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RESUMO 

 

A pesquisa foi conduzida, dentro do Instituto Federal Catarinense - Campus Rio do Sul 

através da análise energética das diferentes configurações  de pressão de inflação de pneus de 

um trator agrícola em função da operação de subsolagem. Para se racionalizar as operações 

agrícolas mecanizadas, é necessária a caracterização das operações, a maneira de executá-las, 

a ordenação cronológica em função das condições climáticas e das fases de desenvolvimento 

das plantas, e a seleção de tratores e equipamentos para que as executem da melhor maneira, 

na área disponível e no tempo estabelecido. Com base nessas características, a análise 

energética visa obter o máximo de rendimento útil dos conjuntos motomecanizados 

disponíveis. O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho energético de um trator 

agrícola, modelo Valmet 785, em diferentes configurações de pressões de inflação dos pneus, 

18, 24 e 30 psi, com lastragem líquida de 75% dos pneus de tração, na condição operacional 

de um implemento subsolador de 5 hastes, em condição de solo mobilizado. Foram 

determinados e avaliados os valores de eficiência do conjunto trator-subsolador: patinagem 

dos rodados, velocidade média, e capacidade operacional efetiva do conjunto. A finalidade é 

mostrar a sociedade o quanto à adequação dos tratores em função do tipo de operação 

realizada reverte em economia nas atividades mecanizadas. Houve tendência de melhor 

desempenho do trator com a pressão dentro da faixa recomendada pelo fabricante. O uso da 

pressão correta ocasionou a redução de 12,62 % na patinagem. Também verificou diferença 

na velocidade média de operação, que diretamente afetou a capacidade operacional do 

conjunto. Ocorreu redução de 15,6 % na capacidade operacional do conjunto com pneu na 

condição de alta inflação, em comparação com a pressão recomendada.  

 

Palavras chave: Patinagem. Eficiência. Trator. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The research was conducted with in the Instituto Federal Catarinense - Campus Rio do Sul 

through the energy analysis of the different tire inflation pressure configurations of an 

agricultural tractor as a function of the subsoiling operation. In order to rationalize 

mechanized agricultural operations, it is necessary to characterize the operations, the way of 

executing them, the chronological ordering according to the climatic conditions and the stages 

of development of the plants, and the selection of tractors and equipment to execute them. 

Best way, available area and established time. Based on these characteristics, the energy 

analysis aims to obtain the maximum useful yield of the available motorized assemblies. The 

objective of this work was to evaluate the energy performance of a Valmet 785 agricultural 

tractor, in different configurations of tire inflation pressures, 18, 24 and 30 psi, with 75% net 

traction of the traction tires, in the operational condition of A subsoiler implement of 5 stems, 

in condition of mobilized soil. The efficiency values of the tractor-subsoiler assembly were 

determined and evaluated: wheel spinning, average speed, and effective operating capacity of 

the set. The purpose is to show the society as to the adequacy of the tractors according to the 

type of operation performed reverts in economy in the mechanized activities. There was a 

tendency for better tractor performance with the pressure within the range recommended by 

the manufacturer. The use of correct pressure caused a reduction of 12.62% in skating. It also 

verified a difference in the average speed of operation, which directly affected the operational 

capacity of the set. There was a reduction of 15.6% in the operating capacity of the tire set in 

the high inflation condition, compared to the recommended pressure.  

Key words: Skating. Efficiency. Tractor. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A partir do momento que a agricultura passa a ter real necessidade de obtenção de 

altas produtividades das culturas, da minimização dos custos de produção e da preservação 

dos recursos naturais, devido ao desenvolvimento e crescimento das populações, a agricultura 

começa a intensificar o uso de máquinas agrícolas, acarretando uma dependência crescente de 

consumo de energia.  

A aceitação de inovações tecnológicas na mecanização agrícola é, geralmente, 

influenciada por demonstrações de campo, resultados de pesquisas, experiências de alguns 

agricultores e, também, de argumentos sobre a relação custo-benefício. 

A intensificação do uso de máquinas agrícolas no Brasil começou a partir da 

década de 60, fruto do processo de modernização da agricultura, junto da chamada Revolução 

Verde, sendo o trator agrícola considerado o eixo da mecanização da agricultura. 

 Em relação ao trabalho manual, o uso do trator agrícola reduziu o esforço que o 

trabalhador era submetido, tornando-se um grande responsável do aumento da capacidade de 

produção agrícola. Uma das principais funções dos tratores agrícolas é transformar a energia 

química contida nos combustíveis, e fornecê-la na forma de energia mecânica, utilizada para 

tracionar máquinas e equipamentos agrícolas.  

Os pneus agrícolas são um dos principais componentes do trator e da maioria das 

máquinas agrícolas, tendo grande importância nos custos operacionais e, principalmente, nos 

custos finais de fabricação de tratores e máquinas agrícolas. O conjunto de rodados de um 

trator possuem diversas funções importantes tais como: garantir o equilíbrio; o deslocamento; 

o direcionamento; o desempenho operacional e o amortecimento entre as irregularidades do 

solo e o trator.  

Atualmente, as operações agrícolas de preparo do solo são realizadas para 

propiciarem condições favoráveis para o desenvolvimento e produção da cultura. Juntamente 

das significativas contribuições que as operações mecanizadas podem trazer, surgiu o 

problema da compactação do solo, fator este, limitante para a obtenção de maiores 

produtividades.  

A compactação afeta os atributos físicos do solo que, direta e indiretamente, 

inibem o crescimento e a produtividade das culturas. O uso de máquinas e implementos, como 

grades, arados, enxadas rotativas, escarificadores e subsoladores,  resolvem o problema da 

compactação do solo nas camadas superficiais, embora a sua utilização quase sempre à 
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mesma profundidade de trabalho, por diversos anos consecutivos, tem contribuído para a 

formação de uma camada compactada na profundidade imediatamente abaixo da linha de 

ação dos órgãos ativos destas máquinas, sendo denominada de compactação subsuperficial, 

conhecida também como “pé de arado” ou “pé de grade”.  

A partir da necessidade de rompimento da camada compactada do solo, diversos 

equipamentos têm sido projetados e utilizados para essa finalidade. No passar dos anos, a 

operação de subsolagem tornou-se uma prática agrícola que vem sendo constantemente 

utilizada para minimizar os efeitos provocados pelo cultivo excessivo, manejo inadequado do 

solo e pela utilização de máquinas pesadas, o que tem contribuído para o aumento da 

compactação do solo. 

O objetivo deste trabalho foi de obter as recomendações quanto à adequação de 

pressão de inflação dos pneus de um trator agrícola, determinando a patinagem, velocidade de 

trabalho e capacidade operacional do conjunto trator-subsolador em operação. Mostrar a 

sociedade que a adequação dos conjuntos motomecanizados se trata de uma regulagem 

simples, que pode ser feita em todos os tratores agrícolas e traz como benefício à redução dos 

custos de produção. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 ENSAIO E INSTRUMENTAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

 

Os trabalhos de ensaios de máquinas agrícolas vem sendo realizado há várias 

décadas e direcionado para o levantamento de dados que possibilitem avaliar características 

de desempenho destas máquinas. Esta atividade é realizada em três ambientes principais: em 

laboratórios, em dispositivos de simulação e no campo. Nos ensaios de campo, a máquina é 

submetida a condições reais de operação. Neste caso, acontece perfeita caracterização das 

condições sob as quais as mensurações são realizadas, sendo válidos os dados referentes ao 

desempenho para tais condições de campo. O ensaio de trator em solo agrícola é uma das 

maneiras de obter informações, principalmente no que diz respeito ao seu desenvolvimento de 

tração. Esses ensaios visam à obtenção de informações sobre o desempenho dos rodados, 

relacionados com as características da interação com o solo (MIALHE, 1996). 

As avaliações diretas do desempenho de tratores em condições de campo são 

obtidas através da instrumentação e monitoramento dos mesmos, permitindo assim a 

determinação de fatores diretamente relacionada com a eficiência de trabalho do trator 

(CORDEIRO, 2000). O autor realizou um estudo de desempenho de um trator agrícola em 

função do pneu, da lastragem e da velocidade de deslocamento e concluiu que estes fatores 

alteraram significativamente a conversão energética, a patinagem e a força de tração do trator. 

 A instrumentação de máquinas agrícolas para a realização de ensaios de campo 

tem por finalidade a geração de informações, através de sensores instalados nestas e nos 

implementos, proporcionando o conhecimento de parâmetros que possibilitem dimensionar e 

racionalizar o uso desses conjuntos (SILVA et al., 2001). 

Silva e Benez (1997) construíram um sistema eletrônico de aquisição de dados e 

instrumentos indicadores digitais para medir, exibir e gravar os dados necessários à avaliação 

do desempenho energético de máquinas e implementos agrícolas em trabalhos de campo. Os 

autores concluíram que, a grande vantagem do sistema eletrônico de aquisição de dados é a 

variação na taxa de amostragem e a grande quantidade de dados coletados durante a 

realização dos ensaios, possibilitando o estudo da grandeza monitorada de modo detalhado.  

Segundo Silva et al. (1997), o objetivo da avaliação do desempenho de tratores 

agrícolas, em ensaios de campo, tem sido gerar informações que possibilitem dimensionar e 

racionalizar o uso de conjuntos motomecanizados na agricultura.  
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De acordo com Zoz (1997) os estudos da teoria de tração têm apresentado 

progressos consideráveis, sendo desenvolvidos critérios para avaliar o desempenho do trator 

com base nos resultados de ensaios realizados em pista de concreto. Entretanto para as 

condições de campo, são necessários mais pesquisas para fornecer as informações necessárias 

e estimar o desempenho de tratores.  

Conhecer o rendimento útil dos tratores é uma ferramenta exigida para 

racionalizar as operações com conjunto ou sistema de máquinas de forma técnica e 

economicamente organizada, na execução das tarefas exigidas pela produção agrícola, 

visando obter o máximo de rendimento com o mínimo de dispêndio de energia, tempo e 

dinheiro (MIALHE, 1974). 

Qualquer melhoria que puder ser feita com relação à transformação da potência do 

motor em potência de tração da forma mais eficiente possível, contribuirá diretamente na 

eficiência da produção agrícola e para a conservação e uso racional de energia na agricultura 

(MASIERO, 2010). 

 

2.2 OPERAÇÃO DE SUBSOLAGEM 

 

Segundo a ASAE (AMERICAN SOCIETY OF AGRICULTURAL ENGINEERS, 

1982), o subsolador é um implemento de mobilização do solo que opera a profundidades 

suficientes para romper as camadas subsuperficiais compactadas. McKyes (1985) os 

denomina como um tipo de arado cinzel, porém de construção mais resistente e rígida, usados 

em operações em que a profundidade varia de 0,40 a 0,90 m. Para Balastreire (1987), são 

implementos utilizados sob a superfície do solo para promover a desagregação de camadas 

compactadas, a fim de facilitar a penetração das raízes das culturas e da água em maiores 

profundidades do solo.  

O subsolador é utilizado para a mobilização do solo em profundidade, rompendo 

as camadas compactadas que dificultam a penetração de raízes e a infiltração de água, 

melhorando, dessa forma, a aeração do solo e a movimentação de água no seu perfil, 

diminuindo os riscos de erosão (TAYLOR e BELTRAME, 1980; GADANHA JÚNIOR et al., 

1991). 

 Balastreire (1987) afirmou que para a correta utilização de subsoladores dever-se-

ia dispor de conhecimentos suficientes sobre as características do solo trabalhado e a operação 

a ser realizada com o equipamento. Isto envolveria conhecer fatores como: a compactação 
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existente, o teor de água, as plantas de cobertura na superfície, a textura e estrutura do solo. 

Determinar, ainda, quando do uso do equipamento, a profundidade de trabalho, o 

espaçamento entre hastes, as dimensões e formatos das hastes, a potência necessária, isto 

entre outros fatores.  

A subsolagem é uma prática de cultivo em profundidade que tem como finalidade 

o rompimento das camadas compactadas sem, entretanto, causar inversão do solo, devendo 

ser recomendada, somente, quando houver a presença de uma camada muito endurecida, em 

profundidades não atingidas por outros implementos (CAMARGO e ALLEONI, 1997). Para 

Boller (2001), a subsolagem é uma operação que objetiva a descompactação do solo, quando 

a presença de uma camada compactada for superior à profundidade de 0,30 m. Segundo 

Castro (1985), é uma prática agrícola cujo objetivo é quebrar camadas compactadas do solo 

abaixo daquela considerada arável (0,20 a 0,25 m), alcançando a profundidade de trabalho de 

no mínimo 0,30 m. Para a ASAE (1982), essa profundidade deve ser maior que 0,40 m com o 

propósito de desagregar o solo, melhorando com isso o crescimento das raízes em 

profundidade e a movimentação da água ao longo do perfil. Taylor e Beltrame (1980), Rípoli 

et al. (1985) e Gadanha Júnior et al. (1991) consideram que a subsolagem pode atingir 

profundidades de até 0,80 m.  

Lanças (1988) constatou que a subsolagem requer alto consumo energético e 

quando não efetuada ou e se realizada em profundidades menores, os custos de preparo do 

solo ficam significativamente reduzidos. Por outro lado, com presença da camada compactada 

a prática da operação em profundidades inferiores ou a sua não realização, poderão provocar 

prejuízo considerável devido à queda de produção da cultura instalada.  

Os efeitos benéficos da subsolagem são normalmente temporários e a resistência à 

penetração retorna a seus valores originais em cerca de 2 a 4 anos, dependendo do tipo de solo 

e das práticas culturais predominantes. Esses efeitos são influenciados pelo volume 

acumulativo de precipitações, ocasionando o aumento da reconsolidação do solo. Em solos 

estruturados, a reconsolidação pode ser influenciada pela dinâmica da água no espaço poroso 

inter e intra-agregados e pode ser afetada também pelo selamento superficial ou pela 

estabilidade estrutural que pode modificar a quantidade de água que infiltra no solo 

(BUSSCHER et al., 2002).  

Oussible e Crookston (1987), estudando o efeito da subsolagem na camada 

subsuperficial de um solo franco-argiloso, constataram que a compactação pode ser 

efetivamente reduzida, sendo que a produção de grãos de trigo foi 48% maior nas parcelas 
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onde a operação foi executada. Verificaram também que a operação reduziu a densidade 

global no perfil do solo em 11%, aumentou a macroporosidade em 50% e a resistência do solo 

à penetração reduziu 19 e 33% nas profundidades de 0,20 e 0,35 m, respectivamente. 

 

2.3 PNEUS AGRÍCOLAS 

 

Os pneus utilizados em tratores e máquinas agrícolas devem suportar, com 

segurança, o peso do trator ou da máquina em condição estática e dinâmica, agir como um 

sistema de amortecimento dos impactos provocados pelas irregularidades do solo, além de 

garantir, com eficiência, a transmissão das forças motrizes e frenantes do trator ao solo e vice-

versa (MIALHE, 1980). 

O mesmo autor relata que o rodado pneumático apresenta estrutura em forma de 

tubo circular, de maneira que, ao se inflar com uma determinada pressão, resiste, dentro dos 

limites normais de trabalho, as cargas nele aplicadas e as solicitações dinâmicas e estáticas 

que agem sobre o mesmo. O pneu é composto basicamente por borracha vulcanizada e 

camadas de cordonéis, também chamadas de lonas (malhas de fibras de algodão, de aço, 

nylon, poliéster, etc), que se estendem ao longo de sua estrutura.  

Wittcott e Reuben (1980) relataram que um pneu é constituído de quatro 

componentes principais conforme mostra a figura 1:  

- Banda de rodagem: parte que está em contato com a superfície de rolamento;  

- Flancos: paredes laterais;  

- Talão: parte responsável pelo assento do pneu no aro;  

- Carcaça: corresponde ao conjunto de camadas ou lonas. 
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Figura 1. Partes constituintes do pneu agrícola. 

 

                   Fonte: adaptado de Trelleborg do Brasil, 2002 

Segundo a Associação Brasileira de Pneus e Aros (1994), existem três tipos 

distintos de configuração estrutural de pneus agrícolas de tração: diagonal, radial e baixa 

pressão e alta flutuação (BPAF).  

O pneu diagonal apresenta os cordonéis das lonas dispostos de talão a talão em 

ângulos menores que 90º (aproximadamente 30º a 40º). Os pneus diagonais são de fabricação 

nacional e admitem recauchutagem, refletindo em menor custo de aquisição. O pneu radial 

apresenta os cordonéis dispostos de talão a talão em ângulo de 90º, em relação à linha de 

centro da banda de rodagem, o que lhe confere maior flexibilidade. A banda de rodagem 

apresenta cintas que lhe proporciona uma característica plana da mesma. Os pneus radiais não 

admitem recauchutagem, implicando em maiores custos de aquisição e não são fabricados no 

país.  

O pneu baixa pressão e alta flutuação (BPAF) apresenta lonas com os cordonéis 

dispostos diagonalmente em relação à linha de tração do pneu e a banda de rodagem apresenta 

cintas que lhe proporciona uma característica plana, podendo-se dizer que esse tipo de pneu 

apresenta banda de rodagem radial e flanco diagonal, permitindo assim, maior flexibilidade e 

resistência ao mesmo tempo. Os pneus BPAF são mais largos que os outros tipos de pneus, 

não são fabricados no Brasil e não admitem recauchutagem, sendo assim, de maior custo de 

aquisição. 

A capacidade de tração e fornecimento de potência suficiente para desempenhar a 

maioria das operações necessárias na agricultura depende, em parte, do tipo de dispositivo de 

tração. Nos casos em que esses dispositivos são pneumáticos, o tamanho, a pressão de 
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inflação, a carga aplicada sobre o eixo motriz, a transferência de peso, entre outros, interferem 

na capacidade de tração do trator (NAGAOKA et al., 2002; ZOZ e GRISSO, 2003). 

Segundo Yanai et al. (1999), dentre as características dos pneus que podem afetar 

o desempenho operacional do trator, estão o tipo de construção, a configuração da banda de 

rodagem, a largura e o diâmetro dos rodados e a carga normal sobre as rodas motrizes. 

Correa (1999a) destaca que o rodado é a última parte de ligação do motor do trator 

com o solo e seu estudo é de fundamental importância para o desempenho do trator, havendo, 

portanto, a necessidade de conhecê-lo melhor, utilizando a pressão de inflação indicada pelo 

fabricante e tomando os devidos cuidados com a sua manutenção. 

Segundo Lopes et al. (2005), a pressão de inflação é um fator determinante para o 

desempenho dos tratores agrícolas. Em estudo realizado por esse autor, a pressão de inflação 

influenciou significativamente a velocidade de deslocamento, patinagem e potência na barra 

de tração, sem apresentar uma tendência de comportamento. A interação entre pressão de 

inflação e carga sobre os rodados mostrou que determinadas combinações desses dois fatores 

são mais favoráveis para o desenvolvimento de maior velocidade de deslocamento e menor 

patinagem. 

A pressão de inflação tem papel fundamental na área de contato entre o pneu e o 

solo, além da distribuição de pressão na sua superfície (LEE e KIM, 1997). Esses autores 

analisaram o efeito da pressão de inflação no desempenho da capacidade tratória de um trator 

usando pneus diagonais, e concluíram que a máxima eficiência de tração foi verificada na 

velocidade de deslocamento de 5,5 km.h-¹; entretanto, os autores não puderam afirmar que, 

com o aumento da velocidade de deslocamento, houve aumento da eficiência de tração. O 

melhor desempenho dos rodados do trator foi obtido pelo ajuste da pressão de inflação dos 

pneus de acordo com o tipo de solo e com as condições superficiais deste solo. 

A pressão de inflação (“baixa/correta”) para pneus radiais apresentaram melhores 

resultados nos coeficientes de tração líquida e bruta e na eficiência trativa em função da carga 

no rodado (LANÇAS, 1996; LANÇAS et al., 2009). 

Munson et al. (1994) comprovam que a redução da pressão de inflação reduz a 

compactação do solo. A demonstração desse efeito pelos autores baseou-se na determinação 

da tensão e densidade do solo antes e após o tráfego de um trator equipado com rodado duplo 

radial 18.4R-38, deslocando-se sobre terreno arado e gradeado três meses antes, à velocidade 

de 8,0 km/h. O trator foi operado com e sem carga na barra de tração. Três pressões de 

inflação foram utilizadas: 48, 107 e 165 kPa, ou (6,96, 15,52 e 23,93 psi). Embora as 
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determinações de densidade não tenham produzido diferenças significativas, os autores 

concluíram pela influência da pressão de inflação na resposta das tensões no solo, pois a 

pressão de 48 kPa (6,96 psi) causou menos tensão que a pressão de 107 kPa (15,52 psi) e, esta 

por sua vez, menos que a pressão de 165 kPa (23,93 psi). 

Os conjuntos pneumáticos do trator constituem um de seus mais importantes 

componentes, pois tem a função de obter equilíbrio, deslocamento, direcionamento e esforço 

tratório. Em estudos comparativos do desempenho operacional de um trator agrícola, 

equipado alternadamente com pneu radial e diagonal, os autores concluíram que os pneus 

radiais apresentaram diferenças significativas favoráveis quando comparados com pneus 

diagonais para os parâmetros força de tração, potência na barra e consumo específico de 

combustível. (CORDEIRO, 2000; BARBOSA et al., 2005). 

A utilização de elevadas pressões de inflação dos pneus conduz a pequenas 

diminuições (da ordem de 3 a 5%) na capacidade de trabalho, e a um aumento significativo do 

consumo de combustível por hectare (entre 10 e 25%), mesmo em boas condições de 

aderência dos pneus, refletidas no intervalo de valores médios de patinagem entre 7 e 15%, 

dados obtidos avaliando-se o efeito da pressão de inflação dos pneus no desempenho de um 

conjunto trator e grade de discos (SERRANO, 2008). 

 

2.4 PATINAGEM  

 

A patinagem é a denominação que se dá ao deslizamento entre a superfície da 

banda de rodagem e o solo, sendo ela um fator determinante para que ocorra a tração. Durante 

uma operação agrícola, a patinagem pode ser facilmente visualizada pelo movimento giratório 

das rodas motrizes do trator, com pequeno ou nenhum avanço das mesmas, o que acontece 

devido à falta de aderência das rodas ao solo (GAMERO e LANÇAS, 1996; CORRÊA et al., 

1999b).  

Nos tratores agrícolas, a patinagem dos rodados ocorre devido a diversos fatores, 

entre eles o esforço de tração necessário para deslocar determinado equipamento e o tipo de 

superfície que está em contato com a banda de rodagem dos pneus motrizes, conforme 

relatado por Herzog et al. (2002).  

O movimento de uma roda pode ser considerado como a variação de três situações 

distintas: movida, autopropelida ou motriz. Na primeira situação, não há torque no eixo da 

roda, apenas a ação de uma força externa. Na condição de autopropelida, o torque é suficiente 



 

10 
 

apenas para movimentar a roda sem que haja a tração. Quando a roda desenvolve tração, ela 

passa a ser considerada motriz, onde ocorre aumento da patinagem, que será positivo quando 

houver torque na roda e ela desenvolver tração. A capacidade de tração na roda motriz 

aumenta conforme aumenta a patinagem até um valor máximo (WISMER e LUTH, 1974).  

Para que ocorra tração é necessário que exista patinagem, entretanto, se esta 

ultrapassar determinados limites, pode ocorrer perda da aderência e redução da tração dos 

rodados (LANÇAS e UPADHYAIA, 1997). Os mesmos autores concluíram que, nos tratores 

agrícolas a patinagem dos rodados ocorre devido a diversos fatores, entre eles o esforço de 

tração necessário para deslocar determinado implemento, tipo de superfície que está em 

contato com a banda de rodagem dos pneus motrizes, tipo de pneu, a pressão de inflação, 

carga sobre o rodado, tipo da banda de rodagem e declividade do terreno. 

Conforme Norma EP496.2 (ASAE, 1997a), a patinagem de um rodado de tração 

pode ser definida como a redução de deslocamento em determinada condição de piso 

comparada com uma condição específica, também chamada condição zero, onde se mede o 

rolamento do rodado em piso indeformável e em situação sem carga. 

A ASAE (1997b) recomenda, para obtenção de máxima eficiência de tração, 

patinagem de 8-10% em solos não mobilizados e de 11-13% em solos mobilizados, mas é 

importante salientar que os solos não mobilizados não têm palhada na superfície, ou seja, o 

solo está descoberto. 

Pneus com baixa pressão de inflação tendem a ter maior área de contato com o 

solo, fornecendo ao trator maior capacidade tratória. Correa et al. (2000) observaram uma 

tendência de melhoria na capacidade tratória, quando os pneus estavam inflados na pressão 

recomendada pelo fabricante. Os resultados obtidos pelos autores evidenciaram diferenças 

expressivas do uso da pressão correta em relação às altas pressões de inflação, com redução 

de 11,5% na patinagem e de 3,2% no consumo de combustível do trator. Os autores obtiveram 

ainda um aumento de 3,7% na potência na barra de tração e de 4,4% na capacidade 

operacional, com o uso da pressão recomendada pelo fabricante de pneus comparado com a 

pressão baixa em pneus diagonais. 

Na avaliação do desempenho operacional de um trator agrícola, em área coberta 

com diferentes tipos de cobertura vegetal, Gabriel Filho et al. (2004) concluíram que a maior 

quantidade de matéria seca na superfície do solo tende a aumentar a patinagem e, com isso, 

diminuir a eficiência de tração. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL 

 

 Adequação de um trator agrícola de tração 4x2 quanto as configurações de pressão de 

inflação dos pneus em operação agrícola de subsolagem em solo mobilizado. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

 Determinar a patinagem, velocidade de trabalho e capacidade operacional do conjunto 

trator-subsolador em operação; 

 Utilizar sensores e Controlador Lógico Programável para aquisição de dados; 

 Analisar a recomendação do fabricante para a inflação dos pneus; 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi desenvolvida nas dependências do Instituto Federal Catarinense - 

Campus Rio do Sul.  A área apresentava relevo suavemente ondulada com as coordenadas do 

ponto central de: 27°08’51,00199'' W e 49°40'44,85965'' S com aproximadamente 650 metros 

de altitude e solo correspondente a um Cambissolo Distrófico Álico, (EMBRAPA,1999). A 

classificação climática da área é subtropical úmido (Cfa), segundo a classificação de 

Köeppen. 

Foram utilizados um trator agrícola marca Valmet, modelo 785, com potência de 

55 kW. No trator ensaiado foram avaliadas diferentes condições de pressão de inflação dos 

pneus, sendo três tratamentos: abaixo da recomendação do fabricante, dentro da 

recomendação (22 psi a 26 psi) e acima da recomendação, nos valores de 18 psi, 24 psi e 30 

psi respectivamente. Conforme Figura 2. 

 

Figura 2 - Trator agrícola instrumentado, marca Valmet, modelo 785. 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2017 
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 Os pneus eram do tipo diagonais, de tamanho 18.4-30, lastragem líquida do pneu 

utilizada 75% de água, apresentava desgaste das garras em torno de 30%, marca Taishan, 

local de fabricação do pneu China, estrutura com 12 lonas, pneus não recauchutados. 

Foram obtidos dados em operações agrícolas de preparo periódico do solo, sendo 

utilizado um subsolador de 5 hastes com largura de trabalho de 2,0 m, e na profundidade de 

0,35 m. Conforme a Figura 3. 

 

Figura 3 - Subsolador de 5 hastes utilizado no ensaio de avaliação. 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2017 

 

Para uniformização da profundidade foram demarcados na alavanca de controle 

dos braços do hidráulico do trator o limite de profundidade, garantindo assim os 0,35 m. 

Conforme a Figura 4. 
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Figura 4 - Demarcação da alavanca de controle de profundidade do implemento. 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2017 

 

A rotação nominal do motor do trator foi a mais próxima daquela que gera a 

maior potência do motor (rated speed), conforme o catálogo do fabricante, que neste estudo 

foi de 1.900 rpm.  

A leitura da patinagem das rodas do trator foi realizada utilizando-se um 

Controlador Lógico Programável (CLP), através de Encoders 12V (geradores de pulsos, com 

uma frequência de 100 pulsos por volta), adaptado e acoplado aos rodados, para verificar o 

total de pulsos gerados em função da rotação do pneu, conforme a Figura 5. 
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Figura 5. A) Trator instrumentado; B) Encoder instalado nos rodados do trator; C) Display do 

Controlador Lógico Programável; D) Detalhes da constituição do Controlador Lógico 

Programável. 

 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2017 

 

A determinação da patinagem se deu pelas diferenças de pulsos elétricos lidas 

pelos sensores nas rodas de tração do trator, através da Equação 1:  

 

Patinagem(%) =
pulsos com carga−média de pulsos sem carga

pulsos com carga
 x100                 (1) 

 

O início de aquisição de dados dos ensaios foram realizados após a aplicação e 

estabilização da carga de tração, tracionando o implemento agrícola nas respectivas operações 

de preparo do solo: com pressão nos pneus abaixo da mínima recomendada pelo fabricante 

A 

C 

B 

D 
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(18 psi), pressão dentro do recomendado (24 psi) e com pressão acima da máxima 

recomendada (30 psi), em percursos adjacentes de 30 metros.  

Foram realizadas duas repetições na condição sem carga, para cada tratamento, 

onde o trator percorreu a distância de 30 metros sem o implemento (sem carga), obtendo-se 

então os valores médios para esta condição, e 5 repetições para cada tratamento na condição 

com carga, onde o implemento se encontrava em contato com o solo, assim gerando uma 

carga de tração, buscando obter as configurações de máxima eficiência dos conjuntos 

motomecanizados.  

Para determinação da velocidade média de trabalho, foram utilizados os dados do 

tempo que o trator levou para percorrer os 30 metros de ensaio para cada tratamento. Utilizou-

se a equação 2. 

 

Velocidade (km. h − ¹) =
D  

T
 𝑥 3,6                  (2) 

Onde:  

D= Distância, em metros. 

T= Tempo, em segundos. 

3,6 = constante de conversão de unidades. 

 

Para determinar a capacidade operacional teórica do conjunto trator-implemento 

(CO), foram utilizados os dados da largura de trabalho do subsolador, e a velocidade média de 

deslocamento. Utilizou-se a equação 3. 

 

Capacidade operacional teórica(ha. h − ¹) =
LC x VD 

10
              (3) 

Onde:  

LC = largura de trabalho do subsolador, em metros. 

VD = velocidade de deslocamento, em km.h-¹. 

10 = constante de conversão de unidades. 

 

A análise estatística foi realizada utilizando o programa SISVAR versão 5.6 

(Ferreira, 2008). O resultado final de patinagem, velocidade e capacidade operacional efetiva, 

foram submetidos à análise de variância pelo Teste Tukey (p<0,05). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os valores das patinagens dos rodados do trator com tração 4x2, nas três 

condições de calibragem dos pneus, na condição de lastragem líquida 75% em solo 

mobilizado, estão apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Valores médios da patinagem do rodado do trator em função de diferentes 

calibragens.  
 

Tratamentos Patinagem (%) 

Pressão 18 psi 20,32 a 

Pressão 24 psi 16,88 a 

Pressão 30 psi 29,50 b 

CV (%) = 13,65  
Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey 5%; CV: coeficiente de variância.  

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 
A avaliação dos valores de patinagem obtidos foi de grande importância para 

maximização da eficiência energética nas operações mecanizadas. Os valores obtidos 

demostram que a pressão elevada diferiu estatisticamente quando comparadas com a pressão 

dentro da faixa recomendada pelo fabricante e abaixo da recomendada. 

A patinagem dentro da faixa de pressão recomendada e abaixo da recomendada 

não diferiram entre si. 

A ASAE (1997b) recomenda, para obtenção de máxima eficiência de tração, 

patinagem de 8-10% em solos não mobilizados e de 11-13% em solos mobilizados. Valores 

abaixo do encontrado neste trabalho. 

Os valores de patinagem com lastragem liquida de 75% ficaram semelhantes a 

encontrada por Monteiro (2008), onde obteve 14,37 % de patinagem do trator em função da 

lastragem líquida (Água) dos pneus, na pista com superfície mobilizada. 

Pneus com uma baixa pressão de inflação tendem a apresentar maior área de 

contato com o solo, conferindo maior capacidade tratória ao trator. Correa et al. (2000) 

observaram uma tendência de melhoria na capacidade tratória, quando os pneus estavam 

inflados na pressão recomendada pelo fabricante. Os resultados obtidos pelos autores 

evidenciaram diferenças expressivas do uso da pressão correta em relação às altas pressões de 

inflação, com redução de 11,5% na patinagem. Muito semelhante com a diferença entre as 

altas pressões de inflação e a recomendada que foram avaliadas neste trabalho, onde foi 

obtido uma diferença na redução de 12,62%.  
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De modo geral, o que se pode observar é que houve tendência de melhor 

desempenho com a pressão correta. Sendo uma característica do uso da pressão correta a 

redução de 12,62 % na patinagem. 

Os valores de velocidade média de deslocamento do trator durante a operação de 

subsolagem, nas três condições de calibragem dos pneus, estão apresentados na Tabela 2. 

Foram obtidos através do CLP, após o trator ter percorrido os 30 metros de avaliação, o tempo 

encerrava-se automaticamente no sistema, assim como todas as demais leituras dos sensores. 

 

Tabela 2 – Valores médios da velocidade em km.h-¹ do trator em função de diferentes 

calibragens dos pneus.  

 

Tratamentos Velocidade média (km.h-¹) 

Pressão 18 psi 2,810 b 

Pressão 24 psi 3,078 a 

Pressão 30 psi 2,598 b 

CV (%) = 4,51  
Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey 5%; CV: coeficiente de variância.  

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

A velocidade de deslocamento diferiu estatisticamente entre a alta inflação e a 

correta, tendo uma relação direta com a patinagem, pois se os rodados do trator patinam, ele 

demora mais para percorrer uma determinada distância, reduzindo assim sua velocidade, e 

também diminuindo sua capacidade operacional, Correa et al. (2000) também encontraram 

diferenças significativas na análise de variância entre as velocidade de deslocamento para alta 

e correta inflação. 

Yanay et al. (1999) analisaram os fatores que podem influenciar o desempenho de 

tração do trator agrícola, destacando-se a pressão de inflação e a carga sobre o rodado motriz. 

Os autores realizaram um trabalho com o objetivo de avaliar, em condições normais de 

campo, a influência dos fatores da pressão de inflação e da carga sobre o rodado motriz (sob 

quatro níveis), combinado com e sem o uso da tração dianteira auxiliar. Os resultados 

evidenciaram a influência significativa da lastragem nos parâmetros patinagem e coeficiente 

de tração, que aumentaram com a redução da carga sobre o rodado.  

Os mesmos autores concluíram que a pressão de inflação influenciou 

significativamente nos parâmetros de patinagem, velocidade de deslocamento e potência na 

barra. O uso da tração dianteira auxiliar (TDA) mostrou vantagens significativas em relação 

aos mesmos parâmetros anteriores. A interação dos fatores pressão de inflação e carga sobre o 

rodado mostrou que determinadas combinações de pressão foram mais favoráveis para o 
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desenvolvimento de maior velocidade e menor patinagem. As características relacionadas ao 

desempenho do motor (consumo horário e rotação do motor) não foram afetadas por nenhum 

dos fatores ou suas interações. 

A pressão de inflação tem papel fundamental na área de contato entre o pneu e o 

solo, além da distribuição de pressão na sua superfície (LEE e KIM, 1997). Esses autores 

analisaram o efeito da pressão de inflação no desempenho da capacidade tratória de um trator 

usando pneus diagonais, e concluíram que a máxima eficiência de tração foi verificada na 

velocidade de deslocamento de 5,5 km.h-¹. O melhor desempenho dos rodados do trator foi 

obtido pelo ajuste da pressão de inflação dos pneus de acordo com o tipo de solo, e com as 

condições superficiais deste solo. 

Os valores da capacidade operacional efetiva do conjunto durante a operação de 

subsolagem, nas três condições de calibragem dos pneus, estão apresentados nas Tabela 3. 

Foram obtidos em função da velocidade média de deslocamento e da largura efetiva de 

trabalho do implemento utilizado. 

 

Tabela 3 – Valores médios da capacidade operacional efetiva do conjunto mecanizado em 

ha.h-1, em função de diferentes calibragens dos pneus.  

 

Tratamentos Capacidade operacional (ha.h-¹) 

Pressão 18 psi 0,560 b 

Pressão 24 psi 0,614 a 

Pressão 30 psi 0,518 b 

CV (%) = 4,39  
Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey 5%; CV: coeficiente de variância.  

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

Se observou que, sendo que a capacidade de campo efetiva tem função direta com 

velocidade de deslocamento, ambas as variáveis tiveram o mesmo comportamento. Tendo 

uma maior capacidade operacional efetiva no tratamento que apresentou maior velocidade 

média, correlacionando também com o tratamento que teve menores valores para patinagem, 

pois teoricamente o trator teria maior eficiência na capacidade de deslocamento em um 

determinado período de tempo, assim, as pressões de 24 psi obtiveram melhor rendimento na 

adequação do conjunto mecanizado. 

Serrano (2008), avaliando a utilização de elevadas pressões de inflação dos pneus, 

concluiu que houve redução da ordem de 3 a 5% na capacidade operacional, e aumento entre 

10 e 25% do consumo de combustível por hectare, mesmo em condições de boa aderência dos 

pneus ao solo, refletidas no intervalo de 7 a 15% de patinagem. 
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Este trabalho verificou uma redução de 15,6 % na capacidade operacional com 

pneu na pressão de alta inflação, com relação com a pressão na faixa recomendada de 24 psi.  
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6. CONCLUSÃO 

 

Os sensores de patinagem dos rodados (Encoders) e o Controlador Lógico 

Programável (CLP) são instrumentos para mensurar alguns valores de eficiência dos 

conjuntos motomecanizados, e para a aquisição de dados deste trabalho foram satisfatórios.  

Houve tendência de melhor desempenho do trator com a pressão de inflação dos 

pneus correta. O uso da pressão correta ocasionou a redução de 12,62% na patinagem. 

A ASAE (1997b) recomenda, para obtenção de máxima eficiência de tração, 

patinagem de 11-13% em solos mobilizados. Os valores de 16,88% de patinagem em solo 

mobilizado encontrados neste trabalho ficaram acima desta recomendação.  

Também se verificou diferença na velocidade média de operação, que diretamente 

afetou a capacidade operacional do conjunto. Acarretando na redução de 15,6% na capacidade 

operacional do trator-subsolador com pneu na pressão elevada (30 psi), em comparação com a 

pressão recomendada. 

E podemos concluir que a recomendação de calibração de pressão dos pneus pelo 

fabricante Valmet, mesmo que no ano de 1994, está de acordo com os níveis de melhor 

rendimento operacional encontrados neste trabalho. 
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