
1 INTRODUÇÃO

Mecanização Agrícola

Estudo dos Movimentos e do Tempo

Rafael Tieppo

Sumário

1 Introdução 1

2 Análise de métodos 2

3 Estudo das Operações Agrícolas 6
3.1 Fluxogramas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.2 Execução da análise operacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.3 Fluxogramas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.4 Gráfico de GANTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.5 Métodos de percurso no campo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.6 Ciclos operativos de campo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4 Desempenho Operacional 12
4.1 Capacidade operacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.2 Tipos de capacidade operacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.3 Coeficientes de Rendimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1 Introdução

Os movimentos e os tempos constituem elementos básicos para quantificação
do trabalho desenvolvido pela maquinaria agrícola. Por essa razão, esse estudo merece
atenção especial em Mecanização Agrícola.

O estudo de tempos, introduzido por Taylor, foi usado, principalmente, na
determinação dos tempos padrões. Todavia, como, o tempo gasto na execução de
uma tarefa está intimamente associado ao método utilizado, logo surgiu a necessidade
do estudo dos movimentos. Juntamente com Taylor, o estudo dos movimentos foi
desenvolvido pelo casal Gilbreth**. Apesar de esses pioneiros do Gerenciamento
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Mecanização Agrícola 2 ANÁLISE DE MÉTODOS

Científico terem desenvolvido seus trabalhos quase na mesma época, ao estudo de
tempos foi dada maior ênfase que ao dos movimentos.

A partir de 1930, iniciaram-se os estudos do trabalho orientados no sentido
de descobrir métodos melhores e mais simples de executar tarefas. Atualmente, o estudo
de tempos e movimentos tem como principal finalidade à definição de métodos racionais
de trabalho. Enquanto, no passado, dava-se ênfase excessiva à melhoria dos métodos
existentes, atualmente, procura-se determinar o método ideal ou aquele que apresenta o
melhor resultado da eficiência global do sistema.

O estudo de movimentos e de tempos é definido como:

O estudo sistemático dos processos de trabalho com os seguintes objetivos:

• desenvolver o método adequado, usualmente aquele de menor custo;
• padronizar esse método;
• determinar o tempo gasto na execução de uma tarefa específica ou operação, e;
• orientar o treinamento dos operários, no método preferido”.

Distinguem-se assim, duas partes importantes no estudo de movimentos e
de tempos:

• estudo de movimentos, que envolve a análise dos métodos de trabalho;
• estudo de tempos, abrangendo o dos tempos-padrões e o dos tempos–máquinas.

Apesar do grande desenvolvimento que se tem verificado no campo dos
Estudos de Tempos e Movimentos aplicado a atividades industriais, em Mecanização
Agrícola, praticamente nada se tem feito. Assim, as considerações que serão feitas
a seguir, em função de um método utilizado largamente nas industrias com grande
taxa de aprovação e sucesso. Espera-se contribuir com uma metodologia que possa ser
aplicada aos agricultores e seus colaboradores, pois a metodologia tem como principal
requisito à vontade de resolver problemas dos administradores de qualquer atividade.
Sob alguns aspectos, as operações industriais assemelham-se as operações agrícolas, mas
frequentemente ocorrem diferenças profundas, exigindo adaptações e, principalmente,
evidenciando uma urgente necessidade de pesquisas básicas sobre o assunto.

2 Análise de métodos

Num sentido mais amplo, todo empreendimento agropecuário se preocupa
com a criação de bens de consumo, através de um processo de produção que utiliza
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homens, máquinas e materiais. O estudo desse processo deve visualizar cada operação
agrícola por si, mas sempre considerando-as como elementos integrantes de uma processo
global de produção. Por exemplo, um estudo para determinar qual o melhor método
de aração, se será prejudicado se as glebas ou campos de trabalho da fazenda não
forem demarcadas segundo critérios; o melhor método a adotar no terraceamento,
visando à conservação do solo, não poderá ser obtido sem levar em conta as condições
de traficabilidade de colhedoras; a seleção de um método de irrigação não poderá
ser ignorar sua relação com os métodos de preparo do solo, de cultivo e aplicação de
defensivos etc. Para isso utilizaremos o método de solução de problemas de origem do
TQC (Total Quality Control ou Controle da Qualidade Total) elaborado inicialmente
no Japão. Sendo este método dividido em oito processos, como veremos a seguir:

Processo 1 – Identificação do problema

Escolha do Problema:

• Um problema é um resultado indesejável de um trabalho(esteja certo de que o
problema escolhido é o mais importante baseado em fatos e dados)

• Histórico do Problema
• Qual a freqüência do problema?
• Como ocorre?
• Mostrar perdas atuais e ganhos viáveis
• O que se está perdendo?
• O que é possível ganhar?
• Fazer Análise de Pareto

A análise de Pareto permite priorizar temas e estabelecer metas numéricas
viáveis. Subtemas podem também ser estabelecidos se necessário. Aqui não se procuram
causas, somente resultados indesejáveis.

• Nomear Responsáveis
• Nomear a pessoa responsável ou nomear o grupo responsável e o líder
• Propor uma data limite para Ter o problema solucionado

Processo 2 – Observação

• Descoberta das características do problema através de coleta de dados
• Observe o problema sob vários pontos de vista (estratifique em função de tempo,

local, tipo, sintoma, indivíduo).
• Descoberta das características do problema através de observação no local
• Cronograma, orçamento e meta.
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• Estimar um cronograma para referência
• Estimar um orçamento
• Definir uma meta a ser atingida

Processo 3- Análise

• Definição das causas influentes
• Envolva todas as pessoas que possam contribuir na identificação das causas. As

reuniões devem ser participativas.
• Anote o maior número possível de causas. Estabeleça a relação de causa e efeito

entre as causas levantadas.

Escolha as causas mais prováveis As causas assinaladas na tarefa anterior
tem que ser reduzidas por eliminação das causas menos prováveis baseadas nos dados
levantados no processo de observação. Baseado ainda nas informações colhidas na
observação prioriza as causas mais prováveis.

• Análise das causas mais prováveis(verificação das hipóteses)
• Visite o local onde atuam as hipóteses
• Estratifique as hipóteses
• Teste as hipóteses através de experiência
• Houve confirmação de alguma causa mais provável?
• Com base nos resultados das experiências será confirmada ou não a existência de

relação entre o problema (efeito) e as causas mais prováveis (hipóteses).
• Teste de consistência da causa fundamental
• Existe evidência técnica de que é possível bloquear?
• O bloqueio geraria efeitos indesejáveis?

Se o bloqueio é tecnicamente impossível ou se pode provocar efeitos inde-
sejáveis (sucateamento, alto custo, retrabalho, complexidade, etc) pode ser que causa
determinada ainda não seja fundamental, mas um efeito dela. Transforma a causa no
novo problema e pergunte outro porque voltando ao início do fluxo deste processo.

Processo 4 – Plano de Ação

• Elaboração da estratégia de ação
• Certifique-se de que as ações tomadas sobre as causas fundamentais e não sobre

seus efeitos.
• Certifique-se de que as ações propostas não produzam efeitos colaterais. Se

ocorrerem, adote ações contra elas.
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• Proponha diferentes soluções, analise a eficiência e custo de cada uma, escolha a
melhor.

• Elaboração do plano de ação para o bloqueio e revisão do cronograma e orçamento
final.

• Defina O quê será feito (WHY)
• Defina Quando será feito (WHEN)
• Defina Quem fará (WHO)
• Defina Onde será feito (WHERE)
• Detalhe ou delegue o detalhamento de Como será feito (HOW)
• Determine a meta a ser atingida e quantifique($, toneladas, defeitos, etc).
• Determine os itens de controle e verificação dos diversos níveis envolvidos

Processo 5 – Ação

• Treinamento
• Certifique-se de quais ações necessitam da ativa cooperação de todos. Dê especial

atenção a estas ações
• Apresente claramente as tarefas e a razão delas
• Certifique-se de que todos entendem e concordam com as medidas propostas
• Execução da ação
• Durante a execução verifique fisicamente e no local em que ações estão sendo

efetuadas.
• Todas as ações e os resultados bons ou ruins devem ser registrados com a data em

que foram tomados.

Processo 6 – Verificação

• Comparação dos resultados
• Deve-se utilizar os dados coletados antes e após a ação de bloqueio para verificar a

efetividade da ação e o grau de redução dos resultados indesejáveis
• Os formatos usados na comparação devem ser os mesmos antes e depois da ação
• Converta e compare os efeitos, também em termos monetários.
• Listagens dos efeitos secundários
• Toda alteração do sistema pode provocar efeitos secundários positivos ou negativos.
• Verificação da continuidade ou não do problema
• Quando o resultado da ação não é tão satisfatório quanto o esperado, certifique-se

de que todas as ações planejadas foram implementadas conforme o plano.
• Quando os efeitos indesejáveis continuam a ocorrer, mesmo depois de executada a

ação de bloqueio, significa que a solução apresentada foi falha.
• O bloqueio foi efetivo?
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• Utilize as informações levantadas nas tarefas anteriores para a decisão.
• Se a solução foi falha retornar ao Processo 2 – Observação

Processo 7 – Padronização

• Elaboração ou alteração do padrão
• Estabeleça o novo procedimento operacional ou reveja o antigo pelo 5W1H.
• Incorpore sempre que possível um mecanismo a prova de bobeira.
• Comunicação
• Comunicados, circulares, reuniões, etc.
• Educação e treinamento
• Reuniões e palestras
• Manuais de treinamento
• Treinamento no trabalho
• Acompanhamento da utilização do padrão
• Sistema de verificação do cumprimento do padrão

Processo 8 – Conclusão

• Relação dos problemas remanescentes
• Análise dos resultados
• Demonstrações gráficas
• Planejamento do ataque dos problemas remanescentes
• Aplicação do método de solução de problemas nos que forem importantes
• Reflexão
• Reflexão cuidadosa sobre as próprias atividades da solução de problemas

3 Estudo das Operações Agrícolas

Uma operação agrícola constitui toda e qualquer atividade direta e perma-
nentemente vinculada ao trabalho de produção agropecuária, e seu estudo, através
da análise operacional é importante não só para a Mecanização como também para a
Mecânica Agrícola.

Do ponto de vista da Mecanização Agrícola, o estudo das operações permite
a eleição de critérios racionais de escolha e manejo das máquinas, implementos e ferra-
mentas que irão executá-las. Para a Mecânica Agrícola, evidencia importantes aspectos
para o projeto, desenvolvimento e aprimoramento de órgãos ativos, de mecanismos, de
implementos etc.

O estudo completo de uma operação agrícola envolve considerações sobre:
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• aspectos técnicos;
• tempos consumidos;
• custos envolvidos em sua execução.

Consideremos, por exemplo, a operação de aplicação de defensivos numa
cultura sob seus três ângulos de enfoque:

• Aspectos Técnicos: envolve considerações sobre dosagem a ser empregada, local e
tipo de aplicação, máquinas a serem usadas etc.;

• Tempo Consumido: abrange as datas prováveis de início e término da execução da
operação, a capacidade e eficiência de campo das máquinas utilizadas etc.;

• Custo da Operação: envolve a avaliação do custo-hora e do desempenho econômico
da maquinaria empregada, as despesas com defensivos etc.

Apesar de não existir uma forma padronizada de relato de análise operacional,
é importante que se considerem maneiras adequadas para expressar em termos gráficos
as idéias e os dados envolvidos no estudo das operações agrícolas. Um relato de estudo
de operação deve ser, além de completo, claro e sucinto. Para isso são utilizados
vários métodos, destacando-se, entre eles, os diagramas de blocos, os fluxogramas,
os diagramas de rede (PERT), o gráfico de Gantt etc. Ainda, constituem excelentes
recursos adicionais à monografia e a programação linear.

3.1 Fluxogramas

Fluxograma é uma técnica de análise operacional que emprega diagramas
para indicar a direção de fluxo de materiais ou os caminhos seguidos numa seqüência
de operações.

Os fluxogramas são utilizados, principalmente, nas seguintes situações:

• Levantamento de métodos, condições ou situações existentes;
• Planejamento de atividades ou operações a realizar;
• Programação de modificações a introduzir num método de trabalho.

A elaboração de um fluxograma envolve os seguintes passos: o alcance do
fluxograma.

3.2 Execução da análise operacional

A análise das operações agrícolas é feita em três fases sucessivas, a saber:
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• Divisão do trabalho em etapas;
• Estudo individual das etapas;
• Planejamento das atividades envolvidas em cada etapa

A divisão do trabalho deve ser feita de maneira que se obtenha uma seqüên-
cia ordenada de etapas a percorrer, desde uma condição inicial até uma condição
final. Considerando-se novamente o exemplo da operação de aplicação de defensivos,
distinguem-se:

Condição Inicial:

• Cultura no campo atacada pela praga;
• Máquina no campo;
• Defensivo estocado no almoxarifado.
• Condição Final
• Defensivo recobrindo a cultura;
• Máquina limpa no galpão;
• Registro de operação no controle administrativo;
• Operação contabilizada.

Entre essas condições, foram percorridas as etapas seguintes:

Início; preparo da máquina − > regulagem da máquina − > aplicação do
defensivo no campo − > limpeza e manutenção da máquina − > controle operacional e
custos ; Fim.

O estudo individualizado de cada uma dessas etapas revela a existência de
subetapas, a saber:

Etapa 1 – Preparo da máquina

Sub etapas:

• 1/B) testes preliminares para verificar as condições de funcionamento;
• 1/C) eliminação de vazamentos e / ou entupimentos;
• 1/D) execução de pequenos ajustes ou reparos.

Etapa 2 – Regulagem da máquina

Sub etapas:

• 2/A) determinação do espaçamento entre os bicos na barra e respectivo posiciona-
mento;

• 2/B) aferição da velocidade de deslocamento e características da faixa de deposição;
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• 2/C) cálculos e determinação da proporção da mistura de defensivo + veículo
(água)

Etapa 3 – Aplicação do defensivo no campo

Sub etapas:

• 3/A) avaliação da área a ser trabalhada;
• 3/B) verificação das condições de funcionamento da máquina (velocidade, altura

da barra, efeito de ventos, etc.);
• 3/C) registro dos tempos (de preparo, regulagens, transporte, reabastecimento e

aplicação);
• 3/D) avaliação dos tempos mortos e trabalho efetivo da máquina;
• 3/E) levantamento da quantidade de defensivo aplicado;
• 3/F) avaliação qualitativa da aplicação do defensivo

Etapa 4 – Limpeza e manutenção da máquina:

Subetapas:

• 4/A) lavar a máquina e/ou descontaminá-la;
• 4/B) desacoplar o pulverizador do trator
• 4/C) fazer manutenção diária da máquina e do trator;
• 4/D) preencher a ficha de controle

Etapa 5 – Controle operacional e custos:

Sub etapas:

• 5/A) registro da operação no controle operacional;
• 5/B) contabilidade da operação.

3.3 Fluxogramas

Fluxograma é uma técnica de análise operacional que emprega diagramas
para indicar a direção de fluxo de materiais ou os caminhos seguidos numa seqüência
de operações.

Os fluxogramas são utilizados, principalmente, nas seguintes situações:

• Levantamento de métodos, condições ou situações existentes;
• Planejamento de atividades ou operações a realizar;
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• Programação de modificações a introduzir num método de trabalho.

A elaboração de um fluxograma envolve os seguintes passos: 1. execução de
um diagrama de blocos, onde são caracterizadas as etapas a percorrer na realização da
operação analisada como ilustrado abaixo; 2. preparo do fluxograma, onde as etapas
são relacionadas de forma ordenada, segundo direções preestabelecidas; 3. elaboração
do diagrama de fluxo, ampliando

Figura 1 – Fluxograma simplificado para recebimento de grãos

3.4 Gráfico de GANTT

Gráfico de Gantt é uma técnica de análise operacional que emprega um
mapa para registro de operações que serão ou que já foram realizadas. A denominação
foi dada por Wallace em homenagem a Gantt, primeiro racionalizador norte-americano
a empregar tal mapa cronológico.

Esse gráfico é utilizado tanto para planejamento como para controle cronoló-
gico de operações, e sua execução é feita através dos seguintes passos:

1. levantamento das operações e das datas em que deverão ser ou em foram realizadas;
2. levantamento dos aspectos quantitativos envolvidos nas operações;
3. elaboração do mapa cronológico, com base nos passos anteriores.

Para melhor esclarecer como essa técnica de análise operacional é empregada,
tomemos o exemplo do sistema de produção da cultura da soja com 6.900 ha com
cultivo de 3500 ha de milho na segunda safra, sendo que a programação das operações
é realizada, em função do ciclo de cada cultura.
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Figura 2 – Gráfico de Gantt para o sistemas de produção de grãos

3.5 Métodos de percurso no campo

A maioria das operações agrícolas (preparo do solo, plantio, cultivo, aplicação
de defensivos e colheita** exigem deslocamentos ordenados no talhão. Quanto mais
racional for o percurso maior deve ser a economia de tempo e de movimentos. Formatos
a considerar:

• Formato da área: retangular, trapezoidal, triangular e faixa sinuosa
• Declividade do terreno: sempre operar em nível.

3.6 Ciclos operativos de campo

Unidirecional (sentido)

• Fechado horário
• Fechado anti-horário
• Aberto sentido indeterminado

Bidirecional

• Abrindo o talhão horário
• Fechando o talhão anti-horário
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Figura 3 – Cilco operativos

4 Desempenho Operacional

Denomina-se desempenho operacional um complexo conjunto de informações
que definem, em termos quantitativos e qualitativos, os atributos da maquinaria agrícola
quando executam operações sob determinadas condições de trabalho. Essas informações
podem ser agrupadas da seguinte forma:

• Características operacionais: abrangendo dados relativos à qualidade de trabalho
desenvolvido pela maquinaria agrícola, sob determinadas condições de trabalho;

• Características dinâmicas: abrangentes dados de potência requerida para aciona-
mento e de velocidade de trabalho da maquinaria, sob determinadas condições de
trabalho;

• Características de manejo: focalizando os aspectos relacionados com as regulagens,
a manutenção, as reparações, a estabilidade,(MIALHE, 1974).

Segundo HUNT(1983), rendimento das máquinas agrícolas pode ser medido
em termos de rapidez e de qualidade de execução das operações. A rapidez é um
aspecto importante devido às épocas de execução das diferentes práticas agrícolas
estarem sujeitas às variações climáticas dentro de cada estação do ano. Como a maioria
dos produtos agrícolas são sensíveis, sendo que a máquina agrícola pode interferir
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na sua qualidade final, o desempenho eficiente de uma máquina em suas tarefas pré-
determinadas corresponde a uma importante medida de rendimento. Portanto, tanto
qualidade quanto quantidade de trabalho executada por uma máquina agrícola estão
relacionados com o rendimento da mesma. A maioria dos rendimentos de campo se
expressam em área/hora.

4.1 Capacidade operacional

Designa-se por capacidade operacional de máquinas e implementos agrícolas,
a quantidade de trabalho que são capazes de executar na unidade de tempo. Constitui
uma medida de intensidade do trabalho desenvolvido na execução de operações agrícolas.

A capacidade operacional de máquinas e implementos agrícolas pode ser
expressa pela relação:

CapacidadeOperacional = QuantidadedeTrabalho

UnidadedeTempo

4.2 Tipos de capacidade operacional

Desde que a quantidade de trabalho executado ou produção das máquinas e
implementos poderá ser avaliada de várias maneiras e o tempo considerado, sob vários
aspectos, distinguem-se diversos tipos de capacidade operacional. Os fatores que afetam
a capacidade de campo são:

• capacidade teórica da máquina
• manobra das máquinas (ex:tamanho)
• modelos de campo
• a forma de campo
• o tamanho de campo (campos grandes não necessariamente tem maior eficiência do

que campos pequenos). A eficiência de campo será melhor em função da proporção
de tempo de operação e o tempo de manobras.

Assim, as capacidades operacionais da máquina agrícola podem ser classifi-
cadas da seguinte forma:

1. De acordo com o tipo de operação:

• Capacidade de campo Cc
• Capacidade de produção Cp
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• Capacidade de manipulação Cm

2. De acordo com as dimensões dos órgãos ativos:

• Capacidade teórica CcT

3. De acordo com tempo considerado:

• Capacidade efetiva CcE
• Capacidade operacional CcO

Capacidade de campo teórica (CcT)

É obtida a partir de dados relativos às dimensões dos órgãos ativos da
máquina, especificamente da largura de corte e da velocidade de deslocamento:

CcT = larguradecorte x velocidadededeslocamento

A largura de corte é medida na projeção, sobre um plano perpendicular à
direção de deslocamento, da região abrangida pelo conjunto de órgãos ativos.

A velocidade de deslocamento considerada é aquela correspondente ao limite
máximo de velocidade sob o qual é possível realizar um trabalho adequado. Sendo que
a velocidade de campo pode estar limitada por qualquer dos seguintes fatores:

• sobrecarga das unidades funcionais da máquina;
• incapacidade do operador para controlar a máquina com precisão;
• perda de funcionalidade ou algum dano estrutural da máquina, devido a uma

superfície irregular do terreno.

Capacidade de campo efetiva (CcE)

Representa a capacidade efetivamente demonstrada pela máquina no campo.
Representa a capacidade básica da máquina, isto é, a capacidade medida no campo
num certo intervalo de tempo:

CcE = AreaTrabalhada

TempodeProdução

Nesse caso a área trabalhada é medida no campo, diretamente sobre faixas
ou passadas executadas pela máquina, durante o tempo de observação. O tempo de
produção é obtido cronometrando o tempo no qual a máquina efetivamente realizou a
operação. A capacidade de campo efetiva diferencia-se da capacidade de campo teórica
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por incluir certos fatores de campo, tais como a utilização parcial da largura de corte
devido ao efeito de sobreposição entre as passadas sucessivas e o uso de velocidade
de deslocamento inferior àquelas que teoricamente poderia desenvolver. Assim a CcE
quase sempre resulta menor que a CcT, podendo no máximo ser igual (MIALHE,1974).

Segundo HUNT (1983), a capacidade de campo teórica é diferente da efetiva,
pois é impossível operar as máquinas de maneira contínua, portanto a capacidade efetiva
ou real será menor que a capacidade teórica ou potencial.

Capacidade de campo operacional (CcO)

Representa a capacidade da máquina ou implemento no campo que inclui
os efeitos de fatores de ordem operacional. Esses efeitos são representados por tempos
consumidos no preparo da máquina (Tpe), interrupções (Ti), tempors requeridos pelo
próprio trabalho da máquina quando em operação no campo, e tempo de produção(TPr):

CcO = ÁreaTrabalhada

TempoMáquina

A área trabalhada é medida no campo diretamente sobre faixas ou passadas.
O tempo máquina inclui as parcelas: Tpe (tempo de preparo) + TPr (tempo de
produção) + Ti (tempo de interrupções) (MIALHE, 1974).

4.3 Coeficientes de Rendimento

Texto do Pesquisador Edson Patto Pacheco, “Seleção e Custo
Operacional de Máquinas Agrícolas” EMPRAPA.

Devido às diferenças de tamanho de máquina, velocidade de deslocamento,
formato e tamanho dos campos, habilidade do operador etc., é impossível dar números
exatos para eficiência de campo que se pode obter numa fazenda. No Brasil, pratica-
mente não se dispõe de tabelas de eficiência de campo, para máquinas ou conjuntos
normalmente empregados. Neste particular, há necessidade de se desenvolver pesquisas
nacionais, a fim de se obter os parâmetros já mencionados, sem o que se torna quase
impossível a execução de cálculos confiáveis.

Para os cálculos da capacidade de campo efetiva só deverá ser computado
o tempo de serviço depois que a máquina já estiver no campo; o tempo gasto para
regulagem da máquina no galpão, acoplamento do implemento ao trator, manutenções
periódicas, reparos e deslocamento até o campo não são incluídos; devem, portanto, ser
bem rápidos e os deslocamentos restritos ao mínimo necessário, para que a máquina
entre em sua fase rentável. A programação do uso do equipamento agrícola deve ser
criteriosamente estudada evitando deslocamentos desnecessários. A localização do
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galpão de máquinas mais próximo possível do campo de produção; o modo de divisão
dos campos; a boa distribuição dos insumos a ser utilizados no terreno e operadores das
máquinas e pessoal de campo bem treinados são alguns exemplos de como proporcionar
melhor aproveitamento do tempo total disponível.

Substanciais melhorias podem ser obtidas, na eficiência de campo, pela
análise e variação da maneira de executar as operações. É natural que o modo de
realizar as operações no campo esteja intimamente relacionado com o tamanho e a
forma da gleba. O objetivo primário é estabelecer uma maneira eficiente para reduzir a
quantidade de manobras e a distância percorrida na virada. Normalmente, implementos
reversíveis e montados no engate de 3 pontos proporcionam viradas com distâncias
reduzidas e mais rápidas. A eficiência no uso do tempo pode melhorar significativamente
quando os campos são longos. No entanto, medidas de conservação de solo (plantio em
nível por exemplo) são provavelmente os fatores mais importantes que influenciam na
eficiência de tempo nos modelos de campo, uma vez que nem sempre a maior dimensão
da área coincide com o melhor direcionamento das operações visando à conservação do
solo. Quando as condições da cultura e do solo não são as melhores para as operações
com máquinas, a velocidade de deslocamento deve ser diminuída. Matematicamente,
essa condição irá melhorar a eficiência de campo, mas isso, logicamente, não é a condição
desejável de operação para melhorar o rendimento operacional.

Para selecionar máquinas agrícolas devem-se considerar três pontos:

1. A área a ser mecanizada;
2. As eficiências de campo e as velocidades de trabalho para as operações a ser

executadas;
3. O tempo de campo disponível para execução das operações - TC (horas):

• jornada diária da máquina no campo - JD (h/dia);
• número total de dias para execução das operações de campo - TD;
• número de dias perdidos - DP;
• número de dias de final de semana e feriados;
• número de dias perdidos devido ao clima.

Para que um dia seja considerado trabalhável, devido ao clima, é necessário
que:

a. a umidade do solo seja menor ou igual a 90% da disponibilidade máxima de água
que o solo pode ter;

b. a precipitação ocorrida no dia seja inferior a 5 mm;
c. a precipitação no dia anterior seja inferior a 10 mm; e
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d. não haja persistência do mal tempo, isto é, a precipitação do dia anterior seja
maior que 2,0 mm e do dia trabalhável superior a 0,2 mm.
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