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Introdução

Com o objetivo de melhorar o recinto de trabalho do 
operador de trator agrícola, diversos pesquisadores e 
projetistas têm voltado suas atenções ao nível de ruído 
obtido por essas máquinas. O som se caracteriza como 
flutuações de pressão em um meio, que quando este é o 
ar, as flutuações de pressão atingem o ouvido 
produzindo a sensação de audição [1].

Os sons desagradáveis e indesejáveis são definidos 
como ruídos e seus efeitos na pessoa não dependem
apenas das suas características (amplitude, frequência e 
duração), mas também do grau de suscetibilidade que 
cada indivíduo apresente frente a ele, bem como, da sua 
condição orgânica [2].

A geração do ruído é causada pela variação da 
pressão ou da velocidade das moléculas do meio sem 
deslocamento permanente de moléculas, ou seja, não há 
transferência de matéria, apenas energia (com exceção
das proximidades de grandes explosões) [3].

A faixa de intensidade acústica que o ouvido humano 
responde varia desde o limite da audição ao limite da 
dor. A 1000HZ a intensidade do limite da dor é 1014

vezes mais intensa que o limite da audição. [4]
Por conta de tais fatos, os legisladores de diversos 

países vêm tornando obrigatório o ensaio, em pista ou 
laboratório, do nível de ruído emitido pelos tratores, de 
maneira a controlar os padrões mínimos para o 
tratorista e, ao mesmo tempo, aumentar a eficiência do 
trator com  a conseqüente melhora da qualidade do 
posto de trabalho. 

Material e métodos

Os trabalhos de campo foram desenvolvidos em área 
pertencente a estação experimental de cana-de-açúcar 
da Universidade Federal Rural de Pernambuco, 
localizada no município de Carpina-PE, a 60Km do 
Recife-PE, latitude 7°45’ sul, longitude de 35°45’ oeste 
com altitude de 176m acima do nível do mar. 

A área onde se instalou o experimento apresentava 
55 metros de largura por 110 metros de comprimento, 

perfazendo um total de 6050m². A área total foi 
subdividida em sete blocos (definidos de B1 a B7)

Para registrar os níveis de ruídos durante os 
ensaios, foi utilizado um decibelímetro (medidor de 
pressão acústica) marca RHODE SHWA, de fabricação 
alemã, portátil, com escala variando de 40 a 140 
decibels e com circuitos de compensação A, B, C como 
especifica a NR-15. 

O delineamento experimental utilizado para a 
análise estatística dos dados foi o de amostragem em 
blocos “casualizados”, tendo como parâmetro o ruído e 
como tratamento a operação de aração (T1).

Os ensaios foram realizados em terreno plano e 
sem declividade na direção longitudinal. No raio de 
aproximadamente 20 metros em relação ao local dos 
testes, não se verificou obstáculos, tais como, 
edificações, muros, árvores, outros veículos, etc., que 
ocasionassem reflexão do som durante as sessões de 
medição. 

A temperatura ambiente, no local de medição, 
oscilou em torno de 23,9° C a 24,8° C e a velocidade 
do vento em relação ao sol, variou entre 0,5 m/s e 1 
m/s.

Resultados e discussão

Os níveis de ruído registrados dos testes de campo 
realizados durante a execução da operação de aração 
(tratamento T1), encontram-se na tabela 1.1. Os 
números revelam níveis de ruídos superiores a 85 dB 
(A) em todas as 42 leituras efetuadas. O valor mínimo 
medido durante esta prática foi de 94 dB (A) enquanto 
que o valor máximo foi de 100 dB (A). O nível de 
ruído que obteve maior freqüência de registro durante a 
operação de aração foi de 98 dB (A), (tabela 1.1).

A tabela 1.2., mostra a relação da distribuição de 
freqüência de leituras de níveis de ruído durante a 
realização de operação de aração. O resultado revela 
que com o nível de ruído de 98 dB (A) obteve-se um 
percentual de 35% de repetições em relação às demais 
leituras.
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A tabela 1.3 mostra a relação entre os níveis de 
ruídos em dB (A) e a freqüência de registros obtidos no 
campo entre as três fontes de potência utilizadas 
durante a operação de aração. Dos três tratores 
empregados nos ensaios, o trator M2 apresentou maior 
freqüência de registro de leitura ao nível de 98 dB (A), 
revelando que, esta freqüência máxima foi obtida pela 
tendência desta máquina produzir mais ruído durante a 
execução desta prática. 

As máquinas “M1” e “M3” apresentaram registros 
de ruídos com freqüência de leituras mais equivalentes 
e com valores distribuídos entre os níveis máximos e 
mínimos.

Conclusão

Os níveis de ruídos emitidos, apenas do motor dos 
tratores utilizados nos testes já ultrapassam os limites 
considerados salubres;

As condições de trabalho dos tratoristas, não 
apresentaram os índices mínimos aceitáveis, uma vez 
que, apresentaram valores de níveis de ruídos nunca 
inferiores a 94 dB (A) sendo irreversíveis à saúde de 
seus operadores. 
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Tabela 1.1. Níveis de ruídos em dB(A) medidos em teste de campo. Operação de Aração.

Níveis de ruídos dB(A)

BLOCOSTratamento Ordem

1(M1) 2(M2) 3(M3) 4(M3) 5(M1) 6(M2) 7(M2)

1 98 98 97 97 96 98 96

2 99 99 98 96 95 97 97

2 98 97 98 96 96 98 97

4 97 98 99 98 95 99 98

5 99 98 99 94 95 98 98

T1

6 98 100 100 96 95 98 99

        Tabela 1.2 – Distribuição de freqüência de leitura de ruídos dB(A).Operação de aração.

Ruído dB(A) Freqüência de Leituras

94 01

95 05

96 07

97 05

98 15

99 07

100 02

Tabela 1.3 – Distribuição de freqüência de leitura de níveis de ruídos emitidos por cada trator em efetivo trabalho de campo.

Operação de aração.


