
DESEMPENHO DE TRA<;AO DE UM TRA TOR AGRICOLA (2RM)

EM SOLO ALUVIAL

Aloisio BlAL'ICHlNI(l), Evandro Chartuni MANTOVANI(2\ Peter John MARTINO),
Luciano Baiao VIEIRA(3), Gutemberg Pereira DIAS(3\ Paulo Roberto CECON<4)

RESUMO: A utilizayao intensiva dos solos de vMzeas com emprego de mecaniza~io
tratorizada, trouxe consigo alguns problemas., principalmente aqueles relacionados a
intera<rao solo-m.iquina.. Este trabalho foi desenvolvido em solo aluvial, no

CNPMSIEMBRAP A, em Sete Lagoas-MG, adotando-se urn esquema fatoria!, com 3
niveis de umidade do solo (36,30/0, 41,7°/0, 49,1%), dois niveis de eobertw"a morta no solo

(2.56IkWha e 3.690kgIha) e 2 niveis de profimdidade de trabalho do implemento (27,lcm

e 33, lem), objetivando determinar a faixa de tcor de wnidade deste solo que terna possivel
minimizar a degraday.io do solo, eausada pelo trator e maximizar 0 descmpcnho de urn

trator 2RM nas opera~oes de preparo do solo. Para tanto analisou-se dados de desempenho
do trator obtidos por meio de urn sistema autom.itieo de aquisi~ao de dados. Tambem

foram levantadas as eurvas de compacta<rao do solo, detenninados os lirnites de Atterberg c

a resisteneia do solo a penetra~ao. Os valores obtidos de fonra de tra~ na barra (12,77kN

e IS,I6kN) e do coeficiente de tra~ao (29,3% e 40,91%), para as profimdidades de
27,lem e 33,lem respectivarnente apresentararn significancia ao myel de 1% de

probabilidade, pelo teste F. Estes parametros lLio sofrerarn influencia dos fatores wnidade
e cobertura do solo. 0 comportamento da potencia na barra de trayao (Pb) foi explicado

pela eqtwrao Ph = -55,937+2,563·U-0,02S·U2+O,68S·P (r2= 0.968), onde "P"c "U" sic
respectivamente profundidade de trabalho e urnidade do solo. A eficiencia trat6ria sofreu

influencia da wnidade do solo somente na maior profimdidade de trabalho e na presen~a
de maior quantidade de eobertura marta, eujos valores encontrados foram de 50,14%,

63,38% e 57,680/0, para os niveis de umidade do solo de 36,3°/0, 41,7% e 49,1%

respeetivarnente. 0 nivel de urnidade do solo de 36,3% e 0 que mais se aproxirnou da

media do limite de plastici<L1dede solo obtido (33,5%), e 0 que apresentou 0 maior risco
de eompactavao ( umidade 6tima de compacta'tao de 34,5% para a energia de
compactavao de 592kJ/m3, com densidade rruixim.ade solo de 1,34g1cm3, ).
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