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1. Título 

ADEQUAÇÃO DA LASTRAGEM DE TRATORES AGRÍCOLAS PARA OPERAÇÕES DE 

PREPARO DE SOLO 

 

2. Resumos dos resultados já obtidos (Preencher somente se o projeto se encontra em 
desenvolvimento) 

 

3. Introdução 

A caracterização ponderal é a parte do ensaio de uma máquina agrícola que trata 

especificamente da caracterização e mensuração relativas ao peso do espécime considerado (Mialhe, 

1996). O desempenho operacional dos tratores agrícolas está diretamente relacionada ao seu peso. E 

conforme a operação a ser executada as forças de tração podem variar. 

Segundo Schlosser et al. (2005), os tratores mais leves, com relações peso/potência em torno 

dos 35 kg/kW, são adequados à execução de operações mais leves e a maiores velocidades, tais como 

pulverização, transporte interno e externo à propriedade, entre outras. Já os tratores com relação 

peso/potência em torno dos 60 kg.kW-1 são apropriados a operações de maior exigência de força de 

tração, desenvolvendo, portanto, menores velocidades, tais como aração, escarificação, gradagem e 

outras. 

A relação peso/potência dos tratores agrícolas fabricados e comercializados no Brasil varia, 

basicamente, em função da marca e modelo do trator e da potência do motor. É importante salientar 

que estes dados são parâmetros que auxiliam na seleção dos tratores e na otimização do uso dos 

mesmos, visando à redução dos custos agregados nas máquinas agrícolas (SCHLOSSER et al., 2005). 

Atualmente os tratores vêm se tornando mais leves, bem como a relação peso/potência vem 

sendo reduzida, sendo essa redução maior para tratores de potência mais elevada (Márquez, 1990). 

Conforme Biondi et al. (1996), a redução no peso dos tratores é explicada pelo melhor 

dimensionamento do chassi, reduzindo os custos de produção. A redução de peso imprime versatilidade 

ao trator, entretanto em operações que demandam grande esforço de tração determinam uma alta 

dependência de lastro. 

 Monteiro et al. (2009), em estudos realizados, constataram que a adição de peso ao trator 

obedecendo a critérios de relação entre peso e potência, acarreta em melhorias em termos de 

rendimento operacional, aumento da força trativa, redução da patinagem, do consumo horário e 

específico de combustível. 

A lastragem é o procedimento de aumentar o peso no trator, com finalidade de melhorar a 

estabilidade e a eficiência de tração, que é a relação de atrito entre o rodado e o solo (Padovan, 2008). 

Deste modo este trabalho visa a adequação da lastragem de tratores agrícolas para operações de 

preparo de solo, que são as operações básicas de um sistema de cultivo convencional. 

 

4. Objetivos  
4.1 Geral  
4.2. Específicos  

Objetivo geral: Adequar a lastragem de tratores agrícolas para operações de preparo de solo. 

Objetivos específicos: 

Adequar a lastragem para operação com grades; 
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Adequar a lastragem para operação com subsoladores; 

Adequar a lastragem para operação com arados; 

Verificar a lastragem ideal para menor consumo de combustível especifico; 

Verificar a lastragem ideal para a patinagem na faixa ideal 

Verificar a lastragem ideal para as condições de solo do Instituto Federal Catarinense - 

Campus Rio Do Sul. 
5. Fundamentação Teórica.  

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). 

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 rodado, de acordo com Corrêa (1999), é a última parte da ligação do motor do trator com o 

solo. Assim sendo: 
O rodado de um trator agrícola constitui-se num dos elementos da 

interface máquina-solo. É através dos rodados que se exercem as 

principais funções que se espera de um trator: apoiar e sustentar o seu 

peso próprio em movimento sobre a superfície de trabalho; possibilitar 

o direcionamento durante o trabalho; ser capaz de se autolocomover e 

de gerar esforço de tração através da transmissão à superfície de apoio 

da força produzida em decorrência do acionamento do rodado (REIS, 

2005). 

A relação peso/potência do trator influi diretamente no seu desempenho em trabalho de campo 

(MÁRQUEZ, 1990). 

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 (MASIEIRO, 2010). 

Essa melhoria pode ser feita através da lastragem, que seria a adição de peso ao trator, assim 

reduzido os efeitos da patinagem. 

O lastro dos tratores pode ser considerado como peso móvel que se adiciona ou se retira do 

veículo com a finalidade de otimizar o seu desempenho de acordo com as variações das condições de 

operação (REIS, 2005). 

A lastragem tem três finalidades básicas: manter a patinagem em níveis aceitáveis, aumentar a 

potência disponível na barra de tração e manter suficiente peso sobre o rodado dianteiro de forma a 

permitir o direcionamento do trator. 

De modo geral, o lastro deve ser adicionado para que se realize mais eficientemente as 

operações que demandam maior esforço de tração, como por exemplo o preparo do solo (REIS, 2005). 

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 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. (MASIERO et al., 2010). 

A capacidade de tração na roda motriz aumenta conforme aumenta a patinagem até um valor 

máximo (WISMER e LUTH, 1973). 

Trator com lastro insuficiente patina mais facilmente, perdendo velocidade, desgastando mais 

rapidamente os pneus e consumindo mais combustível (Padovan, 2008). 

De acordo com Mialhe (1996), a mensuração da quantidade de combustível consumida, 

constitui-se um dos mais importantes aspectos da avaliação do rendimento de um motor, ou seja, do 
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seu desempenho como máquina térmica conversora de energia. 

Na implantação de culturas agrícolas, o consumo de combustível é função de vários fatores 

tais como: adequação e condição do conjunto trator e implemento, potência do motor, profundidade da 

operação (CORRÊA et al., 1999) 

O consumo específico de combustível é um indicador consistente para a avaliação do 

desempenho do trator (Cordeiro, 2000). 

 
6. Metodologia 

Os ensaios com os tratores nas diferentes operações de preparo de solo serão realizadas em 

área a ser determinada na fazenda experimental do Instituto Federal Catarinense - Campus Rio do Sul. 
Para os ensaios serão utilizados os tratores do IFC – Campus Rio do Sul, sendo 1 trator de 135 

cv 4x2 TDA, 1 trator de 75 cv 4x2 TDA e um trator de 75 cv 4x2; com lastros metálicos e líquidos e 

implementos de preparo de solo, grades de arrasto intermediárias e leve do tipo off-set, subsolador de 

arrasto com 7 hastes, subsolador 5 hastes do tipo montado, arado de discos montado com 3 discos e 

arado de aivecas montado com 2 aivecas. 
Os tratores serão lastrados de acordo com a recomendação existente para cada condição de 

operação, sendo operação leve a relação de 50kg/cv de potência do trator, média 55 kg/cv e pesada com 

60 kg/cv. 

Todas as avaliações serão realizadas após a aplicação e estabilização da carga de tração, 

tracionando os equipamentos, para cada condição de lastragem, o trator será submetido a uma força 

constante, utilizando a rotação nominal correspondente a 540 rpm na tomada de potência (TDP), num 

percurso de 30 metros, demarcado através de uma roda odométrica utilizando um sensor gerador de 

pulsos, 360 pulsos por volta, que corresponderá ao perímetro desta. Será escolhida a velocidade teórica 

correspondente a 5 km/h para realizar todas as operações, verificando a marcha correspondente na 

tabela de velocidades x marchas x rotações em cada trator. 

A determinação da patinagem das rodas motrizes do trator será obtida utilizando geradores de 

pulsos, com uma frequência de 360 pulsos por volta. Com os sinais recebidos dos geradores de pulsos 

instalados nos rodados motrizes e utilizando a Equação 1, será possível determinar a patinagem dos 

rodados do trator. O número de pulsos sem carga será obtido somente pelo trator sem estar acoplado a 

nenhum equipamento e o número de pulsos com carga será obtido pelo trator tracionando os 

implementos em cada condição de lastragem. A determinação da patinagem das quatro rodas do trator 

será obtida utilizando-se geradores de pulsos, com uma frequência de 360 pulsos por volta instalado 

em cada rodado do trator. 

 
  101 NNNPat 

                                                                                                       (1)
 

onde:  

Pat = patinagem das rodas motrizes (%)  
N0 = número de pulsos sem carga  
N1 = número de pulsos com carga 
 

Para medição do consumo horário de combustível serão utilizado dois fluxômetros 

volumétricos M-III da FLOWMATE  com vazão de 1 mL/pulso, instalado entre os filtros e a bomba 

injetora do motor do trator para contabilizar a entrada de combustível e outro instalado na linha de 

retorno ao tanque de combustível. Os valores de consumo de combustível obtidos serão a diferença 

entre os pulsos de entrada e retorno. 

Para aquisição e acompanhamento dos sinais obtidos pelos sensores instalados nos rodados 

motrizes do trator e na roda odométrica, será utilizado um controlador lógico programável (CLP) para 

coleta dos dados, permitindo a leitura e o armazenamento dos sinais enviados pelos sensores. 
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Os dados serão submetidos à análise de variância, aplicando o teste de Tukey a 5% de 

probabilidade, para a comparação das médias. Os tratamentos serão definidos em função do tipo de 

lastragem (leve, média e pesada) e da operação a ser realizada (arado, grade leve, grade intermediária, 

subsolador 5 hastes, subsolador 7 hastes).  

 

7. Impacto econômico e social na resolução de problemas locais e regionais  

 Com o presente trabalho pretende-se adequar as lastragens para operações de preparo de solo, 

que são os primeiros tratos culturais na implantação de uma lavoura. 
Com os resultados obtidos ajudar e facilitar as operações uma vez que a lastragem interfere 

diretamente no desgaste de pneus, custos da operação em função do tempo (capacidade operacional), e 

também no consumo de combustível. 

O trabalho também resulta em um melhor aproveitamento da estrutura institucional de 

produção, uma vez que serão minimizados os desgastes de pneus e consumo de combustíveis, e 

também o desgaste do trator, no caso do mesmo ser lastrado de forma adequada, resultando em uma 

maior eficiência da operação e redução de custos da mesma. 
8. Proposta de transferência do conhecimento desenvolvido para o Arranjo Produtivo Local.  

Os resultados obtidos com o projeto, serão disponibilizados à sociedade civil, na forma de 

publicação, dias de campo e feiras de iniciação cientifica, assim ficando ao alcance do público, desta 

forma os agricultores poderão utilizar-se deste conhecimento para melhorar a eficiência de suas 

operações inicias no ciclo das culturas. 

 
9. Processo de Inovação  
(   ) Inovação Tecnológica 
(   ) Tecnologia Social 
Explique: 

 

10. Impacto no desenvolvimento institucional e do aluno  

O projeto ajuda no conhecimento e adequação de tratores agrícolas a práticas culturais de 

preparo de solo, uma vez que melhora a eficiência e reduz custos de produção. 

Para a entidade envolvida no desenvolvimento do projeto, acarreta o conhecimento para seus 

acadêmicos e também na redução de custos de produção na produção agrícola da própria instituição. 

 

11. Expectativa do projeto na geração de propriedade intelectual  
(   ) Sim 
(X   ) Não 
Qual? 

 

12. Quantidade e justificativa do número de bolsas solicitadas 

Quantidade Justificativa 

( X   ) Uma Incentivo ao aluno a permanecer em todo o 

período de execução do projeto. Ajuda de custo 

para a participação em eventos científicos e 

compra de material bibliográfico caso necessário. 
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(    ) Duas  

 

13. Plano de atividades a serem realizadas pelo aluno Bolsista 01 

Nº Atividades planejadas (Ano) (Ano) 

A S O N D J F M A M J J 

01 Construção de suportes e instalação dos 

sensores no trator 

X            

02 Calibração dos sensores e escolha das áreas X X           

03 Revisão bibliográfica X X X X X   X X  X X 

04 Coleta de dados   X X X   X X X   

05 Tabulação de dados     X X X X X X   

06 Análise estatística          X X  

07 Escrita de relatório parcial     X X       

08 Escrita do relatório final e artigos científicos           X X 

 

 14. Identifique as parcerias e/ou convênios que compõem o projeto, se houver  

  

 15. Orçamento Detalhado e Financiamento – com indicação da contrapartida do IFC  
 

 

Material de consumo Quantidade Valor aproximado 

Óleo diesel e 

lubrificantes 

50 Litros de diesel e 5 

Litros de óleo lubrificante 

R$ 200,00 

Folhas e impressão 100 Folhas  R$ 10,00 

 

 

 

 16. Descrever a infraestrutura existente para a execução do projeto. Máximo uma página 

 Material permanente Fonte financiadora 

Trator 4x2 (75 cv) IFC – Campus Rio do Sul 

Trator 4x2 TDA (75 cv) IFC – Campus Rio do Sul 

Trator 4x2 TDA (135 cv) IFC – Campus Rio do Sul 

Arado de discos montado (3 discos) IFC – Campus Rio do Sul 

Arado de aivecas montado (2 aivecas) IFC – Campus Rio do Sul 

Grade de discos off-set leve de arrasto IFC – Campus Rio do Sul 

Grade de discos off-set intermediária de arrasto IFC – Campus Rio do Sul 

Subsolador montado de 5 hastes IFC – Campus Rio do Sul 

Subsolador de arrasto com 7 hastes IFC – Campus Rio do Sul 

Controlador Lógico Programável (CLP) Chamada Pública 02/2015 - FAPESC 

3 Sensores de rotação (360 pulsos por volta) Chamada Pública 02/2015 - FAPESC 

Áreas para execução dos ensaios IFC – Campus Rio do Sul 
 

 17. Limitações e Dificuldades  

 Fatores relacionados as condições climáticas e do solo. 
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