo com a interface na 

Figura 30, que permite simular as magnitudes de aceleração em 8h de exposição, 

uma vez que, no experimento, as magnitudes foram obtidas em intervalos de tempo 

de aproximadamente 60 segundos. 

A grandeza primária utilizada para descrever a intensidade da vibração 

medida foi a aceleração, expressa em m.s-2, e as determinações dos níveis de 

vibração foram baseadas na norma ISO 2631 (1997) e ISO 5349-1 (2001). 

 

Figura 30 – Interface do Software Human Body Vibration (HBV) 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Constitui boa prática de medição realizar a calibração dos acelerômetros. 

Cada acelerômetro deve ser calibrado por comparação com um nível de aceleração 

conhecido. É importante, ao utilizar um acelerômetro, ter em mãos os certificados de 

conformidade com as especificações das calibrações, nesse sentido, nos dois 

experimentos, teve-se o cuidado de proceder desta maneira. 



67 

 

No presente estudo foram seguidas as orientações para calibração dos 

acelerômetros existentes no manual do equipamento. Foram calibrados todos os 

acelerômetros piezoelétricos utilizados no experimento (APÊNDICE A), exceto o 

acelerômetro triaxial de especificação 4515-B-002 (Seat Pad), em que o fabricante 

sugeriu inserir manualmente os valores de calibração dos eixos x, y e z publicados 

na carta de calibração, conforme a Figura 31. 

Para isso, acessou-se o menu do analisador 4447 e fez-se a inserção dos 

valores. 

 

Figura 31 – Fotografia da carta de calibração do acelerômetro triaxial de 
especificação 4515-B-002 (Seat Pad) 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

3.9 CARACTERIZAÇÃO DO TRATOR E SEMEADORA UTILIZADOS NO 

SEGUNDO EXPERIMENTO 

 

O trator utilizado para tracionar a semeadora neste experimento foi da marca 

Massey Ferguson, modelo 7415 Dyna 6, 4x2 com tração dianteira auxiliar (TDA) e 

posto de operação do tipo cabinado (Figura 32), equipado com motor AGCO Power 

modelo 634 DAS de seis cilindros sobrealimentado por turbo compressor e 
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intercooler com potência de 158,13 kW (215 cv) a 1400 rpm do motor e torque 

máximo de 920 Nm, segundo informações do fabricante sob a norma ISO 14396. 

 

Figura 32– Trator Massey Ferguson 4x2 TDA, modelo 7415 Dyna6 utilizado do 
experimento 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O trator estava equipado com rodados do tipo diagonais, traseiro 

R130.5L32 Super All Traction 23 marca Firestone com pressão interna de 

137,89 kPa, e dianteiro R1 18.4-26 marca Goodyear com pressão interna de 

220,63 kPa, conforme recomendação do fabricante. O trator possui sistema de 

orientação por satélite do tipo RTX, com precisão centimétrica e piloto automático, 

estando equipado com GPS da marca Trimble modelo CFX-750. 

A massa total do trator é de 11.825 kg e apresentava-se com lastragem 

hidráulica total correspondente a 75% de água do volume total nos rodados traseiro 

e dianteiro, lastragem total metálica por meio de massas fixadas ao suporte dianteiro 

do trator e massas no formato de discos metálicos fixados no aro dos rodados 

traseiros, resultando em uma relação massa/potência de 74,78 kg.kW -1. O trator 

ainda estava equipado com a instrumentação eletrônica desenvolvida por Russini 

(2009), como no outro experimento.  

Neste experimento, para realização da operação de semeadura sob sistema 

plantio direto, utilizaram-se duas semeadoras-adubadoras da marca Semeato, 
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modelo SSM 27 Plantio Direto, que foram acopladas à barra de tração com engate 

em forma de tandem (Figura 33). Cada uma estava configurada com 14 linhas de 

semeadura com espaçamento entre linhas de 0,34 m, que totalizavam 28 linhas de 

semeadura. As duas semeadoras estavam abastecidas com fertilizante, 

correspondente à metade da capacidade dos reservatórios. 

 

Figura 33– Semeadoras Semeato, modelo SSM 27 Plantio Direto em tandem 
utilizadas no segundo experimento 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Cada linha de semeadura era composta por disco de corte de palha ondulado, 

sistema sulcador para deposição fertilizantes, rodas de controle de profundidade de 

semeadura e rodas compactadoras do sulco de semeadura em formato “v”. 

Para o experimento foram realizadas duas configurações nas semeadoras. 

Na primeira configuração (C1), em todas as linhas de semeadura (28 linhas), o 

sistema sulcador para deposição de sementes e fertilizantes foi do tipo disco duplo. 

Esta configuração é comumente utilizada por grande parte dos agricultores. 

Para a segunda configuração (C2), em seis linhas de semeadura foram 

substituídos os sulcadores do tipo disco duplo por hastes sulcadoras, de maneira 

que foram trocadas as três linhas de semeadura que coincidentemente realizam a 

semeadura sobre o rastro dos rodados do trator agrícola. Esta configuração é a mais 

adotada no manejo do agricultor, onde ele afirma que o fato de utilizar hastes 

sulcadoras sobre os rastros dos pneus do trator agrícola é uma maneira de 

descompactar somente o local onde a massa do trator exerceu maior compactação 

no perfil do solo. 
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3.10 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL E PROCEDIMENTOSREALIZADOS NO 

SEGUNDO EXPERIMENTO 

 

O experimento foi realizado no Delineamento em Blocos Casualizados (DBC), 

em que foram analisados os dados de vibração no corpo inteiro por meio de 

acelerômetros presentes na base do banco e na interface assento-operador, em 

arranjo unifatorial, de acordo com a configuração da semeadora (C1 e C2).  

Após a coleta dos dados, os mesmos foram descarregados em um 

computador portátil (notebook), tendo sido transferidos para o software 

4447 Vibration Explorer 2.0.1 da Brüel & Kjaer, sendo realizada a exportação dos 

dados para o programa Microsoft® Office Excel®2007. Quando a equipe retornou 

para o Laboratório de Agrotecnologia em Santa Maria/RS, fez-se a tabulação e a 

organização dos dados para posterior análise. 

Realizou-se a análise de variância (Tukey 5%). O programa utilizado para 

análise estatística foi o software Sisvar, da Universidade Federal de Lavras, o qual 

permitiu verificar as interações das variáveis analisadas.  

Os dados de vibração de corpo inteiro foram confrontados com os índices de 

conforto estabelecidos pela norma ISO 2631-1, (1997), a qual estabelece a relação 

das acelerações com os índices de conforto humano, conforme o Quadro 1. 

O experimento foi realizado, conforme a Figura 34, em uma das lavouras da 

propriedade rural que recebeu a cultura da soja na safra 2016-2017. E envolveu a 

jornada de trabalho, técnicas e atividades diárias corriqueiras que estão presentes 

nesta propriedade.  
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Figura 34 – Conjunto (Trator e semeadoras) em operação durante o segundo 
experimento 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A marcha do trator escolhida para realizar a operação foi a 2ª, com o grupo 

reduzido (tartaruga), em regime baixo (B), selecionado a 1820 rotações por minuto 

(RPM) no motor, desenvolvendo uma velocidade de deslocamento, em tempo real 

no display da barra de luz do GPS (Global Position System), de 4,1 km.h-1. 

Durante a realização do experimento manteve-se sempre o mesmo operador, 

sendo este funcionário da propriedade rural que é responsável por operar aquele 

trator agrícola. 

Neste experimento não houve variação no nível de rigidez do assento do 

operador. No entanto, o assento do operador foi regulado de tal forma que estivesse 

com a rigidez média. Este nível de rigidez foi o escolhido, em função dos resultados 

do primeiro experimento, que apresentou maior conforto ao operador. 

Para regular a rigidez do assento do trator, que tem sistema de 

amortecimento pneumático, procedeu-se da seguinte maneira: Com o operador 

sentado sobre o banco do trator, pressionou-se o comando do banco do trator, de tal 

forma que o sistema de amortecimento ficasse com uma quantidade de ar muito 

reduzida, estando então na posição de rigidez mínima. 

Após, pressionou-se o comando para aumentar a rigidez do assento e foi 

cronometrado o tempo gasto para o assento ficar com o nível de rigidez máxima 

(26 segundos).Este procedimento foi repetido três vezes, para se ter maior 

segurança do tempo que era gasto para que isso ocorresse. Em seguida, regulou-se 

a rigidez do assento na posição de nível mínimo e foi acionado o comando até a 
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metade do tempo (13 segundos) que era gasto para chegar à posição do nível 

máximo de rigidez, ficando então o assento com a posição do nível médio de rigidez.  

Os dados de vibrações foram coletados, com o conjunto trator e semeadora 

iniciando a operação entrando no bloco 3, passando no bloco 1 e em seguida no 

bloco 2, obedecendo ao sorteio das parcelas. Em um primeiro momento, a 

semeadora estava com a configuração 1(C1), e a coleta dos dados de vibração de 

corpo inteiro foi feita realizando a configuração no analisador 4447, selecionando as 

posições 4 e 9. Após, foram conectados ao analisador os cabos dos acelerômetros 

da interface assento-operador (Seat Pad) e o acelerômetro uniaxial, com 

especificações B & K 62757, que estava fixado na base do banco. Finalizada a 

coleta de dados com a configuração C1 na semeadora, foi realizada a substituição 

dos sulcadores tipo disco pelos sulcadores tipo haste, para modificar a semeadora 

para a configuração 2 (C2), conforme a Figura 35. 

O procedimento para a coleta dos dados de vibração de corpo inteiro 

operando com a C2 foi idêntico à coleta com a C1. 

 

Figura 35 – Momento da alteração na configuração das semeadoras 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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3.11 INSTRUMENTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DOS DADOS DE VIBRAÇÕES 

 

As variáveis analisadas foram as mesmas descritas no item 3.8, considerando 

que coleta de dados de vibrações de corpo inteiro, foram realizadas com a utilização 

do acelerômetro triaxial de especificação 4515-B-002 (Seat Pad) da Brüel & Kjaer, 

na interface operador-assento (Figura 36). 

 

Figura 36– Acelerômetro triaxial de especificação 4515-B-002 (Seat Pad) da Bruel 
& Kjaer sob assento pneumático do trator no segundo experimento 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Foi utilizado, além do acelerômetro triaxial B & K 4515-B-002 (Seat Pad), mais 

um acelerômetro uniaxial (direção vertical); este foi disposto sobre uma base 

metálica, fixado por uma rosca, colocando-se cera na interface da base metálica e 

da base do banco para evitar ressonância. A coleta dos dados de vibração de corpo 

inteiro aconteceu de forma simultânea por meio dos acelerômetros da interface 

assento-operador (Seat Pad) e do acelerômetro uniaxial com especificações B & K 

62757 (Figura 37), que estava fixado na base do banco. 
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Figura 37 – Acelerômetro uniaxial de especificação com especificações B & K 62757 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Todos os dados foram processados pelo analisador de modelo portátil de 

especificação 4447, que apresenta uma porta para conexão de um acelerômetro 

triaxial e uma porta para conexão de um acelerômetro uniaxial; o mesmo permite a 

verificação do nível de ação, que representa o valor total de vibração de 0,5 m.s-1 

para exposição de 8 h, conforme a DIRETIVA EUROPEIA (2002). 

Os dados coletados do analisador 4447 foram descarregados no 

Software 4447 Vibration Explorer 2.0.1 da Brüel & Kjaer, da mesma maneira como 

foi realizado no experimento anterior. 

A grandeza primária utilizada para descrever a intensidade da vibração 

medida foi a aceleração, expressa em m.s-2, e as determinações dos níveis de 

vibração foram baseadas na norma ISO 2631 (1997). 

Neste experimento também foram seguidas as instruções para calibração dos 

acelerômetros existentes no manual do equipamento. Considerando que foi 

calibrado somente o acelerômetros piezoelétrico B & K 62757, conforme o 

APÊNDICE A. No acelerômetro triaxial de especificação 4515-B-002 (Seat Pad), 

como foi feito no outro experimento, foram inseridos manualmente os valores de 

calibração dos eixos x, y e z publicados na carta de calibração. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 ANÁLISE DA VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO NO POSTO DE OPERAÇÃO 

NO PRIMEIRO EXPERIMENTO 

 

A Tabela 1 apresenta a análise da variância, baseada nas acelerações (m.s-2) 

coletadas, processadas e armazenadas pelo analisador portátil, na faixa de 1 a 80 

Hz, considerando que os dados foram obtidos pelo acelerômetro triaxial na interface 

assento-operador no primeiro experimento. 

 

Tabela 1 – ANOVA dos valores de aceleração das variáveis analisadas 

 
 

 
RMS-

X 
RMS-

Y 
RMS-

Z 
RMS-
VTV 

PEAK-
X 

PEAK-
Y 

PEAK-
Z 

VDV-
X 

VDV-
Y 

VDV- 
Z 

VDV-
VTV 

A8 

Lastragem 
(L) 

 4,9* 1,1 0,9 1,7 1,7 0,4 0,5 6,3* 1 0,8 1,4 1 

Ajuste (A)  2,9 0,2 78,1* 9,8* 1,9 1,6 13,3* 2,5 0,2 55,8* 15,8* 1 
Lx A  0,4 0,3 0,7 0,4 0,2 0,9 1,1 0,5 0,3 0,1 0,5 0,5 
CV (%)  9,3 16 9,4 8,8 12,6 18,6 18,9 9 16,6 12,3 9,4 13,6 

*Diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 

A aceleração eficaz na direção do eixo X, para os 36 tratamentos, apresentou 

um valor médio de 0,38 m.s-2, podendo-se classificar como pouco desconfortável em 

relação aos índices de conforto, pois compreende a faixa de aceleração entre 

0,315m.s-2 a 0,63m.s-2estabelecidos pela ISO 2631-1 (1997).  

Ao analisar o valor eficaz do movimento vibratório (RMS-X), configurando três 

posições de ajuste da rigidez do assento do operador em: máxima rigidez (A1), 

mínima rigidez (A2) e rigidez média (A3), foi verificado que não houve diferença 

significativa entre elas, conforme a Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Valores médios (m.s-2) da aceleração eficaz tridimensional e do valor 
eficaz do movimento vibratório na interface assento-operador na relação 
com a posição de ajuste da rigidez do assento 

AJUSTE 
RIGIDEZ(A) 

 RMS-X RMS-Y RMS-Z RMS-VTV 

A1(máxima)  0,39 ns 0,47 ns 0,46 b* 0,97 ab 
A2(mínima)  0,40 ns 0,46 ns 0,62 a 1,05 a 
A3(média)  0,36 ns 0,45 ns 0,39 c 0,90 b 

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 
ns

 Não significativo pelo teste de Tukey (p<0,05). 
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Em relação aos níveis de lastragem no trator versus a posição de ajuste da 

rigidez do assento, também não foram constatadas diferenças significativas para o 

RMS-X(Tabela 2). 

Porém, ao confrontar os dados da aceleração na direção do eixo X, com a 

lastragem configurada no trator, em que: lastragem 1 (L1): 77,33 kg.kW-1, 

lastragem 2 (L2): 70,59 kg.kW-1, lastragem 3 (L3): 61,78 kg.kW-1 e lastragem 4 (L4): 

55 kg.kW-1,houve diferença significativa, conforme pode ser visualizado na 

Figura 38. 

 

Figura 38 – Comportamento da aceleração eficaz na direção do eixo X na relação 
de configuração de lastragem no trator 

 

 

Analisando-se os valores encontrados para RMS X, houve um acréscimo nas 

acelerações à medida que a massa do trator foi reduzida. Para esta variável, quando 

os valores são elevados Scarlett et al. (2007) atribuem este fato à inabilidade da 

suspensão dos assentos com mecanismos mecânicos do trator em diminuir a 

vibração no sentido longitudinal. 

Foi verificado que, para a aceleração eficaz na direção transversal (eixo Y), 

não foram encontradas diferenças significativas em todos os tratamentos para todas 

as variáveis analisadas, e, em média a aceleração neste eixo foi de 0,45 m.s-2 

(Tabela 2). 

Para aceleração eficaz na direção do eixo vertical (RMS Z), houve diferença 

significativa entre as posições de ajuste da rigidez do assento; ao ajustar o assento 
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na mínima rigidez (A2), houve um acréscimo das acelerações. A partir desses 

resultados, sugere-se que em operações de semeadura não é recomendável utilizar 

a posição mínima de rigidez do assento, pois, ao invés de a vibração ser atenuada, 

ela é incrementada. 

Levando-se em conta a intensidade das vibrações na direção dos três eixos, 

em valores absolutos, foi identificado que a maior magnitude de vibração ocorre 

respectivamente na direção do eixo Z, seguido de Y e X, divergindo dos resultados 

encontrados por Scarlett et al. (2007). Estes encontraram níveis de vibração mais 

elevados para o eixo X do que para o eixo Z, ensaiando diversos tratores. Estes 

autores afirmam que a intensidade das vibrações está diretamente ligada à 

operação que está sendo realizada. 

Os resultados encontrados neste estudo quanto à intensidade das vibrações 

concordam com Mehta et al. (2000), em que os maiores níveis de aceleração em 

diferentes operações para cada implemento encontraram-se no eixo vertical (Z).  

Os resultados das acelerações encontrados para o eixo Z quando o banco 

estava posicionado com a mínima rigidez do assento foram menores que os obtidos 

para a maioria dos operadores com a mesma regulagem de rigidez do assento que 

foi obtido por Roth (2010), esse comportamento pode ser explicado pelo fato de o 

sistema de amortecimento do assento utilizado neste experimento ter sido mais 

eficiente, o que proporcionou menores acelerações. 

Para a variável analisada valor eficaz do movimento vibratório (RMS-VTV), o 

índice de conforto ficou na faixa de desconfortável, e os resultados mostraram que 

há diferença significativa nas acelerações incidentes no operador quando são 

configuradas diferentes posições de ajuste da rigidez do assento. Para a posição 

mínima de ajuste da rigidez do assento obteve-se a aceleração mais alta, seguida 

da posição de ajuste da máxima rigidez e da posição de ajuste da média rigidez. 

Estes resultados evidenciam que o assento, ao estar regulado na mínima 

rigidez, faz com que o peso do operador exerça maior efeito sobre a suspensão do 

assento, concordando com o que é mencionado por Barceló et al. (2004), que a 

massa do operador tem grande influência na regulagem da rigidez do assento. 

Quando operadores possuem baixa massa corpórea, uma maneira de diminuir as 

vibrações é através da regulagem da posição de ajuste da rigidez para a mínima. 

Nas medições realizadas neste experimento, não foram verificadas diferenças 

significativas entre os valores de pico das direções X e Y (Tabela 3). Ao confrontar 
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as acelerações com os índices de conforto designados pela 

norma ISO 2631-1 (1997), classificam-se na faixa de desconfortável, pois as 

acelerações obtidas estão entre 0,8 m.s-2 e 1,6 m.s-2. 

 

Tabela 3 – Valores dos picos de X, Y e Z na interface assento-operador na relação 
com a posição de ajuste da rigidez do assento 

Ajuste da 
rigidez 

 PEAK-X PEAK-Y PEAK-Z A (8) 

A1(máxima)  1,23 ns 1,50 ns 3,20 b 0,66 ns 

A2(mínima)  1,29 ns 1,48 ns 3,81 a 0,68 ns 
A3(média)  1,16 ns 1,32 ns 2,54 c 0,63 ns 

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 
ns

 Não significativo pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 

De acordo com os dados experimentais deste estudo, não foi constatada 

diferença significativa em relação à exposição às vibrações em uma jornada de 

trabalho de 8 horas. 

Analisando os valores de pico no eixo Z, há diferença significativa para as 

posições de ajuste da rigidez do assento, decrescendo, de A2, em seguida para 

A1, com menor aceleração na posição de ajuste A3. Os valores de pico são 

importantes, mas não se devem utilizar somente eles para quantificar a vibração, 

pois podem estar caracterizados apenas dentro de um determinado limite de 

frequência, recomendando-se utilizar mais variáveis para mensuração. Nesse 

sentido, estas afirmações concordam com as realizadas por Sampaio (2015), o qual 

menciona que apenas os valores de pico de aceleração não são suficientes para 

representatividade dos níveis de vibração ao longo de um período. Para isso, é 

necessária a utilização da aceleração eficaz (RMS). Para o pico no eixo Z, o índice 

de conforto é extremamente desconfortável, cujo limite inicial é de 2,0 m.s-2 

(ISO 2631-1: 1997). 

Outra variável analisada para determinação do nível de conforto no corpo 

humano é estabelecido pelo valor da dose de vibração (VDV). Os estudos indicaram 

diferença significativa para o fator lastragem configurada no trator na variável 

VDV-X, conforme a Figura 39. 

Os resultados de VDV-X obtidos são importantes, pois é a partir dos valores 

de VDV que se pode calcular a transmissibilidade e o valor do Seat. Após realizar a 
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análise de regressão, verificou-se que a aceleração VDV-X cresceu linearmente 

quando houve uma redução da relação massa/potência. 

 

Figura 39 – Comportamento da aceleração do valor de dose de vibração na direção 
do eixo X na relação de configuração de lastragem no trator 

 

 

A partir da análise dos dados, foi constatada diferença significativa para 

aposição de ajuste da rigidez do assento no VDV-Z. Os valores de aceleração 

analisados decresceram do A2, para A1 e para o A3, conforme a Tabela 4. 

Estes resultados sugerem que o operador, quando regula o assento na 

posição de rigidez média, ao realizar operações de semeadura, no final da jornada 

de trabalho, a dose de vibração acumulada no sentido da direção do eixo Z será 

menor, melhorando o seu ambiente laboral. De acordo com Kroemer & Grandjean 

(2005), as oscilações verticais experimentadas na posição sentado, por meio de 

vibrações vindas de baixo, são muito prejudiciais e podem causar mudanças 

degenerativas na coluna. 
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Tabela 4 – Valores das doses de vibração acumulada na interface assento-
operador na relação com a posição de ajuste da rigidez do assento 

Ajuste da 
rigidez 

 VDV-X VDV-Y VDV-Z VDV-VTV 

A1(máxima)  1,07 ns 1,29 ns 1,56 b 2,84 b 
A2(mínima)  1,10 ns 1,28 ns 2,15 a 3,21 a 
A3(média)  1,01 ns 1,24 ns 1,29 c 2,59 b 

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 
ns

 Não significativo pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 

 

Realizando a análise do valor da dose de vibração total acumulada, 

VDV-VTV, há diferença significativa somente para a posição de ajuste de rigidez do 

assento, seguindo a tendência decrescente de aceleração do A2, para A1 e para o 

A3 (Tabela 4). 

Portanto, de acordo com os resultados encontrados de intensidade de 

vibração tridimensional no assento do operador, num trator com relação 

massa/potência de 77,33 kg.kW-1,com as configurações de lastragem L1 deste 

estudo e com a posição de ajuste da rigidez do assento de acordo com a A3, 

podem-se atribuir ao operador melhorias nos índices de conforto, devido à atuação 

de menores valores de aceleração. Também é possível afirmar que todas as 

condições analisadas no experimento sugerem a adoção de medidas que possam 

auxiliar na redução das vibrações, uma vez que não se atingiu o índice adequado de 

conforto ao realizar a operação de semeadura. 

 

4.2 ANÁLISES DA VIBRAÇÃO NA BASE DO BANCODO OPERADOR 

 

Ao analisar os dados coletados pelo acelerômetro uniaxial, fixado na base do 

banco no primeiro experimento, a aceleração eficaz na direção do eixo Z apresentou 

diferença significativa em decorrência da configuração de lastragem presente no 

trator, e a aceleração eficaz aumentou à medida que se reduziu a massa/potencia 

do trator, conforme a Figura 40. 

 

  



81 

 

Figura 40 – Comportamento da aceleração eficaz na direção do eixo Z na relação 
de configuração de lastragem no trator na base do banco do operador 

 

 

De acordo com Monteiro et al. (2009) e Schlosser et al. (2005), a tendência de 

fabricação dos novos tratores agrícolas é a redução do material, ou seja, diminuição 

da sua massa, com o intuito de economizar matéria-prima e reduzir o gasto 

energético na produção. Diante disso, sugere-se que a redução da massa possa 

comprometer a eficiência do trabalho pela redução da tração e, no aspecto das 

vibrações, ocorre um aumento das acelerações na base do banco. 

O aumento da vibração pelo decréscimo da massa do trator pode ter ocorrido 

em consequência dos rodados do trator acompanharem a irregularidade do terreno 

de maneira mais efetiva, o que concorda com o que foi mencionado por Santos et al. 

(2014), ao afirmarem que, quando a superfície do solo é irregular, os pneus 

acompanham esta irregularidade. Fato este que foi verificado ao mensurar a área de 

contato dos rodados, em que, no último nível de lastragem, a marcação do formato 

dos pneus não exerceu grande deformação da superfície do solo, quando 

comparado com o nível de lastragem da configuração L1. 

Em relação ao índice de conforto, este está na faixa de pouco desconfortável. 

A aceleração eficaz neste estudo não apresentou valores maiores que 0,5 m.s-2, o 

que diferiu dos resultados encontrados por Fernandes et al. (2003), que, ao ensaiar 

um trator de 55,2 kW mesmo que sob uma operação de gradagem, obtiveram 

acelerações que variaram de 1,72 m.s-2 a 2,63 m.s-2. Os resultados deste trabalho 

também diferiram dos resultados obtidos por Roth (2010), em que, ao ensaiar dois 
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tipos de bancos, o limite superior definido como condição de pouco desconforto foi 

ultrapassado na quase totalidade das acelerações eficazes atuantes nos assentos. 

Outra variável analisada que apresentou diferença significativa foram os 

valores de pico da aceleração na direção Z, caracterizando um índice de conforto 

muito desconfortável (ISO 2631-1: 1997). Na L1 (1,34 m.s-2) foi constatado valor de 

pico superior ao obtido na L2 (1,25 m.s-2), a lastragem L3 (1,41 m.s-2) apresentou 

valor de pico superior aos valores verificados na L1 e L2 e a L4 (1,70 m.s-2), valor de 

pico superior aos demais níveis de lastragem configurados no trator, conforme a 

Figura 41. 

 

Figura 41 – Comportamento do valor de pico na direção do eixo Z na relação de 
configuração de lastragem no trator na base do banco do operador 

 

 

Os valores de pico encontrados neste estudo, ao realizar uma operação de 

semeadura direta, em que os dados foram coletados pelo acelerômetro uniaxial na 

base do banco, em nenhum momento superaram 2 m.s-2, o que de acordo com a 

norma ISO 2631-1 (1997) classificaria como extremamente desconfortável. 

Divergindo dos valores de pico obtidos por Servadio, Marsili e Belfiore (2007), em 

que, ao realizarem uma pesquisa de análise de vibrações em um trator agrícola com 

tração dianteira auxiliar sob operação de transporte de alimentos, obtiveram valores 

de pico superiores aos desta pesquisa, variando de 2,5 m.s-2 a 7,5 m.s-2. 

Os reduzidos valores de pico encontrados neste trabalho podem ser 

explicados pelo tipo de operação realizada, em que operações de semeadura 
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imprimem menores velocidades de deslocamento, quando comparadas à realização 

de operações desenvolvidas em velocidades mais altas, como é o caso de 

operações de transporte de alimentos, pulverização e roçadas, que podem gerar 

valores de picos mais altos. 

Ao analisar o valor da dose de vibração (VDV) na base do banco, há 

diferença significativa na relação com os níveis de lastragem e, em relação ao índice 

de conforto estabelecido pela norma ISO 2631-1 (1997), a reação com relação ao 

conforto é classificada como desconfortável. A aceleração do valor da dose de 

vibração tem comportamento crescente à medida que é alterada a configuração do 

nível de lastragem no trator, conforme a Figura 42. 

 

Figura 42– Comportamento do valor da dose de vibração na direção do eixo Z na 
relação de configuração de lastragem no trator na base do banco do 
operador 

 

 

Ao verificar os resultados obtidos para o VDV, na base do banco, a 

aceleração não ultrapassou 1,37 m.s-2, ressaltando que se manteve a mesma 

pressão de insuflagem dos pneus do trator durante a realização de todo o 

experimento. Estes resultados divergem dos valores de VDV encontrados por 

Franchini (2007), que obteve valores mais altos, ao redor de 8,5 m.s1,75,ao ensaiar 

tratores agrícolas variando a pressão de insuflagem do pneu e a velocidade de 

deslocamento. 
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Desse modo, pode-se inferir que, à medida que ocorra uma diminuição da 

relação massa/potência, o valor eficaz de aceleração no sentido da direção vertical 

na base do banco do trator agrícola aumenta. O valor de pico na maior relação 

massa/potência (77,33 kg.kW-1) é maior que na relação massa/potência de 

70,59 kg.kW-1, que apresenta o menor VDV. Ao reduzir a massa do trator, ficando 

com a relação massa/potência de 61,78 kg.kW-1 e 55 kg.kW-1, o valor de pico volta a 

crescer, superando até mesmo o valor de pico encontrado na relação de 

massa/potência de 77,33 kg.kW-1. Estes valores de pico relativamente mais altos 

com o trator com menor massa podem ser explicados pelos resultados obtidos de 

penetrometria, que foram obtidos para caracterização da área, onde nos primeiros 5 

cm a resistência a penetração foi baixa, logo, os rodados do trator acompanharam a 

irregularidade da superfície, o que pode ter gerado picos mais altos nesta condição. 

 

4.3 TRANSMISSIBILIDADE ATRAVÉS DO ASSENTO NO PRIMEIRO 

EXPERIMENTO 

 

Através dos valores das vibrações coletados na base do banco e na interface 

assento-operador, foi calculada a transmissibilidade (SEAT).  

Vale mencionar que, de acordo com Van Niekerk et al. (2003), a maior parte 

das vibrações a que os operadores estão expostos provém do assento. Nesse 

sentido, os mesmos autores salientam que o método SEAT é popularmente um dos 

mais utilizados para determinar a eficiência das vibrações em assentos. 

Em todos os tratamentos, os valores das médias do SEAT foram superiores a 

100%, podendo-se afirmar que o sistema de amortecimento presente no banco não 

atenuou as vibrações a que o operador esteve exposto. Mas cabe ressaltar que a 

menor transmissibilidade ocorreu quando o nível de rigidez do assento estava 

regulado no médio. 

Dessa maneira, o assento presente no trator interfere no rendimento do 

trabalhador. Fato este, que está relacionado à longa jornada de trabalho durante o 

dia, o que é comum em operações de semeadura. 

Vale salientar que, caso houvesse uma substituição por um banco com um 

nível de conforto maior, em relação ao que equipava o trator no momento do 

experimento, este amenizaria o desconforto para o operador, pois, segundo Hostens 
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& Ramon (2003), a transmissibilidade das vibrações difere de indivíduo para 

indivíduo e está diretamente ligada às características de cada assento. 

Além de um sistema de amortecimento no banco, é interessante que haja 

mais de um mecanismo atenuador de vibrações no trator agrícola, concordando com 

Tewari & Prasad (1999). Estes autores afirmam que, por meio da adoção de 

amortecimento das cabines e suspensões nos eixos dianteiros e traseiros, 

possibilitar-se-ia uma diminuição da exposição às vibrações para os operadores de 

tratores agrícolas. 

 

4.4 ANÁLISE DA INTENSIDADE DA VIBRAÇÃO EM MÃOS E BRAÇOS 

 

No primeiro experimento, para verificar a intensidade da vibração que atinge o 

operador no segmento mãos e braços, foi verificada diferença significativa entre os 

níveis de lastragem para o valor eficaz na direção do eixo X. 

A aceleração para o RMS-X no L1é superior à obtida nos níveis de lastragem 

L2 e L3, e a aceleração no nível de lastragem L4 é superior às demais, de acordo 

com a Figura 43. Diante disso, sugere-se que as menores intensidades de vibração 

na direção do eixo do X, para mãos e braços, pode ser encontrada quando o trator 

apresenta relação de massa/potência entre 70,59 kg.kW-1 e 61,78 kg.kW-1 que 

coincide com a redução da lastragem hidráulica, ou seja, diminuição do volume de 

água no interior dos pneus, fazendo com que haja uma redução do turbilhamento da 

água, imprimindo menores acelerações. No L4 pode-se observar que os valores 

foram altos pois houve uma redução na massa do trator pela remoção total da 

lastragem hidráulica e metálica.  

A aceleração encontrada nesta pesquisa está entre 0,81 m.s-2 e 1,14 m.s-2, 

divergindo dos resultados encontrados por Aziz et al. (2014), que obteve 

acelerações entre 0,35 m.s-2 e 0,79 m.s-2,ao estudar as vibrações em caminhões 

militares na Malásia com o mesmo equipamento de coleta de dados deste 

experimento. 

Maiores valores de RMS-X na interface volante-mãos podem ser atribuídos à 

ausência de mecanismos atenuadores de vibração que não se fazem presentes no 

trator, diferentemente dos caminhões, em que a presença destes mecanismos é 

necessária para minimizar as vibrações, pelo fato de desenvolverem maior 

velocidade de deslocamento e terem a demanda por um maior tempo operacional.  
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Figura 43 – Comportamento do valor eficaz na direção do eixo X, na interface 
volante-mãos na relação de configuração de lastragem no trator 

 

 

Para o valor eficaz na direção do eixo Y (RMS-Y), há diferença significativa 

entre os níveis de lastragem configurados no trator; no L1ocorreu a maior 

aceleração, no L2 a aceleração foi superior à dos níveis de lastragem L3 e L4, e o 

L4 superou os valores de aceleração obtidos no L3, como pode ser visto na 

Figura 44. 

Aziz et al. (2014) encontraram valor eficaz no sentido da direção do eixo Y 

entre 0,23 m.s-2 e 0,82 m.s-2, em caminhões militares, valores estes menores do que 

os obtidos nesta pesquisa, em que o valor mínimo foi de 0,94 m.s-2. A partir destes 

resultados, podemos inferir que a vibração gerada pelo motor se propaga ao longo 

da estrutura do trator, gerando a excitação das partes, e, por não haver um controle 

dessas acelerações, atingem a cabina, sendo transmitidas ao operador. 

Outra inferência que se pode fazer quanto à variação das acelerações ao 

longo das diferentes relações massa/potência é quanto aos distintos tipos de 

lastragem (hidráulica e metálica), em que, segundo Pinho (2012), a lastragem 

hidráulica exerce modificações na intensidade das vibrações em um trator agrícola. 

Então de acordo com os resultados obtidos neste experimento, pode-se mencionar 

que ao utilizar a lastragem hidráulica em um trator agrícola, há um aumento da 

vibração. 

Dessa maneira, se as vibrações forem tão intensas, ao longo de algumas 

horas de trabalho isso pode ser muito prejudicial à saúde, concordando com o que é 
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mencionado por Aström et al. (2006), os quais mencionam que estas vibrações 

podem causar doenças vasculares nas mãos. 

 

Figura 44 – Comportamento do valor eficaz na direção do eixo Y, na interface 
volante-mãos, na relação de configuração de lastragem no trator 

 

 

Analisando o valor eficaz da aceleração na direção do eixo vertical (RMS-Z), 

foi verificado que há diferença significativa na relação com os níveis de lastragem 

configurados no trator, seguindo a mesma tendência do valor eficaz da aceleração 

no eixo Y, porém com menores valores de aceleração, como pode ser visto na 

Figura 45. Os resultados obtidos para o RMS-Z divergiram dos resultados 

encontrados por Aziz et al. (2014), que estiveram entre 0,37m.s-2 e 1,22 m.s-2. 

Na avaliação destes valores, no presente estudo, foi constatado que no trator 

houve maior intensidade, onde o valor mínimo foi acima de 1 m.s-2e,ao analisar a 

aceleração na direção deste eixo (Z), pode-se inferir que ela é transmitida ao volante 

por meio da coluna da direção, como mencionam também Yoo; Na & Kim (2011), 

sendo plausível a mensuração da aceleração neste componente. 

 

 

 

  

y = 0,0683x2 - 0,3969x + 1,7778 
R² = 0,836 

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

L1 L2 L3 L4

A
ce

le
ra

çã
o

 (
m

 s
-2

) 

Lastragem  

RMS-Y 



88 

 

Figura 45 – Comportamento do valor eficaz na direção do eixo Z, na interface 
volante-mãos, na relação de configuração de lastragem no trator 

 

 

De acordo com o valor eficaz do movimento vibratório RMS-VTV, houve 

diferença significativa na relação com os níveis de lastragem do trator. A menor 

aceleração pode ser encontrada na configuração de lastragem L3, conforme a 

Figura 46. 

O menor valor eficaz do movimento vibratório, na interface volante-mãos, 

coincidiu com a configuração de lastragem em que é realizada a remoção total da 

lastragem hidráulica, fato este que pode ter influenciado diretamente neste 

resultado, pois não ocorre a movimentação da água no interior dos pneus. O que 

concorda com Pinho (2012), que menciona que a lastragem hidráulica ocasiona 

oscilações do fluido dentro dos pneus, podendo causar aumento da intensidade da 

vibração. 
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Figura 46 – Comportamento do valor eficaz do movimento vibratório na interface 
volante-mãos, na relação de configuração de lastragem no trator 

 

 

Ao fazer a análise dos valores de pico para os eixos X, Y e Z, foi encontrada 

diferença significativa somente para o pico de Z e a maior aceleração obtida foi na 

configuração de nível de lastragem L1, decrescendo até L3, tendo um incremento na 

aceleração no L4, de acordo com a Figura 47. 

 

Figura 47– Comportamento do valor de pico na direção do eixo Z, na interface 
volante-mãos, na relação de configuração de lastragem no trator 
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 Na Figura 48 pode ser visualizado o comportamento da aceleração quanto ao 

valor da dose acumulada na direção do eixo X (VDV-X), constatando-se que há 

diferença significativa entre as acelerações na relação com as configurações de 

lastragem, e os menores valores de aceleração são obtidos na L2 e L3. 

 

Figura 48 – Comportamento da aceleração quanto ao valor da dose acumulada na 
direção do eixo X, na interface volante-mãos, na relação de 
configuração de lastragem no trator 
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Figura 49 – Comportamento da aceleração quanto ao valor da dose acumulada na 
direção do eixo Y, na interface volante-mãos, na relação de 
configuração de lastragem no trator 

 

 

Na Figura 50, verifica-se diferença significativa da aceleração quanto ao valor 

da dose acumulada na direção do eixo Z (VDV-Z), para os níveis de configuração de 

lastragem, apresentando a mesma tendência do VDV-X e do VDV-Y, em que o 

menor valor de aceleração é encontrado na configuração de lastragem L3. O 

aumento da aceleração na configuração de lastragem L1 e L2 é explicado devido a 

ocorrência do turbilhamento da água no interior dos pneus, decorrente da utilização 

da lastragem hidráulica no trator como já foi mencionado. 
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Figura 50 – Comportamento da aceleração quanto ao valor da dose acumulada na 
direção do eixo Z, na interface volante-mãos, na relação de 
configuração de lastragem no trator 

 

 

Observando o valor da dose de vibração total acumulada nas três direções 

(X, Y e Z), foi verificado que há diferença significativa entre as acelerações na 

relação com a configuração dos quatro níveis de lastragem, e fica caracterizado que 

os menores valores de aceleração foram obtidos na configuração de lastragem L3, 

conforme a Figura 51.  

 

Figura 51– Comportamento do valor da dose de vibração total acumulada nas três 
direções (X, Y e Z), na interface volante-mãos na relação de 
configuração de lastragem no trator 
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 De acordo com os resultados encontrados nesta pesquisa, verifica-se que a 

intensidade da vibração para mãos e braços foi maior respectivamente na direção 

dos eixos Y, Z e X. A configuração de lastragem que proporcionou menores 

vibrações foi a L3. 

 Diante do que foi exposto neste estudo, pode-se inferir que as vibrações que 

atingiram o operador do trator no segmento mãos e braços originaram-se do motor e 

da transmissão, pois as acelerações em quase todas as variáveis, exceto para 

RMS-X, foram maiores na configuração de maior relação massa/potência (L1), 

concordando com o que é mencionado por Chaffin et al. (1999), que as vibrações 

que chegam ao volante, na maior parte dos casos, são provenientes do motor e dos 

elementos de transmissão. Vale ressaltar também, que nas configurações onde se 

fez uso da lastragem hidráulica, esta contribuiu para o aumento da vibração. 

 Foi identificado que a maior magnitude de vibração na interface volante-mãos 

ocorre respectivamente na direção dos eixos Y, seguido de Z e X. Podendo sugerir 

que os maiores valores de aceleração do eixo Y são explicados em parte, que no 

sentido transversal, há influências do mecanismo de direção do trator que tendem a 

exercer força para os lados, refletindo na interface volante-mãos. 

 

4.5 ANÁLISE DA VIBRAÇÃO PRÓXIMO AO COXIM 

 

 Ao analisar os dados coletados no primeiro experimento, por meio do 

acelerômetro uniaxial que foi fixado próximo ao coxim, no lado externo da cabina do 

trator, foi constatado que houve diferença significativa para o valor eficaz na direção 

do eixo Z (RMS-Z) e para o valor da dose de vibração acumulada na direção do eixo 

Z (VDV-Z), de acordo com a configuração dos níveis de lastragem no trator. As 

menores acelerações foram obtidas na configuração de lastragem L2, conforme a 

Figura 52. 

 

  



94 

 

Figura 52 – Comportamento do valor eficaz na direção do eixo Z (RMS-Z) e do valor 
da dose de vibração acumulada na direção do eixo Z (VDV-Z), obtidos 
pelo acelerômetro uniaxial fixado próximo ao coxim da cabina, na 
relação de configuração de lastragem no trator 

 

 

Os dados coletados pelo acelerômetro fixado próximo ao coxim apresentaram 

acelerações mais altas que as que chegaram à base do banco no interior da cabine. 
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cabine, mas distribuídos ao longo da estrutura do trator, como medida para reduzir a 

exposição destes trabalhadores. 

 

4.6 ANÁLISES DOS DADOS OBTIDOS NO SEGUNDO EXPERIMENTO 

 

O segundo experimento, o qual foi realizado em Carazinho/RS, permitiu que o 

estudo fosse feito em uma condição diferente do primeiro experimento, realizado em 

Santa Maria/RS. 

De acordo com as análises realizadas dos resultados experimentais, é 

possível afirmar que não houve efeito significativo da interação entre as duas 

configurações nas semeadoras, e os parâmetros das vibrações com a primeira 

configuração (C1) ou com a segunda configuração (C2), não diferiram 

estatisticamente pelo teste de Tukey a nível de 5% de probabilidade de erro, 

conforme a Tabela 5. 

No entanto, uma análise minuciosa dos dados permitiu que fossem realizadas 

as observações que estão descritas a seguir. 

 

Tabela 5 – Anova dos parâmetros de vibração de corpo inteiro das duas 
configurações nas semeadoras 

 
 

 
RMS-

X 
RMS-

Y 
RMS-

Z 
RMS-
VTV 

PEAK-
X 

PEAK-
Y 

PEAK-
Z 

VDV-
X 

VDV-
Y 

VDV- 
Z 

VDV-
VTV 

A8 

Configuração 
1 (C1) 

 0,6 1,9 0,8 0,09 0,8 0,3 0,7 0,8 0,1 0,7 0,2 0,1 

Configuração 
2(C2) 

 0,12 0,4 0,05 0,09 0,7 0,08 1,01 0,4 0,2 0,5 0,3 0,2 

CV (%)  16,5 11,2 11,3 13,5 49,3 32,8 20,6 33,6 23,1 22,6 28,1 14,9 

Não diferiram estatisticamente pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 

 

4.6.1 Análise da vibração de corpo inteiro no posto de operação no segundo 

experimento 

 

 De acordo com os índices qualitativos da exposição do corpo humano em 

função dos valores de aceleração eficaz que são estabelecidos pela 

norma ISO 2631-1 (1997), afirma-se que o índice de conforto na interface 

assento-operador pode ser classificado como pouco desconfortável.  
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Quando o trator estava tracionando a semeadora com a C1, a maior 

intensidade da vibração foi constatada na direção do eixo X, seguido dos eixos Y e 

Z, diferentemente dos resultados obtidos por Santos Filho (2002), que encontrou 

maior intensidade de vibração no sentido do eixo Z, no assento do trator em 

diferentes operações agrícolas. 

O fato de terem sido encontradas as piores situações (maior intensidade de 

vibração) no sentido horizontal do que no vertical está de acordo com o trabalho de 

Scarlett et al. (2007), ao ensaiar diversos tratores. Segundo os mesmos autores, 

este comportamento pode ser explicado pela inabilidade da suspensão dos assentos 

em atenuarem as vibrações no sentido horizontal, e a operação que está sendo 

realizada interfere diretamente na intensidade da vibração. 

Isso pode ser atribuído ao fato de que o trator, ao estar equipado com assento 

que possui suspensão pneumática, que do ponto de vista construtivo e evolutivo em 

projetos de assentos para máquinas agrícolas é o que se tem de mais moderno, fez 

com que a magnitude das vibrações no sentido do eixo Z fosse atenuada. Esses 

resultados apontam que se necessita melhorar o amortecimento dos assentos não 

só na direção do eixo Z, mas também no sentido dos eixos X e Y. 

Ao realizar a operação de semeadura com a C2, o experimento permitiu 

verificar que houve uma mudança no sentido dos eixos com relação à intensidade 

de vibração, em que foi maior no o eixo Y, após no eixo X e por último no eixo Z. 

Estes resultados corroboram com os que foram obtidos por Cunha et al. 

(2009), que encontraram menores  valores de magnitude de aceleração na direção 

do eixo Z, afirmando que a suspensão dos assentos apresentam reduzida eficiência 

na restrição de vibrações no sentido do deslocamento do trator.   

 Ao analisar os valores de pico na C1, que representam a aceleração máxima 

em um intervalo de 1 segundo, os mais altos foram verificados no sentido dos eixos 

X (0,95 m.s-2), Y (0,69 m.s-2) e Z (0,63 m.s-2), diferentes dos valores de pico 

atingidos na C2, que foram nos eixos Y (0,81 m.s-2), X (0,66 m.s-2) e Z (0,54 m.s-2). 

Estes resultados expressaram melhores níveis de conforto do que os 

resultados encontrados por Fernandes et al. (2003), em uma operação utilizando um 

trator agrícola de 75 cv e uma grade destorroadora-niveladora de 28 discos, que 

obteve picos de vibração no eixo Z na faixa de 1,72 m.s-2 a 2,63 m.s-2.  

 Os maiores valores de VDV quando a semeadora estava com a (C1) foram no 

sentido dos eixos X, Y e Z, e na C2 foram no sentido dos eixos Y, X e Z. Em ambas 
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as configurações, ao analisar os valores de magnitude das acelerações desse 

parâmetro na interface assento-operador e na base do banco que será descrito 

posteriormente, foi observado que, por mais que se tenha verificado maior 

intensidade de vibração nos eixos X e Y, também ocorreu uma amplificação das 

acelerações no sentido vertical, ao contrário do que se poderia imaginar, que seria a 

redução pela ação da suspensão do assento. 

Este comportamento é visivelmente verificado ao calcular o SEAT, que se 

apresentou superior a 100%, indicando que houve aumento do desconforto, e que o 

assento não absorveu toda a vibração transmitida. 

Diante do que foi mencionado anteriormente, por mais que tenha ocorrido 

uma evolução na concepção de projetos de assentos com o intuito de oferecer aos 

operadores de tratores agrícolas uma exposição menor às vibrações, este estudo 

aponta que há ainda uma necessidade de avanço, no sentido da criação e utilização 

de melhores suspensões e materiais que possam reduzir as vibrações e aumentar o 

conforto dos assentos. 

 A respeito do VDV VTV, ao operar com a C2, foram identificados menores 

valores em comparação com a C1. 

 Diante dos resultados obtidos, por mais que não haja diferença estatística, se 

fôssemos relacioná-los com o número de horas trabalhadas durante o dia, o 

operador do trator agrícola teria que trabalhar um período de tempo menor quando 

estivesse operando com a semeadora na C1, levando em consideração os valores 

de magnitude dos parâmetros analisados de acordo com a norma ISO 2631-1 

(1997). 

 

4.6.2 Análise da vibração na base do banco do operador no segundo 

experimento 

 

 De acordo com os dados coletados pelo acelerômetro uniaxial presente na 

base do banco, a aceleração eficaz na direção do eixo Z apresentou valor médio de 

0,18 m.s-1, conforme a Figura 53. Este resultado é muito satisfatório do ponto de 

vista da exposição do corpo humano às vibrações, pois foram identificadas 

acelerações menores do que as obtidas por Santos Filho et al. (2002), que embora 

sendo outra operação, observaram valores de até 20 m.s-2 na base do banco em 

uma operação de gradagem sobre a superfície de solo arado. 
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Figura 53 – Comportamento do valor eficaz na direção do eixo Z (RMS-Z), obtido 
pelo acelerômetro uniaxial fixado na base do banco do trator agrícola, 
operando com duas configurações na semeadora 

 
 

 O fato de obterem-se magnitudes de acelerações reduzidas na base do banco 

pode ser explicado devido ao fato de a operação ter sido realizada sobre uma 

superfície de plantio direto com grande quantidade de cobertura vegetal 

(9.160 kg.ha-1 de matéria seca presente na área), que fez com que ocorresse um 

“amortecimento” do trator durante o seu deslocamento, reduzindo assim o impacto 

direto dos rodados com a superfície do solo. 

 A diminuição do impacto dos rodados com a superfície do solo refletiu-se 

diretamente nas menores magnitudes de acelerações na base do banco que estava 

sobre a estrutura do trator, o que corrobora com o que é mencionado por Villibor 

et al. (2014), que apontam que as vibrações que atuam sobre a estrutura do trator 

são transmitidas à base do banco, e, diante disso, é importante ter um assento 

adequado. 

Ao relacionar a magnitude da aceleração obtida para o RMS Z com os índices 

qualitativos da exposição do corpo humano em função dos valores de aceleração 

eficaz, pode-se classificar como confortável, pois atingiu valores inferiores a 0,315 

m.s-2, que são estabelecidos pela norma ISO 2631-1 (1997).  

 As magnitudes das acelerações obtidas na base do banco neste experimento 

concordam com os resultados obtidos por Pinho (2012), que, ao mensurar a 

aceleração eficaz na direção do eixo Z, durante a realização de uma operação de 

escarificação, classificou como confortável, de acordo com norma ISO 2631-1 

(1997). 
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4.7 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS DOIS EXPERIMENTOS REALIZADOS 

 

 Este trabalho permitiu estudar e analisar o comportamento das vibrações, 

incidentes em operadores de tratores agrícolas, sob uma das principais e 

indispensáveis operações que estão presentes na agricultura, que é a realização da 

operação de semeadura das lavouras. 

 Uma das mais valiosas contribuições deste estudo reside no fato de ter 

possibilitando gerar conhecimento dentro do que se objetivava, na medida em que 

os dados referem-se a situações e condições reais de trabalho. 

Nessa perspectiva, este estudo abordou diferentes locais, tipos de solos, 

distintos tratores agrícolas com configurações diferentes, assim como as 

semeadoras. 

Vale mencionar que, no primeiro experimento, o trator utilizado contemplava 

uma das faixas de potência de tratores mais utilizados pelos agricultores, assim 

como o tipo de assento presente e pneus utilizados, e as configurações realizadas 

no trator de relações massa/potência e ajuste da rigidez do assento podem ser 

facilmente aplicadas para a melhoria do conforto no posto de operação de tratores 

agrícolas, passiveis de serem feitas nas propriedades rurais sem o envolvimento de 

despesas, considerando as limitações de cada propriedade. 

No segundo experimento, o trator utilizado contemplava alguns dos principais 

avanços nos projetos e na fabricação de tratores para utilização na agricultura. 

Contando com a presença de assento com material de maior qualidade, com 

mecanismos de suspensão pneumática, com elevada potência aliada a uma 

transmissão moderna, e sistema de GPS (Global Position System) com correção de 

posicionamento centimétrico equipado com o piloto automático, tracionando duas 

semeadoras em sistema de tandem. Além de se ter levado em conta neste 

experimento o manejo adotado pelo agricultor. 

 O presente estudo faz jus às vibrações a que os operadores de tratores 

agrícolas estão expostos, e extrapola para amplos cenários de situações reais 

presentes na atividade agrícola, alertando que podem surgir distúrbios relacionados 

à saúde do trabalhador e que seria interessante que os fabricantes propusessem 

melhorias nos assentos, com a utilização de novos materiais e mecanismos de 

amortecimento mais eficientes. 
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 Os resultados obtidos neste estudo são sobremaneira confiáveis, pelo fato de 

terem sido utilizados equipamentos de alta qualidade e mundialmente reconhecidos 

para a mensuração dos parâmetros de vibração, assim como a utilização de normas. 

 Este estudo alerta para a realização do ajuste da rigidez dos assentos em 

tratores agrícolas por parte dos operadores, a fim de melhorarem o seu ambiente 

laboral e orienta para que na medida do possível deva ser minimizado o uso de 

lastragem hidráulica nos tratores agrícolas, pelo fato de modificar a intensidade da 

vibração a que os operadores estão expostos.  

 Por fim, sabe-se que mais estudos devem ser realizados. Mas, trabalhos 

como estes que foram desenvolvidos pela equipe do Laboratório de Agrotecnologia, 

com toda certeza, são válidos. Estes ampliam a capacidade de desenvolver o 

aperfeiçoamento humano no sentido pessoal e profissional de todas as pessoas que 

estiveram envolvidas neste projeto, que com o mínimo de recursos financeiros é 

capaz de gerar publicações de alto impacto no campo científico, mas ao mesmo 

tempo proporcionar melhorias na realização de atividades diárias dos agricultores.  
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5 CONCLUSÕES 

 

a) Para os níveis de lastragem L1, L2, L3, a maior intensidade de vibração 

ocorreu na direção do eixo Z, e na configuração L4 a maior intensidade de 

vibração foi na direção do eixo Y. 

b) O índice de conforto, na interface assento-operador, em ambos os 

experimentos, foi classificado como pouco desconfortável de acordo com os 

critérios estabelecidos pela norma ISO 2631-1:1997. 

c) Os valores médios obtidos para pico de X, Y e de Z aumentaram, 

respectivamente, à medida que se reduziu a lastragem do L1 ao L4, assim 

como, os valores médios obtidos para o VDV de X, Y e de Z. 

d) A combinação da lastragem L2 no trator (70,59 kg.kW-1) e ajuste da rigidez do 

assento na posição A 3 (rigidez média) apresentaram os melhores índices de 

conforto ao operador para as vibrações de corpo inteiro. E a lastragem L3 no 

trator (61,78 kg.kW-1) foi a que apresentou a menor intensidade de vibração 

no operador para mãos e braços, logo, melhor conforto. 

e) Para a primeira configuração (C1) na semeadora, a maior intensidade de 

vibração ocorreu na direção do eixo X, e para a segunda configuração a 

maior intensidade de vibração ocorreu na direção do eixo Y. 

f) Para a primeira configuração (C1) na semeadora, os valores médios obtidos 

para o pico dos eixos X, Y e Z decresceram respectivamente; o mesmo 

ocorreu para o VDV dos eixos X, Y e Z. Os valores de pico obtidos na C2, 

para X, Y e Z, foram maiores respectivamente para o eixo Y, eixo X e eixo Z. 

O VDV para X, Y e Z cresceu respectivamente do eixo Y, seguido do eixo X e 

do eixo Z. 

g) Embora não tenham diferido estatisticamente os parâmetros das vibrações da 

primeira configuração (C1), com relação à segunda configuração (C2) e 

quando o trator realizou a operação com a segunda configuração (C2) na 

semeadora, as acelerações eficazes (RMS) foram menores, logo, melhor 

conforto. 
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6 PROPOSTA DE CONTINUIDADE PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Realizar experimentos semelhantes aos que foram feitos, porém utilizando 

tratores com sistemas de amortecimento nos eixos e na cabine ou assentos 

com diferentes materiais e mecanismos de amortecimento; 

 

 Utilizar maior número de acelerômetros triaxiais ao longo de toda a estrutura 

construtiva do trator agrícola, desde os eixos, passando pelo chassi ou 

monobloco, contemplando o posto de operação, a fim de mapear o sentido e 

a intensidade das vibrações a que são expostos os operadores de tratores 

agrícolas; 

 

 Utilizar acelerômetros triaxiais nos implementos que são acoplados e no trator 

simultaneamente, a fim de investigar a direção de atuação da vibração e o 

comportamento dos parâmetros; 

 

 Realizar um maior número de experimentos, avaliando as vibrações em mãos 

e braços durante operações com tratores agrícolas, a fim de fazer novas 

descobertas e realizar inferências mais precisas; 

 

 Realizar experimentos semelhantes aos que foram feitos, porém sob outros 

sistemas de cultivo, como em culturas de arroz irrigado, contemplando 

também outras operações agrícolas. 
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APÊNDICE 

 
APÊNDICE A – CALIBRAÇÃO DOS ACELERÔMETROS, PARA MEDIÇÕES DOS 
NÍVEIS DE VIBRAÇÃO 
 

Para calibração dos acelerômetros procedeu-se da seguinte maneira: 

conectou-se o acelerômetro por meio do cabo ao analisador 4447 e foi acessado o 

menu deste equipamento, selecionou-se o “transducer” (acelerômetro) e acessou-se 

o item “calib. transducer”. Nesta etapa deve-se definir qual a “posição” (número de 

identificação de calibração do acelerômetro). O equipamento especifica que para 

acelerômetros triaxiais devem-se memorizar os “transducer” nas posições de 1 a 5, e 

para acelerômetros uniaxiais deve-se memorizar nas posições de 6 a 10. 

Posteriormente à identificação do número do acelerômetro em função do tipo 

(uniaxial ou triaxial), acessa-se a modalidade de calibração, havendo duas opções: 

manual ou com o auxílio do calibrador. Na modalidade manual são inseridos os 

valores da carta de calibração, o que foi feito no caso do acelerômetro triaxial de 

especificação 4515-B-002 (Seat Pad), após ter sido definido na posição 4.  

Na outra modalidade de calibração, para os demais acelerômetros, foi 

utilizado um calibrador com especificação B & K 4294 2757024 Calibration Exciter, 

conforme a Figura 1. 

 
Figura 1 – Calibrador utilizado no processo de calibração dos acelerômetros com 

especificação B & K 4294 2757024 Calibration Exciter 

 

Fonte: Arquivo pessoal.  
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 Os acelerômetros uniaxiais foram memorizados nas posições 8 e 9, 

conectados pelo cabo ao analisador 4447. Foram fixados ao calibrador por meio de 

uma peça com rosca nas duas extremidades, sendo uma extremidade da peça 

rosqueada no acelerômetro e a outra, no calibrador, o que permitiu a união de 

ambos. 

Em seguida, executava-se o comando para calibrar e pressionava-se a tecla 

presente no calibrador, que ativava uma aceleração constante (Figura 2). Ao 

acompanhar o processo de calibração no visor do analisador 4447, registrava-se de 

forma automática o valor da calibração. 

 

Figura 2 – Processo de calibração dos acelerômetros uniaxiais 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 Para calibração do acelerômetro triaxial, com especificações B & K 4524 

B0001 30483, procedeu-se de maneira semelhante, só que, ao invés da utilização 

da peça com rosca para fixação do acelerômetro ao calibrador, utilizou-se uma peça 

metálica que foi rosqueada ao calibrador. Sobre a superfície da peça metálica foi 

utilizada cera e sobre a cera, fixado o acelerômetro. Foi definida a posição 3 e o tipo 

de acelerômetro que se faria a calibração, seguindo os passos citados 

anteriormente. 
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 O calibrador, neste caso, faz a calibração de apenas um eixo por vez, 

devendo-se então posicionar a seta de cada eixo para baixo a cada vez, conforme a 

Figura 3. É informado no visor do analisador quando o eixo está calibrado, devendo-

se passar para o próximo eixo. Ao final da calibração dos três eixos, aparecem os 

valores da calibração no visor do analisador 4447. 

 

Figura 3 – Processo de calibração do acelerômetro triaxial com especificações B & 
K 4524 B0001 30483 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Após os acelerômetros estarem calibrados, foram realizadas diversas 

medições, sob diferentes situações, para averiguar como estavam as coletas dos 

dados. Para isso, foram utilizados o acelerômetro uniaxial B & K 62757 (calibrado 

com o calibrador) e o acelerômetro triaxial, de especificação 4515-B-002 (Seat Pad) 

(calibrado manualmente). Estes acelerômetros foram posicionados sob o assento de 

um trator agrícola, conforme a Figura 4, e foram realizadas as medições.  
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Figura 4 – Testes realizados sob o assento de um trator agrícola para verificação 
da calibração e funcionamento dos acelerômetros 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 Posteriormente, os dados foram transferidos para o software 4447 Vibration 

Explorer 2.0.1, da Brüel & Kjaer, e comparadas as medidas referentes ao eixo Z. Foi 

constatado que entre os valores não havia diferenças entre os acelerômetros, o que 

garante confiabilidade às medições. 

 Os acelerômetros foram calibrados novamente e procedeu-se, então, ao 

experimento. 


