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Atividade

• Grupo com entre 6 e 7 integrantes
• Data de entrega: até o dia 07/11/2016, 08:00h.
• enviar por email: mma@unemat.br
• assunto do e-mail: MEC1902_TRAB2_DIM
• Será enviado um e-mail de confirmação de recebimento até a data de entrega final.
• Formato de entrega (PDF)

Formato do trabalho

• O trabalho deverá ser composto pelos seguintes tópicos:

– Introdução
– Material e Métodos
– Resultados e discussão
– Conclusão
– Referências bibliográficas
– Seguir NORMAS (ver no site)

Objetivo da atividade

Para uma propriedade com área total de 3800 ha, dimensionar um sistema
mecanizado e seu respectivo custo operacional, priorizando a redução de custos.

Desenvolver dois cenários para o dimensionamento dos conjuntos mecaniza-
dos, sendo o primeiro utilizando máquinas de grande porte, e o segundo composto por
máquinas de médio porte, ou ainda, uma mescla de máquina de grande e médio porte.

• Características da Área
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– Soja 3800 ha;
– Milho Safrihna 1680 ha;
– Sistema de plantio direto;
– Assumir que o solo esteja com a acidez corrigida e com a cobertura nas
condições ideais para executar o plantio;

– A adubação da soja deve ser realizada na fileira de semeadura;
– Para o milho safrinha apenas uma adubação a lanço.

• Local

– Sorriso MT

• Especificar

– Tratos culturais
– Cronograma das operações
– Operações
– Maquinário utililizado

• Assumir o preço de sucata de 30% do valor da máquina nova, com vida útil de 10
anos.

• Taxa de seguro 4% a.a.; alojamento 1% a.a.; juros 9% a.a.
• Custo do operador de 45 R/h, custodocombustível3, 80R / h
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