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RESUMO

Sobre máquinas agrícolas, características operacionais são de suma importância
para a relação custo-benefício da propriedade, que é o principal quesito buscado
pela maioria dos produtores rurais atualmente. O presente trabalho buscou avaliar
os rendimentos operacionais, e características inerentes à operação,
desempenhadas pelos sistemas, além da simulação do custo hora unitário,
comparando os modelos e de marcas distintas, sendo elas John Deere e Valtra. Os
tratores foram submetidos às suas aplicações normais de preparo de solo dentro de
uma propriedade no município de Monte Carmelo/MG, onde foram acoplados, cada,
a um subsolador de 04 hastes com profundidade média de trabalho de 60
centímetros. As características operacionais observadas foram: produtividade média
em horímetro do trator por hectare, consumo de combustível por hora, consumo de
combustível por hectare preparado, aspectos ergonômicos de cada trator, aspectos
qualitativos da transmissão PowrQuad no rendimento da operação no trator John
Deere 6145J em relação ao sistema de transmissão mecânica do Valtra BH145,
estruturas de tracionamento com diferenças qualitativas visíveis e sistema hidráulico
dos dois tratores. Levando em consideração todos os aspectos qualitativos e
características operacionais, o sistema proposto pela John Deere com o modelo
6145J obteve melhores rendimentos quantitativos e qualitativos, oferecendo um
melhor custo-benefício que o sistema Valtra BH145. O presente trabalho pôde
concluir que o sistema John Deere oferece maior capacidade operacional com
melhor conversão em eficiência operacional por hora. Os atributos do esterçamento
das rodas promovido pelo Caster Action, bomba de pistões, transmissão PowrQuad
e chassi para acoplamento do trem de força estão diretamente ligados às melhores
condições de trabalho tanto para o conjunto trator quanto para o operador que está
no comando da máquina, otimizando o uso do equipamento e oferecendo a
rentabilidade
esperada
que
o
produtor
procura.
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1 INTRODUÇÃO

Há muitos anos, na agricultura brasileira, são discutidas práticas de manejo
de solo que buscam o aumento da produtividade em todas as cultivares. Nos
primórdios da agricultura em larga escala, foram utilizados arados tracionados por
animais, arados tracionados por tratores agrícolas, grades aradoras, grades
niveladoras, arados de aiveca, escarificadores, e por fim, subsoladores.

A atividade de remexer o solo em perfil é adotada para que o mesmo seja
descompactado de maneira uniforme, aumentando assim sua porosidade, que é
responsável pela absorção da água da chuva, formação de vida microbiana no solo
e capacidade de enraizamento da planta, que deve ser pleno e sem empecilhos.

Nas atividades relacionadas ao setor florestal, muito se fala no preparo de solo após
o corte da floresta, que deixa vários resíduos na maioria das vezes impossíveis de
serem manejados manualmente, necessitando o auxílio de máquinas robustas e
eficazes para tal fim.

Em compensação a isso, e pela expansão tecnológica dos últimos anos, máquinas
cada vez mais modernas e adequadas ao uso severo são lançadas ao mercado para
tornar trabalhos cada vez mais pesados em atividades rotineiras e simples.

Por isso, devido a sistemas já existentes em fazendas que possuem práticas
florestais, são propostas novas soluções em mecanização, através da aplicação de
diferentes tratores agrícolas para que, através da avaliação de consumo, tempo de
trabalho, eficiência operacional e ergonomia, seja ampliado o custo-benefício dos
equipamentos envolvidos, consumindo-se cada vez menos recursos e gerando mais
lucro na atividade de preparo de solo com rearranjo de resíduos.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

A estrutura física do solo é amplamente importante e deve ser levada em
consideração quando se fala em manejo, porém, por estarem mais diretamente
associados à produtividade das plantas, até recentemente, apenas os atributos
químicos e físicos do solo eram considerados na avaliação dos impactos e da
capacidade produtiva dos plantios florestais (SCHOENHOLTZ et al., 2000).

Juntamente com o trabalho de rearranjo dos resíduos florestais, toda a prática de
subsolagem leva em consideração a formação de matéria orgânica no solo, que é
um constituinte cimentante que mantém os solos agregados, preservando a
porosidade e a capacidade de infiltração (CALOURO, 2005).

A atividade de subsolagem em rearranjo de resíduos é muito importante no período
pós-colheita da atividade florestal, porém, de acordo com Machado (1989), a
exploração e o transporte representam 50% ou mais do total dos custos finais da
madeira posta na indústria.

Segundo Santos (1995) o forwader tem o tempo de carga como atividade que
consome a maior parte do ciclo operacional. O trabalho do forwader deixa o solo
com valas e dificulta a operação de subsolagem posterior.
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Compreender o motivo de se subsolar o solo no período pós-colheita, está
diretamente ligado à capacidade produtiva da nova lavoura a ser plantada. Como
cada vez são utilizadas máquinas maiores e mais produtivas, para HERBAUTS et al.
(1996), o aumento do tamanho, potência e o tráfego dessas máquinas é a principal
causa para a degradação física do solo e ecossistemas florestais.

Entre as diversas opções de preparo do solo, destaca-se a subsolagem devido aos
seus efeitos benéficos ao solo e suas vantagens operacionais e econômicas (GAVA,
2002; SASAKI; GONÇALVES, 2005; RAPER; BERGTOLD, 2007; BLAZIER; DUNN,
2008).

No meio florestal, a subsolagem é comum e muito empregada pela maioria das
empresas florestais, porém deve-se ter certo cuidado no uso da mesma, pois
segundo Hillel (1980), em quase todos os casos, essa operação demanda alto
consumo energético, tempo operacional e elevado custo em razão do consumo de
combustível para que o equipamento seja tracionado, dependendo diretamente da
profundidade de trabalho a ser estabelecida, levando em consideração também o
número de repetições, umidade do solo e declividade do terreno.

O manejo de solo em subsolagem de descompactação e rearranjo de resíduos póscolheita deve ser levado em consideração, pois segundo Dougherty & Gresham
(1988) o desenvolvimento radicular é o fator mais importante na sobrevivência e
crescimento de pinus no primeiro ano de plantio até que o sistema radicular tenha
chance de se desenvolver. Até chegar a este período, as mudas não têm condições
de suprir as suas necessidades, principalmente em solos de baixa fertilidade ou de
pouca disponibilidade de água para as plantas.
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O trabalho de subsolagem deve ser delicadamente elaborado, pois segundo Powers
& Morrison (1996), entre todos os fatores naturais que afetam a produtividade das
plantas, o solo é o mais facilmente modificado pelo manejo.

Os sistemas propostos trabalharam em diferentes velocidades, e de acordo com
LANÇAS (1987), o aumento da velocidade na atividade de subsolagem proporcionou
maiores rendimentos operacionais com menor consumo de combustível.

Além de ser observada a velocidade de trabalho do equipamento, foi verificado o
consumo de combustível por hora trabalhada e por hectare trabalhado. Os custos
com combustível continuam sendo um problema mundial na agricultura mecanizada,
levando pesquisadores a desenvolver novos métodos de sistemas de cultivos que
minimizem o uso de combustíveis (BURT et al., 1983).

Os sistemas precisam estar otimizados para que ofereçam custo-benefício aceitável.
Para LYNE et al. (1984), a otimização da performance de um trator necessita de
uma seleção criteriosa do equipamento a ser tracionado relacionado ao motor e seus
parâmetros de tração.

A eficiência energética de um trator operando em cultivos florestais precisa ser cada
vez mais otimizada, pois segundo Mattos et al. (1981), o gasto com combustível
representa cerca de 30% do custo hora de um trator agrícola, sendo que este
representa a maior parcela do custo total de uma hora de trabalho de máquina.

Segundo Pinheiro, A.; Teixeira, L. P.; Kaufmann, V. (2009), a maioria dos estudos
realizados sobre o efeito do uso da terra e das práticas de manejo agrícolas são
realizadas em parcelas experimentais, em que as condições de contorno e as
técnicas empregadas são bem controladas. Enquanto que em uma região de bacia
hidrográfica, as ações dos produtores agrícolas podem ser diferentes daquelas
desenvolvidas em parcelas experimentais.
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3 OBJETIVO ESPECÍFICO

Desta forma, este trabalho teve por finalidade analisar na prática os sistemas de
manejo de solo levando em consideração o uso de máquinas de fabricantes
diferentes.
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4 METODOLOGIA

O experimento foi conduzido na Fazenda Nova Monte Carmelo, no município de
Estrela do Sul, Estado de Minas Gerais, com início em 11 de Junho de 2016 e
término em 29 de Junho de 2016. As coordenadas do local do experimento são
Latitude Sul 18º44’11.6” e Longitude Oeste 47º51’41.7”. A área escolhida para o
teste é utilizada pela Duratex no cultivo comercial de Pinus taeda.

O solo é considerado latossolo vermelho distrófico húmico e recebeu o cultivo de
Pinus taeda há 25 anos em sistema intensivo e no local do comparativo a floresta foi
cortada aos 25 anos de idade. A altitude média da região é de 950 metros e 2,5% de
declividade média.

Foram realizadas, após cada corte, técnicas de manejo no solo com a utilização de
subsoladores acoplados à tratores para que o solo seja descompactado em uma
profundidade de 60 centímetros. Juntamente com a operação de descompactação, é
feito o rearranjo dos resíduos floreais, que consistem em restos de raízes e troncos
ainda inseridos no solo, deixados para trás após o corte da árvore.

Os equipamentos utilizados no teste foram: um trator Valtra modelo BH145, e um
trator John Deere modelo 6145j, ambos equipados com motores de 145 cavalos de
potência. Para o desempenho da atividade de subsolagem foram acoplados aos
tratores subsoladores de arrasto equipados com 04 hastes cada, de profundidade de
trabalho balizadas em 60 centímetros e com 62,5 centímetros de espaçamento entre
si.
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O trator Valtra modelo BH145 já trabalhava na propriedade há algum tempo e no
momento do teste seu horímetro marcava o total de 6.500 horas trabalhadas. O
trator John Deere modelo 6145J chegou à propriedade com horímetro marcando 2.3
horas trabalhadas.

Para as operações, foram escolhidos 05 talhões que na fazenda são compreendidos
como quadras, sendo essas próximas umas às outras e com características
semelhantes. Nas 05 quadras foram feitas operações com os dois tratores, e cada
trator trabalhou segundo o croqui abaixo:
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O teste foi desenvolvido sem interferir na dinâmica de preparo de solo da Unidade
Nova Monte Carmelo. As quadras com participações de subsolagem com o
equipamento John Deere 6145J foram: quadras 150, 160, 161, 238 e 280.
Paralelamente, continuaram as atividades de subsolagem com o atual modelo
utilizado pela Duratex, o trator Valtra modelo BH 145.

Os aspectos qualitativos das máquinas com foco em desempenho foram medidos
por tempo individual de cada ação, sendo observadas as seguintes porcentagens de
tempo: tempo que o trator está em atividade de subsolagem, tempo que o trator leva
para o total levante do subsolador, tempo necessário para abaixar o subsolador,
tempo que o conjunto toma para rearranjar o resíduo, tempo que o trator sofre
patinagem, tempo que é gasto na manobra na bordadura e tempo manobrando
dentro da quadra de trabalho.

Durante os testes, foram observadas as subatividades dos tratores, por
multimomento, a fim de se medir a proporção de tempo de cada subatividade e
através dos dados, poder mensurar a capacidade operacional de cada trator. O
estudo de tempos e movimentos tem grande importância como ferramenta de auxílio
para o dimensionamento adequado da produção, possibilitando identificar os
elementos componentes da operação, melhoria de métodos e posterior fixação do
tempo padrão (SIMÕES; SILVA, 2010; MACHLINE et al., 1990).
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Os implementos subsoladores utilizados durante o período do teste foram
considerados similares estruturalmente. A profundidade de subsolagem foi
determinada conforme recomendação da fazenda para ambos os modelos
avaliados, que é de 60 centímetros. Todas as quadras avaliadas foram realinhadas
em 45 graus do sentido da rotação anterior.

Na compilação dos dados, foram utilizadas informações originadas do SAP,
abastecidos via apontamentos operacionais. Foi necessária a geração de um prefixo
para o trator John Deere (prefixo 6179), e as medições das áreas do teste foram
feitas com o auxílio de um aparelho GPS Garmin. Anotações e acompanhamento
direto em campo também foram úteis para compor os resultados.

Foram observados os seguintes aspectos durante o desenvolvimento do teste:
produtividade em HMha-1 da atividade, consumo de combustível por hora, consumo
de combustível por hectare preparado, aspectos ergonômicos, aspectos qualitativos
da influência da transmissão PowrQuad no rendimento da operação, estruturas de
tracionamento (barra de tração), e sistema hidráulico.

Para a coleta dos rendimentos operacionais foi utilizado o método do tempo
contínuo, gerado automaticamente via dados SAP e apontamentos. Para avaliação
das características e subatividades do processo de preparo de solo, foram aferidos
tempos e movimentos através da metodologia de multimomento.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Características Técnicas

Para iniciar as comparações entre o atual sistema de preparo de solo utilizado pela
Duratex com o trator BH145, e o potencial sistema de preparo com o trator John
Deere, foi necessário entender as diferenças técnicas entre os modelos na tabela
abaixo:
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5.2 Avaliações Gerais

Avaliado previamente os aspectos, pôde-se gerar indicativos de superioridade do
sistema John Deere, nas seguintes características: a transmissão possibilitou
amplitude das faixas de torque máximo para cada marcha de trabalho, bomba
hidráulica de pistão garante alto fluxo de óleo, mesmo em marcha lenta e o raio de
giro menor permitiu menores tempos com manobras.

Nas coletas de dados, via multimomento, foi possível identificar redução no tempo
de manobra no trator John Deere + Subsolador de Arrasto. Para registro, as
manobras completas na margem do talhão, deste sistema, totalizavam em média 40
segundos, a 75 segundos do Valtra BH145. O raio de giro menor, aliado a
regulagem do caster das rodas dianteiras, permitiu rapidez na manobra.

A bomba hidráulica de pistões, item de série no John Deere 6145J, foi responsável
pela redução nos tempos de levantamento e abaixamento do subsolador durante as
interrupções ocasionadas pelas cepas no processo de preparo de solo. Nesta
modalidade, para acionar o comando de levante e transpor a cepa, foi
desnecessário que o operador aumentasse o giro do motor para ampliar o volume de
óleo da bomba hidráulica, que pode ser feito em baixa rotação. A presença de
chassi para a fixação da estrutura de blocos do trator é um diferencial da marca,
apresenta-se potencialidade de redução de trincas e quebras de cárter em situação
de torção acentuada.
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A tabela 2 mostra os rendimentos operacionais coletados nos dois sistemas
avaliados, após coleta das áreas apontadas no sistema SAP e levantadas
pelo GPS.
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Durante os trabalhos, foram coletadas informações de consumo de combustível,
velocidade média, rendimento e foi feita a confecção dos dados que comparam os
tratores mostrados na tabela abaixo:

As velocidades médias de preparo de solo no sistema John Deere, foram 95%
maiores que na composição Valtra. O consumo de combustível em Lh-1 foi 42,3%
maior no John Deere. Porém, quando consideramos o consumo em Lha-1, o mesmo
se expressou 33% menor no trator John Deere.

O maior consumo em Lh-1 está relacionado diretamente com a maior velocidade de
operação, que acarretou maior rompimento de raízes adjacentes à cepa da cultura
anterior, não ocorridas em maioria, na operação com o trator Valtra. Isso
proporcionou maior tempo efetivamente subsolando.

É importante ressaltar que as condições de trafegabilidade na quadra 238 eram mais
adversas, decorrentes do baldeio com o Forwarder ter sido efetuado em condições
de chuva e solo úmido. Esta operação formou valas nas linhas de baldeio,
interferindo no rendimento operacional da subsolagem em realinhamento.

Na avaliação de rendimentos operacionais, foi observada que o sistema John Deere
apresentou média com superioridade de 112%, ao modelo Valtra BH145.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sistema John Deere 6145J acoplado ao subsolador de arrasto foi
operacionalmente mais produtivo que o atual sistema utilizado, com tratores Valtra
BH145.
O curto tempo do teste nos permitiu avaliar e sintetizar um indicativo de
superioridade do novo sistema proposto. O prazo não permitiu levantamento e
avaliações da manutenção mecânica do equipamento.
O custo operacional na operação de preparo de solo foi maior no sistema Valtra
BH145 ao John Deere 6145J.
Este indicativo nos permitiu refletir sobre novas possibilidades de máquinas para a
silvicultura, além de expor a necessidade de buscar vantagens competitivas mais
evidentes.
Em virtude disso, é proposto novo teste, operacional e de larga escala, para que
possa assim ser avaliado o desempenho do trator ao longo de sua vida útil, assim
como gerar o histórico de manutenção mecânica do modelo para comparação.
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