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INTRODUÇÃO 

Os tratores agrícolas são máquinas autopropelidas projetadas para tracionar, transportar e 

fornecer potência para máquinas e implementos agrícolas. BARGER, et al. (1966) define trator 

agrícola como um veículo complexo, empregado para impelir ou fornecer força estacionária para 

uma larga variedade de implementos agrícolas. Existem diversas marcas e modelos de tratores 

agrícolas no mercado, deste os microtratores com potência em torno de 11 cv até tratores de grande 

porte com potências acima de 500 cv. Os rodados podem ser de pneus ou esteiras. Os tratores de 

rodados de pneus podem ser de tração 4x2 ou de 4x4. Os tratores de tração 4x4 recebem duas 

denominações: 4x4 verdadeiro e 4x4 TDA (tração dianteira auxiliar). A diferença é que o 4x4 

verdadeiro deve apresentar mesma capacidade de tração nos eixos dianteiro e traseiro. 

 

  
Microtrator Yanmar modelo TC12, 11 cv.                          Trator JOHN DEERE modelo 6415, 106 cv 

 

  
 Trator CHALLENGER modelo MT875B, 570 cv                 Trator YANMAR modelo T80, 79 hp. 

 

RISCOS NO USO DE TRATORES AGRÍCOLAS 

Segundo COUTO e MONTALVO (2006) as atividades com maiores riscos de acidentes são: 

agricultura, mineração, construção civil e pesca. A Norma de Segurança NR31, do Ministério do 
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Trabalho e Emprego regulamenta o assunto. No site http://www.ufrrj.br/institutos/it/de/acidentes/ no 

menu Normas encontra-se um link para copiar a NR-31 da página do MTE.  

CONSTITUIÇÃO GERAL DOS TRATORES AGRÍCOLAS 

Os tratores agrícolas são constituídos de motor, sistema de transmissão, sistema hidráulico e 

rodados. Todos esses componentes estão montados em uma estrutura denominada chassi.  O chassi é 

a estrutura geral do trator, formada pela união de todos os seus órgãos constituintes e deve oferecer 

resistência aos esforços de torção provenientes da tração. Os tratores agrícolas podem ser montados 

em quatro tipos de estruturas de chassis: 

1. Monobloco 

2. Chassi propriamente dito 

3. Semichassi 

4. Chassi articulado 

Monobloco 

A estrutura monobloco é formada pela união dos próprios componentes do trator (motor, 

transmissão, diferencial). Esses componentes recebem diretamente os esforços de torção devido à 

tração desenvolvida pelo trator. A vantagem deste tipo  de chassi é a significante redução nos custos 

de fabricação. A Figura 1 ilustra a estrutura de chassi em monobloco. 

 
Figura 1. Estrutura de chassi em monobloco de tratores agrícolas. Fonte: John Deere. 

 

Chassi propriamente dito 

O chassi propriamente dito, normalmente equipa tratores acima de 90 cv. Este tipo de estrutura 

foi desenvolvida com objetivo de não submeter a transmissão e nem o motor do trator a esforços de 

torção devido a tração desenvolvida pelo trator. A estrutura de chassi permite montar o motor sobre 

coxins de borracha, facilita o acoplamento de equipamentos frontais e facilita na adequação de pesos 

frontais. A Figura 2 ilustra a estrutura de chassi propriamente dito. 

http://www.ufrrj.br/institutos/it/de/acidentes/
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Figura 2. Estrutura de chassi propriamente dito. Fonte: John Deere. 

 

Semichassi 

A estrutura de semichassi é geralmente utilizada para montar tratores entre 180 e 350 cv.  O 

objetivo deste conjunto é evitar que os esforços sejam diretamente absorvidos pelo motor. O 

semichassi apresenta características de trator rígido, fácil de fazer manobras e de adequar 

implementos. A Figura 3 ilustra a estrutura de semichassi. 

 
Figura 3. Estrutura de semichassi para tratores agrícolas. Fonte: John Deere. 

 

Chassi articulado 

Os tratores com o chassi articulado foram desenvolvidos com o objetivo de conseguir 

aumentar a transferência de potência do trator para o solo. Com um chassi articulado é possível o 

uso de pneus de maior diâmetro no eixo dianteiro e com isso aumentar a capacidade de tração dos 

tratores. Contudo, este tipo de chassi tem menor versatilidade para acoplamento de implementos e 

menor facilidade de manobras. A Figura 4 ilustra a estrutura de chassi articulado. 
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Figura 4. Estrutura de chassi articulado de tratores agrícolas. Fonte: PROTON (2006). 

 

MOTOR DO TRATOR 

Os tratores agrícolas são projetados para executar diversos tipos de operações com diferentes 

necessidades de potência. O motor de combustão interna é tipo de motor que atende a essa 

característica e é a fonte de potência dos tratores agrícolas. É na sua maioria do ciclo diesel (Figura 

5). A potência do motor de um trator pode ser utilizada para trabalhos agrícolas através de tomada 

de potência, sistema hidráulico e barra de tração. Desses três meios a tomada de potência é a mais 

eficiente. As perdas de potência entre o motor e a árvore da TDP são, praticamente, insignificantes 

quando comparadas com as perdas no sistema hidráulico e na barra de tração. 

 
Figura 5. Motor diesel John Deere/4045T Série 350, 106 cv/2300 rpm, 4 cilindros, 4,5 L. 

 

Biodiesel 

O biodiesel pode substituir o óleo diesel em motores ciclo diesel de tratores agrícolas. Pode ser 

usado puro ou misturado ao diesel em diversas proporções. A mistura de 2% de biodiesel ao diesel 

de petróleo é chamada de B2 e assim sucessivamente, até o biodiesel puro, denominado B100. O 

biodiesel é um combustível derivado de fontes renováveis. Pode ser produzido a partir de óleos 

vegetais, existindo dezenas de espécies vegetais no Brasil que podem ser utilizadas, tais como 

mamona, dendê, girassol, babaçu, amendoim,  manso e soja, dentre outras.  
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GLP – Gás liquefeito de petróleo 

 

Marca Agrale, modelo 4.100GLP, lançado em 2006. Segundo a montadora, o trator Agrale 

4.100GLP (Figura 6) foi desenvolvido para ser utilizado nos setores industrial e agrícola. Equipado 

com motor de 12 kw (16,2 cv) de potência, possui direção hidrostática para facilitar a dirigibilidade 

e sistema de abastecimento com as opções de botijão de 20 kg intercambiável ou recarregável, 

autonomia média de 12 horas de trabalho, consumo de 1,62 kg.h
-1

.  

 

Figura 6. Trator marca Agrale, modelo 4100GLP. 

 

SISTEMA DE TRANSMISSÃO 

Composto por embreagem, caixa de marchas, diferencial e redução final (Figura 6). 

 

 
Figura 6. Componentes do sistema de transmissão. Caixa de marcha, embreagem, diferencial e 

redução final. Disponível em:  http://auto.howstuffworks.com/transmission2.htm. Acesso 

em abr. 2006. 

Caixa de marchas 

A caixa de marchas deve apresentar diversas velocidades para facilitar regulagens em 

operações agrícolas que a velocidade do trator tem influência na qualidade da operação. A Figura 7 

ilustra a escala de velocidades do trator John Deere modelo 5605. Observe que o trator apresenta 

nove velocidades à frente e três velocidades à ré. 

http://auto.howstuffworks.com/transmission2.htm
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Figura 7. Velocidades de avanço do trator JOHN DEERE modelo 5605. 

 

SISTEMA HIDRAÚLICO DO ENGATE DE 3 PONTOS 

O engate de 3 pontos está localizado na parte traseira do trator (Figura 8). Apresenta três 

pontos para acoplamento de máquinas e implementos ao trator: barra esquerda, barra direita e um 

ponto central, denominado de 3º ponto. As máquinas e implementos que são acopladas dessa 

maneira ao trator são denominados: montadas ou de engate de três pontos. 

 
Figura 8. Engate de 3 pontos: barra esquerda, barra direita e 3º ponto. 

 

RODADOS 

Os tratores agrícolas podem apresentar rodados de pneus ou de esteiras. O pneu é o tipo de 

rodado mais empregado. A Figura 9 ilustra linha de pneus radiais da Goodyear para tratores 

agrícolas. Existem no mercado alguns modelos de tratores agrícolas de rodado de esteiras de 

borracha (Figura 10). A Caterpillar dispõe de seis modelos de grande porte do trator 

Tipo

Número de 

velocidades

Marcha Km/h

A1 2,3

A2 3,3

A3 4,5

Frente B1 5,4

B2 7,8

B3 10,6

C1 14,8

C2 21,1

C3 28,8

A -3,2

Ré B -7,4

C -20,4

Transmissão:

Sincronizada

09 à frente e 03 à ré

Pneu traseiro 18.4-30R1 - Motor 

a 2400 rpm
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CHALLENGER com potência entre de 306 e 570 cv. A Yanmar dispõe de um modelo de médio 

porte, T80 com potência de 79 hp.  

 
Figura 9. Linha de pneus radiais da Goodyear para tratores agrícolas. 

 
Figura 10. Rodado de esteiras de borracha. 

 

CARACTERÍSTICAS DOS TRATORES AGRÍCOLAS 

A norma NBR ISO4254-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), indica 

parâmetros apropriados para serem atendidos durante o projeto de tratores e fornece diretrizes 

relativas à prevenção de acidentes.  

Vão livre vertical mínimo de 400 mm 

O vão livre é a distância entre a parte inferior do chassi do trator e o solo (Figura 11). Deve 

apresentar um valor mínimo que permita o tráfego do trator nas entrelinhas da cultura para realizar 

tratos culturais em estádios iniciais de desenvolvimento das culturas. 

Vão livre

 
Figura 11. Vão livre dos tratores agrícolas. 
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Presença obrigatória de barra de tração oscilante removível 

A barra de tração (Figura 12) é o tipo de acoplamento por ‘um ponto’. Deve ser oscilante e 

removível para facilitar o acoplamento e regulagens. As máquinas e implementos que são acopladas 

a barra de tração do trator são denominadas máquinas de arrasto.  

 
Figura 12. Localização da barra de tração nos tratores agrícolas.  

 

Controle remoto opcional 

O controle remoto é uma tomada de fluxo de óleo sob pressão que permite movimentar partes 

de máquinas acopladas ao trator. O controle está localizado no trator, sendo o óleo conduzido 

através de mangueiras, sob pressão, até um cilindro hidráulico localizado na máquina.  

Presença obrigatória de tomada de potência 

A tomada de potência (TDP) é um eixo estriado localizado na parte traseira do trator acima da 

barra de tração (Figura 13). É também denominada de tomada de força (TDF) e PTO (power take 

off). A tomada de potência apresenta rotação padronizada podendo ser de 540 ou 1000 rpm. 

 
Figura 13. Localização da tomada de potência nos tratores agrícolas. 

 

Capacidade de giro rápida e curta 

A capacidade de um trator realizar manobras em locais restritos é expressa pelo seu raio de 

giro.  
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Eixos dianteiros e traseiros de bitolas reguláveis 

A bitola de tratores agrícolas é a distância entre o centro das rodas (Figura 14). Um mesmo 

trator apresenta diversas bitolas para possibilitar o tráfego nas entrelinhas da cultura e adequar o 

trator para o acoplamento de máquinas e implementos.  

 
Figura 14. Localização da bitola de tratores agrícolas. 

 

Instrumentos de fácil leitura com presença de tacômetro e horímetro 

O tacômetro indica a rotação de trabalho do motor e o horímetro as horas trabalhadas para 

controle das manutenções. A Figura 15 ilustra os componentes básicos do painel de um trator 

agrícola. 

 
Figura 15. Componentes básicos do painel de um trator agrícola. A-TDP; B-Restrição de ar; C-Luz alta; 

D-Horímetro; E- Bateria; G-Pressão do óleo; H-Termômetro; I-Tacômetro; J-Combustível; K-pisca-

pisca. 

 

Assento com regulagens e cinto de segurança 

O assento dos tratores deve apresentar regulagens para permitir ajustes dos controles ao 

operador e cinto de segurança para proteger o operador em caso de acidentes (Figura 16). 
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Figura 16. Assento de um trator agrícola. 

 

Presença de estribos e alças 

As alças e os estribos são necessários para facilitar a subida e descida do operador evitando 

acidentes (Figura 17). 

Estribo

Alça

Estribo

 
Figura 17. Localização das alças e estribos nos tratores agrícolas. 

 

Os tratores agrícolas de modo geral devem possibilitar condições de atender as necessidades 

de potência para aplicações freqüentes na atividade agrícola (Figura 18), tais como: trabalhos com a 

TDP, transporte de produtos, preparo do solo, plantio e pulverização. 
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                              Plantio                                                     Pulverização 

 

Figura 18. Exemplos de aplicações freqüentes de tratores na atividade agrícola. 
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