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OBJETIVOS
EMENTA

Introdução ao estudo de máquinas e equipamentos agrícolas; análise operacional; estudos de movimentos e de tempos;
sistemas motomecanizados agrícolas; desempenho operacional da maquinaria agrícola; controle de manutenção de
tratores; Máquinas para produção; controle de insetos, inços e doenças; colheita. Fontes de potencia e energia na
agricultura - motores à combustão e elétricos. Preparo do solo; descompactação mecanizada de solos; máquinas e
implementos para corte, arrancamento e derrubada de arvores; máquinas e implementos para preparo periódico do solo;
máquinas e implementos para implantação de pastagens por métodos convencionais e não convencionais; máquinas para
movimentação e aplicação de fertilizantes e corretivos de solo; máquinas e implementos para cultivo mecânico; máquina
para aplicação de defensivos agrícolas; máquinas para colheita; Fonte de potência na agropecuária. Fontes de energia
utilizadas na agropecuária. Princípios do GPS. Fundamentos de agricultura de precisão. Aplicação de insumos com taxas
variadas.
METODOLOGIA

O programa será desenvolvido por intermédio de aulas teóricas com utilização de recursos audiovisuais, bem como através
de apresentações de trabalhos (orais e escritos), além de aulas práticas realizadas por meio de visitas técnicas.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução ao estudo de máquinas e equipamentos agrícolas;
2. Análise operacional;
3. Estudos de movimentos e de tempos;
4. Sistemas motomecanizados agrícolas;
5. Desempenho operacional da maquinaria agrícola;
6. Controle de manutenção de tratores;
7. Máquinas para produção;
8. Controle de insetos, inços e doenças;
9. Colheita. Fontes de potencia e energia na agricultura - motores à combustão e elétricos. Preparo do solo;
10. Descompactação mecanizada de solos;
11. Máquinas e implementos para corte, arrancamento e derrubada de arvores;
12. Máquinas e implementos para preparo periódico do solo;
13. Máquinas e implementos para implantação de pastagens por métodos convencionais e não convencionais;
14. Máquinas para movimentação e aplicação de fertilizantes e corretivos de solo;
15. Máquinas e implementos para cultivo mecânico;
16. Máquina para aplicação de defensivos agrícolas;
17. Máquinas para colheita;
18. Fonte de potência na agropecuária. Fontes de energia utilizadas na agropecuária.
19. Princípios do GPS. Fundamentos de agricultura de precisão. Aplicação de insumos com taxas variadas
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