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RESUMO: A adequação do trator agrícola resulta em melhor desempenho com consequente aumento 

da capacidade operacional e melhor qualidade das operações. O objetivo do trabalho foi avaliar o 

consumo de combustível de um trator agrícola trabalhando com diferentes pressões de inflação dos 

pneus em superfície de concreto e solo mobilizado. Os ensaios foram realizados na FCA/UNESP, 

Campus de Botucatu - SP, em pista de concreto e pista de solo mobilizado, com um delineamento 

experimental de 2x2x3 com cinco repetições, sendo duas pressões de inflação dos pneus do trator 

165,4 kPa (24 psi)/220,6 kPa (32 psi) nos rodados traseiro e dianteiro respectivamente e 110,3 kPa (16 

psi) nos rodados traseiro e dianteiro do trator e dois tipos de superfícies (Pista de concreto e Pista de 

solo mobilizado) e três forças aplicadas na barra de tração do trator 100, 75 e 50% da força máxima de 

tração. Nos ensaios de campo observou-se que a pressão de inflação dos pneus de 110,3 kPa (16 psi) 

para os rodados traseiro e dianteiro do trator proporcionaram melhorias no desempenho energético do 

trator, reduzindo o consumo especifico de combustível quando comparado com a pressão de inflação 

dos pneus de 165,4/220,6 kPa Traseiro e Dianteiro. Em superfície de concreto o trator consumiu 

26,12% menos combustível quando comparado ao consumo da superfície de solo mobilizado. 
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FUEL CONSUMPTION OF A TRACTOR DUE TO THE INFLATION PRESSURE OF TIRES 

ON CONCRETE SURFACE AND TILLED SOIL 

 

ABSTRACT: The adequation of an agricultural tractor results in better performance with consequent 

increase in operational apacity and better quality of operations. The objective of this study was to 

evaluate the fuel consumption of a tractor working with different tire inflation pressures in concrete 

surface and tilled soil. Assays were performed in FCA/UNESP, Botucatu - SP, in concrete runway and 

runway tilled soil with a 2x2 experimental design with five repetitions, two tire inflation pressures 

Tractor 165.4 kPa (24 psi)/220.6 kPa (32 psi) in the front and rear axles respectively, and 110.3 kPa 

(16 psi) in the front and rear axles of the tractor and two types of surfaces (concrete track and track 

tilled soil) and three forces applied to the drawbar 100%, 75% and 50% of the maximum force of 

traction. In field trials it was observed that tire inflation pressure of 110.3 kPa (16 psi) for front and 

rear axles of the tractor provided improvements in the energy performance of the tractor, thus reducing 

the specific consumption of fuel when compared with the pressure inflation of tires 165.4 / 220.6 kPa 

Rear and Front. In concrete surface the tractor consumed 26.12% less fuel consumption compared to 

the tilled soil surface. 
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INTRODUÇÃO: A adequação do trator agrícola resulta em melhor desempenho com consequente 

aumento da capacidade operacional e melhor qualidade do serviço. 

O ensaio do trator em solo agrícola é uma das maneiras de se obter informações, 

principalmente no que diz respeito ao seu desenvolvimento de tração. O rendimento na barra de tração 

é frequentemente usado para comparar ou avaliar tratores (MONTEIRO et al., 2013). 

Masiero et al. (2009) estudando o consumo específico de combustível, potência na barra de 

tração e rendimento na barra de tração em função da pressão de inflação do pneu, concluíram que as 

baixas pressões de inflação dos pneus apresentaram menores consumos de combustível além de 

fornecer ao trator maior potência e rendimento na barra de tração, pressões excessivamente altas 

resultaram em maior patinagem e consumo de combustível e menor eficiência operacional do 

conjunto.  

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, no entanto, apresentar uma tendência de comportamento. 

O objetivo do trabalho foi avaliar o consumo de combustível de um trator agrícola trabalhando 

com diferentes pressões de inflação dos pneus em superfície de concreto e solo mobilizado. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: Os ensaios foram realizados no NEMPA – Núcleo de Ensaios de 

Máquinas e Pneus Agroflorestais, do Departamento de Engenharia Rural da Faculdade de Ciências 

Agronômica – FCA/UNESP, com um trator da marca New Holland, modelo TM 7040 4x2 TDA, com 

132 kW de potência no motor, a 2200 rpm, tracionando a Unidade Móvel de Ensaio na Barra de 

Tração – UMEB devidamente instrumentada (FIORESE et al., 2012),  que operou como um carro 

dinamométrico. 

Foi utilizado o delineamento experimental em faixas, com arranjo fatorial dos tratamentos 

2x2x3, com 5 repetições, sendo analisados: 

 Dois tipos de superfície de rolamento (F1): Pista de concreto e Pista de solo mobilizado; 

 Duas pressões de inflação dos pneus do trator (F2): Máxima recomendada pelos fabricantes 

dos pneus 165,4 kPa (24 psi) nos rodados traseiro e 220,6 kPa (32 psi) nos rodados dianteiro e a 

Mínima recomendada pelos fabricantes dos pneus 110,3 kPa (16 psi) nos rodados traseiro e 110,3 kPa 

(16 psi) nos rodados dianteiro; 

 Três forças aplicadas na barra tração do trator (F3): 100%, 75% e 50% da força máxima de 

tração.  

Os dados apresentou uma distribuição normal e foram avaliados através da análise de 

variância e o teste de DMS a 5% de significância, para a comparação das médias. 

O consumo de combustível foi determinado com o uso de dois fluxômetros OVAL M-III 

LSF41L0-M2, com vazão de 1 mL/pulso, instalados no circuito de combustível, entre o tanque e o 

motor, sendo um instalado antes da bomba injetora e outro no retorno do combustível ao tanque.  

O consumo específico foi calculado pela Equação 1. 

 

                                                                                                               (1) 

 

Onde: 

Cesp = Consumo específico de combustível (g.kWh
-1

); 

ρ = Densidade do combustível (826 g.L
-1

 para temperatura de 40º C); 

Chv = Consumo horário volumétrico (L.h
-1

); 

Pb = potência média requerida na barra de tração do trator (kW). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na tabela 1 estão apresentados as Médias de consumo especifico 

de combustível (g.kW.h
-1

) para os fatores: Tipo de superfície (F1), Pressão de inflação dos pneus (F2) 

Força aplicada na barra de tração do trator (F3). 

 



 

 

Tabela 1 - Médias de consumo especifico de combustível (g.kW.h
-1

) para os fatores: Tipo de superfície 

(F1), Pressão de inflação dos pneus (F2) Força aplicada na barra de tração do trator (F3). 

Tipo de Superfície (F1)  Médias (g.kW.h-1) 

Pista de Concreto 415,04  b 

Pista de Solo Mobilizado 561,78 a 

Pressão de Inflação dos Pneus (F2) Médias (g.kW.h-1) 

Traseiro/Dianteiro - 165,4/220,6 kPa  492,36 a 

Traseiro/Dianteiro - 110,3/110,3 kPa  484,47  b 

Força Aplicada na Barra de Tração (F3)  Médias (g.kW.h
-1

) 

100% da força máxima de tração 429,46   c 

75% da força máxima de tração 477,38  b 

50% da força máxima de tração 558,41 a 

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste MDS em nível de 

5% de significância.  

 

Como apresentado na Tabela 1 o trator trabalhando em superfície de rolamento do tipo solo 

mobilizado apresentou um consumo especifico de combustível de 561,26 g.kW.h
-1

, ou seja o trator 

requer uma quantidade de combustível para gerar a potência necessária na barra de tração para 

tracionar um implemento de 26,12 % maior quando comparado ao trabalho em superfície de concreto 

que apresentou um gasto de 415,04 g.kW.h
-1

. 

Observou-se que o trator NH TM 7040 ao trabalhar com os pneus inflados com um pressão de 

110,3 kPa (16 psi) nos rodados traseiro e dianteiro gerou redução no consumo de combustível de 1,6% 

quando comparado ao consumo especifico de combustível com os pneus do trator inflados com 165,4 

kPa (24 psi) nos rodados traseiro e 220,6 kPa (32 psi) nos rodados dianteiro. 

A tendência é que quanto menor a força aplicada na barra de tração do trator menor será a 

diferença de consumo de combustível entre as superfícies de rolamento, já que a exigência de tração 

requerida pelos rodados é menor com isso os fenômenos de contato e de fluxo que ocorrem na zona de 

interface entre o solo e os dispositivos de tração tem seus efeitos reduzidos (SHMULEVICH, 2010). 

Gabriel Filho (2010) afirma que a eficiência de tração de um trator pode ser influenciada pelas 

condições do solo, características rodados e variáveis como carga dinâmica, força na barra de tração, 

torque e patinagem. 

Esses resultados mostra que a otimização do trator está diretamente ligada à adequação do 

equipamento utilizado a fonte de potência, concordando assim com Salvador, Mion e Benez (2009), 

Masiero (2010) e Monteiro et al. (2013). 

 

CONCLUSÃO: A mínima pressão de inflação dos pneus recomendada pelo fabricante 110,3 kPa (16 

psi) rodados traseiro e dianteiro proporcionou menor consumo especifico de combustível em relação à 

máxima pressão de inflação dos pneus recomendada pelo fabricante dos pneus 165,4 (24 psi) nos 

rodados traseiro e 220,6 kPa (32 psi) nos rodados dianteiro do trator. 

A força aplicada na barra de tração correspondente a 100% (4720 kgf em pista de concreto e 

3180 kgf em pista de solo mobilizado) da força máxima de tração gerou o melhor desempenho 

energético nas duas condições de superfícies avaliadas (pista de concreto e pista de solo mobilizado). 

Em superfície de concreto o trator consumiu 26,12% menos combustível quando comparado 

ao consumo da superfície de solo mobilizado. 
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