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RESUMO: Este trabalho trata da avaliação de pneus agrícolas radiais e diagonais a campo, com base 
em uma análise de tração, utilizando tratores equipados com instrumentação para obtenção de dados. O 
experimento de tração foi desenvolvido em solo de várzea utilizado no cultivo do arroz irrigado por 
inundação, durante o período em que se realiza o preparo de verão. Foram comparados o desempenho 
de dois tipos de carcaças de pneus, radial e diagonal, em condições de superfície de solo firme e sob 
preparo convencional e em duas velocidades de deslocamento. Os resultados permitem concluir que os 
pneus radiais apresentam menor resistência ao rolamento, principalmente em velocidades maiores, 
menores índices de patinagem quando comparados aos pneus diagonais submetidos à mesma força de 
tração, menor consumo de combustível quando submetidos a forças de tração maiores que 20 kN, 
maior coeficiente dinâmico de tração e melhor desempenho em tração dentro dos limites de alta 
eficiência, ou seja, entre 5 e 20% de patinagem.  
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PERFORMANCE ON TRACTION OF RADIAL AND BIAS AGRICULTURAL TIRES 
 
SUMMARY: This work is a field evaluation of applying agricultural tires, bias and radial, based on a 
traction experiment, using instrumented tractors to obtain data. The traction experiment was developed 
in hidromorfic soil used for the plantation of rice irrigated by inundation during the period in which the 
summer tillage is done. Performance with two types of carcass tires (radial and ply) on firm soil and 
under conventional tillage with two travel speeds were compared. The results allow us to conclude that 
radial tires present less rolling resistance, when using minor speeds, minor rates in slipping, when 
compared to ply tires with the same pull traction, less fuel consumption when submitted to higher pull 
traction, better dynamic coefficient of traction and better performance in traction with the limits of 
high efficiency, between 5 and 20% of slipping. 
 
KEYWORDS: agricultural tires, traction, tractor. 
 
INTRODUÇÃO 

Os pneus foram introduzidos no meio agrícola a partir da década de 30 e essa inovação 
tecnológica trouxe uma série de vantagens aos equipamentos responsáveis por desenvolver tração. 
Várias pesquisas foram desenvolvidas a fim de incrementar o desempenho dos pneus e em meados dos 
anos 40 foi desenvolvido o pneu de construção radial, que dispõe suas lonas formando um ângulo de 
90º com o eixo de rotação, enquanto o pneu diagonal apresenta ângulo de 45º. O modelo radial 
somente passou a fazer parte do meio agrícola a partir dos anos 70 nos Estados Unidos e em alguns 
países europeus. No Brasil eles começaram a ser introduzidos em máquinas agrícolas a partir de 1994, 
devido a maior abertura do mercado de importação, pois as fábricas brasileiras não produzem esse 
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modelo. A introdução do pneu radial no meio agrícola brasileiro requer uma série de estudos sobre o 
desempenho para as condições de trabalho no país. Com esse objetivo realizou-se o presente 
experimento visando a obter informações do desempenho dos pneus radiais comparado aos diagonais 
convencionais. Essa nova alternativa para equipar os rodados de máquinas agrícolas já foi estudada por 
vários autores como COATES et al. (1985), LINARES et al. (1992) e CORREA et al. (1995) em 
diversas situações de trabalho e na maioria dos testes o pneu radial apresentou melhor desempenho em 
tração do que os diagonais. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Os pneus, alvo de avaliação deste trabalho, foram caracterizados utilizando metodologia 
proposta por BRIXIUS (1975). Na Tabela 1 são apresentados os resultados acrescidos de outras 
informações necessárias para a identificação dos pneus. 
 
TABELA 1. Caracterização de parâmetros dos pneus avaliados em experimento de tração. 

 Pneus Diagonais (P1) Pneus Radiais (P2) 
 Traseiros Dianteiros Traseiros Dianteiros 

Marca Goodyear Pirelli Michelin Michelin 
Denominação 23.1-26 14.9-24 620/75R26 480/65R24 
Capacidade de carga (Ply rating)* 8 6 8 8 
Pressão interna (kPa) 109,7 96 82,3 82,3 
Diâmetro total  (mm) 1.571 1.281 1.508 1.268 
Perfil não deflexionado (mm) 460 326 425 351 
Perfil deflexionado (mm) 399 251 365 231 
Raio estático (mm) 760 593 724 574 
Largura do pneu (mm) 603 385 570 425 
Área de contato (cm2)  1840 - 3644 - 
Número de garras 30 30 36 40 
Altura de garras R2 R2 R1 R1 
Aro utilizado DW 20 X 26  DW 20 X 26  
Lastro água contrapesos água água 
* Representava o número de lonas no início do uso dessa designação. 
 

Os pneus avaliados equiparam um trator MF 292 turbo, tração dianteira auxiliar (TDA), e massa 
total igual a 5.475 kg distribuída estaticamente em 35% sobre o eixo dianteiro e 65% sobre o traseiro. 
O trator possui motor com quatro cilindros, marca Perkins, alimentação forçada, com potência máxima 
de 78,5 kW (105 cv) a 2.200 rpm. Esse trator foi denominado veículo-laboratório pois foi equipado 
com dispositivos para medir as variáveis de interesse: força de tração na barra e consumo de 
combustível. A força de tração foi medida por meio da célula de carga, marca Alfa, com capacidade 
para 5 t e o consumo de combustível por um medidor volumétrico, construído pela fábrica de 
Implementos Agrícolas Jan. Além do veículo-laboratório, foi utilizado um MF 3655, Autotronic, de 
fabricação francesa, com massa total de 7.185 kg, que teve a denominação de trator freio, pois foi 
responsável por variar os níveis de força de tração exigida na barra do veículo-laboratório. 

Os trabalhos foram desenvolvidos sobre solo de várzea durante o período de preparo de verão de 
1998, característico das áreas utilizadas em rotação de plantio com arroz inundado. O solo possui 19% 
de argila e 28% de areia e foi trabalhado em duas condições diferentes: solo firme (S1) e solo solto 
(S2). Na Tabela 2 são apresentadas as características de cada condição de estudo. 
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TABELA 2. Características dos solos trabalhados com avaliação de pneus em tração. 

 Solo Firme (S1) Solo Solto (S2) 
Umidade gravimétrica (%) 17,40 10,13 
Índice de cone de 0-15 cm (kPa) 1.435 810 
Limite de trafegabilidade (%) 17,67 17,67 

 
Durante os trabalhos de campo, o veículo-laboratório tracionou o trator freio em duas 

velocidades teóricas: 5 km h-1 (M1) e 3 km h-1 (M2). Em cada uma das velocidades o trator-freio 
utilizou esquema de marchas e rotação do motor que proporcionaram três níveis crescentes de força de 
tração: primeiro nível (C1) - 3a marcha reduzida a 2.000 rpm ou 2a marcha reduzida a 1.600 rpm; 
segundo nível (C2) - 3a marcha reduzida a 1.800 rpm ou 2a marcha reduzida a 1.500 rpm; terceiro nível 
(C3) - 3a marcha reduzida a 1.500 rpm ou 2a marcha reduzida a 1.400 rpm. 

As variáveis de análise em cada parcela foram: força de tração, índice de patinagem do rodado 
dianteiro e traseiro, consumo de combustível e resistência ao rolamento. A força de tração foi avaliada 
por meio da célula de carga localizada na barra de tração do veículo-laboratório. Antes do início dos 
trabalhos de campo o equipamento foi calibrado e durante os testes foi corrigido o valor obtido, pois 
havia diferença entre as alturas dos engates do veículo-laboratório e do trator-freio. 

Os índices de patinagem do rodado dianteiro e traseiro foram avaliados por meio do método 
proposto por LINARES (1996), sendo a média calculada entre os índices de patinagem do rodado 
dianteiro e rodado traseiro do veículo-laboratório.  

O consumo de combustível foi avaliado utilizando o medidor volumétrico, instalado no sistema 
de alimentação do veículo-laboratório. Esse parâmetro foi medido nos 20 m centrais de cada parcela, 
onde foi também avaliado o tempo gasto para percorrer esse trajeto.  

A resistência ao rolamento foi avaliada alterando-se a posição dos tratores, ou seja, o trator-freio 
passou a tracionar o veículo-laboratório e medir a força de tração necessária para o deslocamento em 
duas velocidades diferentes. Nessa condição, o veículo-laboratório encontrava-se com o motor em 
baixa rotação, com a TDA acionada e diferencial bloqueado para igualar as condições de estudo em 
tração. 

Com os dados obtidos calculou-se o coeficiente dinâmico de tração e a eficiência de tração que 
complementaram os parâmetros de avaliação dos pneus em questão. 

A eficiência de tração do trator foi calculada da seguinte maneira: 

ηBT = ηt  ηk  ηδ              (1) 

em que,   
ηBT - eficiência na barra de tração; 
ηt - eficiência em relação à transmissão; 
ηk - eficiência em relação à resistência ao rolamento, e 
ηδ - eficiência em relação à patinagem. 
 

A eficiência em relação à transmissão foi 87%, obtida pela medição da potência do motor e a 
potência disponível no eixo, por meio de um torciômetro. 

A eficiência em relação ao rolamento foi calculada por meio da seguinte equação: 

ηk = Q / (Q + RR)              (2) 

em que, 
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Q - força de tração medida na barra, kN, e  
RR - resistência ao rolamento, kN. 

  
A eficiência do trator em relação à patinagem foi calculada por meio das eficiências de 

patinagem nos eixos dianteiro e traseiro. 

ηδd = 1 - δd               (3) 

ηδt = 1 - δt               (4) 

ηδ = (ηδd + ηδt) / 2              (5) 

em que,   
ηδd - eficiência em relação à patinagem dianteira, e 
ηδt - eficiência em relação à patinagem traseira. 
 

O trabalho foi realizado em parcelas que receberam como tratamentos todas as combinações 
possíveis entre as variáveis em estudo (pneu diagonal - P1; pneu radial - P2; solo firme - S1; solo solto 
- S2; velocidade teórica de 5 km h-1 - M1; velocidade teórica de 3 km h-1 - M2; nível de carga 1 - C1; 
nível de carga 2 - C2 e nível de carga 3 - C3). Cada tratamento foi repetido por três vezes perfazendo 
um total de 72 parcelas. As áreas trabalhadas foram divididas em parcelas de 60 m de comprimento 
por 3 m de largura. Na análise estatística utilizou-se o programa SAS (Statistical Analisys System), 
dando-se maior ênfase aos dados de correlação de Pearson e testes de Duncan a 5% de significância. 
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Índice de patinagem 

O índice de patinagem proporcionado pelos diferentes pneus é crescente de acordo com o 
incremento da força de tração. Os resultados demonstram  diferenças quanto à tendência de resposta à 
patinagem, em função da força de tração, para os diferentes tipos de pneus e condição de solo. Com 
pneus diagonais a tendência poderia ser melhor representada por uma reta, enquanto com pneus radiais 
são melhor representados por uma função exponencial positiva, opção adotada para os dois casos. Foi 
possível analisar o comportamento desse parâmetro por meio das equações de regressão. Para 
demonstrar a relação entre força de tração e patinagem das rodas do trator utilizou-se um modelo para 
cada um dos tipos de pneus. 

Para o solo firme, apresentado na Figura 1, o patinamento dos pneus diagonais foi superior ao 
obtido para os pneus radiais em toda a faixa de força de tração utilizada. Para a condição de 15% de 
patinamento, a diferença obtida proporcionou que se pudesse tracionar aproximadamente 5 kN a mais 
com os pneus radiais que nos diagonais. Para uma condição de 25 kN de força de tração, o 
patinamento medido foi de aproximadamente 6% maior para os diagonais que nos radiais.  

No solo solto (Figura 2), o pneu radial sempre apresenta índices de patinagem inferior ao 
proporcionado pelos pneus diagonais, quando submetidos aos mesmos níveis de força de tração. Esses 
resultados confirmam os obtidos por CORREA et al. (1997), de que os pneus diagonais 
proporcionaram índices de patinagem 20% maiores que os pneus radiais quando submetidos às 
mesmas condições de trabalho. 
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FIGURA 1. Patinagem dos pneus traseiros diagonais (dd) e radiais (dr) em solo firme, em função da 

força de tração (Q). 
 
 

 
FIGURA 2. Patinagem dos pneus traseiros diagonais (dd) e radiais (dr) em solo solto, em função da 

força de tração (Q). 
 
Consumo de combustível  

O consumo de combustível é uma função da potência exigida do motor, prova disso é a grande 
correlação que existe entre o parâmetro analisado e potência disponível na barra de tração, resistência 
ao rolamento do pneu e patinagem do rodado traseiro. Nas Figuras 3 e 4 são apresentadas as tendências 
e os modelos lineares do comportamento do consumo de combustível em função da força de tração 
exercida pelo veículo-laboratório. Os resultados demonstram que o uso de pneus radiais tende a 
promover menor consumo de combustível em níveis de força de tração superiores a 17,5 kN em solo 
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firme e a 7,5 kN em solo solto. Os resultados obtidos confirmam os encontrados por LINARES et al. 
(1992), que também não encontraram diferenças significativas para o consumo de combustível 
proporcionado pelo uso de diferentes modelos de pneus agrícolas. Os modelos lineares apresentados 
representam a tendência do comportamento do consumo volumétrico de combustível em função da 
força de tração desenvolvida na barra para as duas condições de solo. 
 

 
FIGURA 3. Consumo de combustível (Cd e Cr) em função da força de tração (Q) em solo firme. 
 

 
FIGURA 4. Consumo de combustível (Cd e Cr) em função da força de tração (Q) em solo solto. 
 
Coeficiente dinâmico de tração  

Nas Figuras 5 e 6 são apresentadas as variações do coeficiente dinâmico de tração em função da 
patinagem média. A representação obtida nas duas figuras é usualmente empregada para expressar o 
aproveitamento da massa do trator em relação à força exercida na barra de tração. Em ambas as 
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situações, o pneu radial apresentou coeficiente dinâmico de tração superior ao proporcionado pelo 
pneu diagonal, sendo melhor observado em condição de solo firme, em que a diferença chega a atingir 
66% em índice de patinagem igual a 8%. TAYLOR et al. (1976) encontraram resultados que 
demonstram que os pneus radiais proporcionam coeficiente dinâmico de tração 0,06 maior que o 
proporcionado por pneus diagonais, o que representa um incremento de 6 a 18% sobre superfícies 
adensadas (1,64 g cm-3).  

 
FIGURA 5. Coeficiente dinâmico de tração (Mt) em função da patinagem (d) em solo firme. 
 

 
FIGURA 6. Coeficiente dinâmico de tração (Mt) em função da patinagem (d) em solo solto. 
 

Em solo firme são obtidos os maiores coeficientes dinâmicos de tração, tanto com o uso de 
pneus radiais como diagonais, quando comparados aos mesmos índices de patinagem sobre solo solto. 
A melhor interação na interface solo-pneu proporcionada nessa condição de superfície é responsável 
pelos resultados, principalmente pela alta resistência ao cisalhamento do solo, que propicia maior 
resistência a força de tração e diminui o excesso de patinagem. 
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Eficiência de tração 

A eficiência de tração é definida como a relação que existe, em valores porcentuais, entre a 
potência de tração e a potência disponível no eixo do trator. Quanto maior essa relação, menores serão 
as perdas envolvidas no processo de tração. Esse parâmetro está fortemente correlacionado com carga 
na barra de tração, potência disponível, coeficiente dinâmico de tração e consumo de combustível. 

Nas Figuras 7 e 8 são representadas as tendências de eficiência de tração em função da 
patinagem. Em ambas as condições de superfície avaliadas as tendências foram semelhantes. Como 
nos demais parâmetros avaliados, em solo firme pode-se observar que os maiores índices de eficiência 
de tração foram proporcionados pelos pneus radiais. Já sobre solo solto, o pneu radial apresenta uma 
sensível superioridade até o índice de patinagem de 10%; após esse valor a tendência da eficiência é a 
mesma, provavelmente a explicação esteja na diferença entre altura de garras dos pneus. A mais alta 
eficiência  obtém-se para valores entre 10 e 20% de patinagem para o solo firme. Em solo solto, a 
máxima eficiência obtém-se em ambos os tipos de pneus a valores menores de patinagem. 

 
FIGURA 7. Eficiência de tração (Nt) em função da patinagem (d) em solo firme. 

 
FIGURA 8. Eficiência de tração (Nt) em função da patinagem (d) em solo solto. 
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Os resultados obtidos neste trabalho confirmam os encontrados por WULFSOHN et al. (1988) 
que, ao comparar as eficiências de tração proporcionadas por diferentes modelos de pneus, concluíram 
que os pneus radiais apresentam em média, eficiência de tração maior que os pneus diagonais em uma 
mesma condição de patinamento. 

Resistência ao rolamento 

A resistência ao rolamento representa a força despendida para vencer a histerese do pneu e a 
deformação do solo na zona de interação e que representa a diferença entre a força de tração total e o 
que se exige na barra de tração pelo implemento ou, no caso deste experimento, o que exige o trator-
freio. Na Tabela 3 estão apresentados os valores de resistência ao rolamento proporcionados pelos 
diferentes pneus agrícolas sobre duas velocidades de deslocamento. 
 
TABELA 3. Resistência ao rolamento dos pneus radiais e diagonais, em duas superfícies de solo de 

várzea. 

Resistência ao Rolamento (kN) 
 Solo Firme Solo Solto 
 5 km h-1 3 km h-1 5 km h-1 km h-1 
Pneu Diagonal 3,83 4,11 4,69 5,47 
Pneu Radial 3,68 3,75 3,92 4,65 
 

A análise dos valores médios correspondentes à resistência ao rolamento mostra que em solo 
solto os valores são em média 21% maiores que em solo firme, sendo os pneus radiais responsáveis 
por 15% desse incremento, enquanto os diagonais proporcionam, em média, um aumento de 27,5%. 
Essa diferença no incremento da resistência ao rolamento proporcionada pelos pneus diagonais pode 
ser explicada pela menor área de contato que o mesmo possui com o solo, o que se reflete em maior 
pressão, originando assim maiores gastos de potência para transpor o recalque gerado na superfície do 
solo. Os pneus diagonais, quando comparados aos radiais na mesma condição de avaliação, são 
responsáveis por proporcionar os maiores valores de resistência ao rolamento, sendo obtidos valores 
extremos na velocidade teórica de 3 km h-1. Isto evidencia que a resistência ao rolamento é menor a 
maiores velocidades. LINARES et al. (1992), comparando diferentes modelos de pneus quanto a 
resistência ao rolamento, não encontraram diferenças significativas. A diferença entre os resultados 
obtidos foi 15% menor para o pneu radial avaliado e a condição de superfície firme. 

 
CONCLUSÕES 

Os níveis de resistência ao rolamento medidos durante o trabalho foram sempre maiores para os 
pneus diagonais que para os pneus radiais, confirmando tendências expressas por outros autores. A 
velocidades menores, a resistência ao rolamento foi superior às obtidas com maiores velocidades de 
deslocamento. 

Verificou-se que a representação da patinagem média das rodas com pneus radiais pela forma 
exponencial é mais adequada que para os pneus diagonais, conforme manifesta o seu coeficiente de 
determinação (R2). As patinagens das rodas foram sempre maiores com o uso de pneus diagonais do 
que com o uso dos pneus radiais, para mesmos níveis de carga e condição de solo. 

O consumo volumétrico de combustível foi maior à medida que a força de tração aumentou. Para 
os pneus diagonais, nos níveis de força de tração superiores a 20 kN, o consumo de combustível foi 
sempre maior que o proporcionado com pneus radiais. Essa tendência foi mais evidente em solo firme. 
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O coeficiente dinâmico de tração obtido neste experimento foi sempre superior para os pneus 
radiais do que nos diagonais, em ambas as condições de solo. Na condição de solo firme essa 
tendência foi mais evidente, como demonstram os modelos obtidos. 

A eficiência de tração, que representa a otimização da patinagem e da resistência ao rolamento, 
foi sempre maior nos pneus radiais que nos diagonais, dentro dos limites de alta eficiência, ou seja, de 
patinagens compreendidas entre 5 e 20%. Em solo solto, de baixa resistência, esse efeito foi melhor 
visualizado.  
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