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RESUMO 

 
ANDERSSON, N. L. M. Seleção de tratores agrícolas adequados à 

agricultura familiar. 2010. 111p. Dissertação (Mestrado em Agronomia) 

Universidade Federal de Pelotas, Pelotas - RS. 

 
Os agricultores de base familiar trabalham em suas áreas, primeiramente 

com culturas vegetais que garantam sua subsistência, para isso utilizam criatividade 

e recursos disponíveis dentro da propriedade, com a finalidade de facilitação do 

trabalho e diminuição de custos, utilizando a diversificação de cultivos como ação 

necessária para sua segurança alimentar. Na medida em que começam a existir 

recursos disponibilizados através de linhas de crédito governamentais, compatíveis 

com suas economias, estes agricultores apresentam a possibilidade de tecnificar 

suas propriedades, principalmente pela aquisição de tratores e máquinas agrícolas, 

no sentido de facilitar e agilizar seu trabalho. Com a finalidade de apoiar estes 

agricultores a adquirir tratores agrícolas adequados as suas necessidades 

desenvolveu-se uma metodologia de auxílio e apoio à decisão, a qual se baseia em 

critérios técnicos, de custos, de ergonomia e de segurança. Esta metodologia foi 

suprida com informações obtidas de 30 famílias que compraram tratores novos, 

através do PRONAF (Programa nacional de fortalecimento da Agricultura Familiar). 

Posteriormente confeccionou-se uma planilha comparativa entre os critérios 

estabelecidos com a utilização da metodologia multicritério e aqueles medidos 

diretamente nos tratores adquiridos por este grupo de agricultores. Os resultados 

obtidos permitiram inferir que o modelo e planilha estabelecidos neste trabalho 

podem ser facilmente adaptáveis a outras situações e regiões, onde exista a 

tendência em tecnificar o trabalho de mecanização agrícola. Constatou-se também 

que, tratores de baixa potência, mas com preço acessível de compra, bem como 

itens de custo operacional compatível com a capacidade do trator parecem vir a ser 

por demais importantes para as famílias pesquisadas. 

 
Palavras-chave: Estratégias de organização; Metodologia Multicritério; 

Mecanização Agrícola, Máquinas agrícolas. 
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ABSTRACT 

 
 

ANDERSSON, N. L. M. Selection of agricultural tractors suitable for 
family farming. 2010. 111p. Dissertação (Mestrado em Agronomia) Universidade 

Federal de Pelotas, Pelotas - RS. 

 

Family-based farmers work in their fields primarily with crops that can ensure 

their livelihood. For this reason, they make use of both creativity and the resources 

available in the farm in order to make their job easier and reduce costs, taking 

advantage of crop diversification as a necessary action for their food security. As new 

resources compatible with their savings become available through government lines 

of credit, farmers can technicize their properties mainly through the acquisition of 

tractors and agricultural machinery to facilitate and expedite their work. With the aim 

of supporting these farmers to acquire agricultural tractors suitable for their needs, an 

assisting and supporting decision methodology based on technical criteria, costs, 

ergonomics and safety has been developed. Data from 30 families who bought new 

tractors through PRONAF (National Programme to foster family and small scale 

farmers) informed this methodology. Next, it was made a comparing spreadsheet 

between the criteria established with the multicriteria methodology and those directly 

measured from the tractors purchased by this group of farmers. The results obtained 

allowed to infer that the model and the spreadsheet established in this work can be 

easily adapted to other situations and regions where there is the tendency to 

mechanicize the work of agricultural mechanization. It was also found that low-power 

but affordable tractors to purchase, as well as operational cost items consistent with 

the capacity of the tractor, seem to be extremely important for the families surveyed. 

 

Key words: Organizational strategies; multicriteria methodology; agricultural 

mechanization; agricultural machinery. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Agricultura Familiar é, sem dúvida, o segmento de maior importância 

econômica e social do meio rural. Sabe-se que grande parte da mão de obra rural 

está ligada à agricultura familiar, sendo responsável pela maioria da produção de 

alimentos no Brasil. Conforme CORTEZ (2010), A agricultura familiar, responsável 

por cerca de 70% de todos os alimentos que o brasileiro consome.  

A região sul do Brasil, em especial os estados do Rio Grande do Sul e de 

Santa Catarina, apresenta elevada concentração de unidades familiares de 

produção, as quais são responsáveis por quase metade do valor da produção 

agropecuária, ocupando aproximadamente 90% da mão de obra rural. Entretanto, 

em sua maioria, carecem de um adequado desenvolvimento tecnológico.  

Segundo PORTO (2002), 39,2% do valor da produção agropecuária da zona 

sul do RS é proveniente da agricultura de base familiar, a qual ocupa 

aproximadamente 85% da mão-de-obra rural da região. Não obstante a sua 

importância para a economia do setor agropecuário do RS, praticamente não há 

estudos sobre quais características de tratores e máquinas seriam adequadas às 

operações comuns à agricultura familiar. 

De acordo com (IBGE 2006), a agricultura familiar representa 75% da mão 

de obra no campo, produzindo 70% do feijão, 87% da mandioca, 58% do leite, 46% 

do milho, 38% do café, 34% do arroz, 59% do plantel de suínos, 50% das aves, 30% 

dos bovinos e ainda 21% do trigo, sendo responsável pela segurança alimentar dos 

brasileiros. 

Embora ocupando apenas um quarto da área, a agricultura familiar responde 

por 39% do valor da produção agrícola brasileira, segundo (MDA 2010). A 

representatividade e o peso deste setor na formação da economia e produção 

primária do país são demonstrados na capacidade de geração de renda, bem como 

no aproveitamento do espaço físico disponível para a produção agrícola.  

Há uma carência de máquinas adequadas às necessidades das unidades 

familiares de produção, o Governo Federal, principalmente através do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) Mais Alimentos, vem 

disponibilizando um considerável volume de crédito a esse setor, o qual tem sido 

utilizado, em grande parte, para a aquisição de tratores agrícolas. ANDERSSON et 

al. (2009), em trabalho realizado com agricultores de base familiar que praticam 
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agricultura convencional e foram beneficiados com recursos do PRONAF, 

observaram que esta linha de financiamento tem sido um fator determinante para 

que estes agricultores adquiram tratores. 

Conforme MACHADO et al. (2010) a agricultura familiar encontra-se, 

atualmente, frente a uma nova realidade; o uso de meios intensivos de produção na 

forma de mecanização agrícola. Esta nova realidade leva a crer que haverá em 

médio prazo, vantagens concretas às famílias beneficiadas, pois, conforme salienta 

SANTOS et al. (1998), a adoção de sistemas mecanizados pode concorrer para a 

fixação das pessoas no campo, pois contribuem para uma vida mais fácil e saudável 

do agricultor, na medida em que podem reduzir as tarefas penosas comuns às 

atividades do campo, além de possibilitar o aumento de produção. Entretanto, a 

crescente mecanização das atividades dentro das unidades familiares de produção 

criadas pela possibilidade de aquisição não só de tratores, mas também de outras 

máquinas e equipamentos, traz consigo importantes questões: 

- Os tratores que estão sendo adquiridos são adequados à agricultura 

familiar? 

- Estão sendo utilizados critérios técnicos para a aquisição dos tratores? 

- Os agricultores envolvidos estão preparados para a apropriação dessa 

tecnologia? 

Há uma carência, no mercado nacional, de máquinas e implementos de 

baixa potência, que são justamente aqueles mais apropriados para o uso nas 

pequenas áreas mais comumente empregadas nas unidades familiares de 

produção. As máquinas de baixa potência disponíveis provêm de fabricantes de 

pequeno porte ou são importadas, o que gera alguma insegurança com respeito aos 

aspectos técnicos de sua utilização e manutenção.  Entretanto no que diz respeito 

aos tratores existe atualmente uma infinidade de marcas e modelos disponíveis para 

aquisição pelo agricultor familiar através dos programas de fomento do Governo 

Federal. 

A apropriação, por parte do agricultor familiar, desta nova tecnologia, 

entendida aqui como tração mecanizada pode ter aspectos negativos: 

- O agricultor pode estar sendo induzido, devido às facilidades de crédito, a 

adquirir tratores acima da capacidade (potência) necessária às suas especificidades, 

levando a que o mesmo tenha despesas de operação e manutenção acima de suas 

possibilidades financeiras; 
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- Aumento do número de acidentes nas operações agrícolas, através da 

adoção de uma tecnologia a qual ele não está acostumado, onde as ações são 

produzidas de forma mais rápida.  

Infere-se que os tratores, máquinas e implementos agrícolas vêm sendo 

adquiridos com pouco ou nenhum critério técnico ou econômico, principalmente por 

ausência de uma sistemática que leve em consideração aspectos relevante tanto da 

máquina quanto do sistema produtivo do agricultor, o qual não vem sendo preparado 

para dominar as características técnicas, econômicas, ergonômicas e de segurança 

que envolvidas neste processo. 

Como os aspectos a serem levados em conta num processo decisório são 

bastante complexos e dependentes, optou-se por utilizar a metodologia multicritério 

como ferramenta auxiliar a criação de um modelo que facilite a tomada de decisão, o 

qual se baseia em aspectos técnicos elencados por uma equipe de especialistas. 

O objetivo deste trabalho é apoiar os agricultores familiares na seleção de 

tratores agrícolas adequados a sua situação, através da criação de um modelo 

decisório baseado na metodologia multicritério. 

Para a validação do modelo proposto foi escolhido um grupo representativo de 

agricultores familiares da região sul do Estado do Rio Grande do Sul nos municípios 

de Pelotas, Morro Redondo e Turuçu, que adquiriram tratores de mesma marca, 

financiados pelos programas governamentais. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Agricultura Familiar  

Os critérios que definem o que é agricultura familiar foram estabelecidos 

pela lei n° 11.326 aprovada em 2006. Esta Lei define que quatro módulos fiscais 

vêm a ser o limite máximo para um empreendimento familiar, também a mão de obra 

deve ser predominantemente da própria família e a renda originada nas atividades 

da propriedade, a direção deve ser feita por um membro da família, (MDA 2010). 

Conforme FAO/INCRA (1994), Agricultura Familiar vem a ser aquela cuja 

característica básica é a íntima relação entre trabalho e gestão, onde a direção do 

processo produtivo é conduzida pelos proprietários, com ênfase na diversificação 

produtiva, na durabilidade dos recursos e na qualidade de vida. A utilização do 

trabalho assalariado, quando existente, se dá em caráter complementar. 

De acordo com BITTENCOURT e BIANCHINI (1996), o agricultor familiar é 

todo aquele que tem na agricultura sua principal fonte de renda (mais de 80%) e 

onde a base da força de trabalho utilizada no estabelecimento é desenvolvida por 

membros da família. Permite-se o emprego de terceiros, temporariamente, quando a 

atividade agrícola assim necessitar. Em caso de contratação de força de trabalho 

permanente, externa à família, a mão-de-obra familiar deve ser igual ou superior a 

75% do total utilizado no estabelecimento. 

Os mesmos autores classificam o agricultor familiar em consolidado, de 

transição e periférico. 

O agricultor familiar consolidado é aquele que apresenta as melhores 

condições de vida entre os agricultores familiares. As características são explícitas 

quando são considerados a renda monetária bruta, o capital fixo e a quantidade de 

terra disponível, os níveis de produtividade física das culturas e as relações com o 

mercado. 

Já o agricultor familiar de transição é o que apresentam características 

intermediárias entre as categorias dos agricultores familiares consolidados e a dos 

periféricos. As características que definem este grupo são a capacidade de 

produção, a vocação para a agricultura, a busca de reestruturação e/ou reconversão 

do sistema de produção, aliados a uma pequena capacidade de investimento, 

resultante de um baixo nível de capitalização e da ausência de políticas públicas 

adequadas à sua realidade. 
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O agricultor familiar periférico é aquele com estabelecimento de pouca 

renda, sendo esta oriunda da própria produção agrícola é muito pequena e/ou 

insuficiente para manter a família exclusivamente com ela. 

Para SACCO DOS ANJOS (2003), os traços essenciais, da agricultura 

familiar são:  

a) a gestão é feita pelos próprios proprietários;  

b) os responsáveis pelo empreendimento estão ligados entre si por laços de 

parentesco;  

c) o trabalho é fundamentalmente familiar;  

d) o patrimônio pertence à família;  

e) o patrimônio e os ativos são objeto de transferência intergeracional no 

interior da família; 

f) os membros da família vivem na unidade produtiva  

A expressão “agricultura familiar” trata de realidades econômicas e sociais 

muito diferentes, dependendo da história e as características do meio, levando em 

consideração a variabilidade do tamanho das propriedades que pode ser muito 

variável, bem como os sistemas produtivos, portanto a renda dos agricultores 

familiares também é heterogênea. O grau de integração junto às linhas de 

comercialização da produção e o peso da mão de obra familiar nesta produção 

variam também de propriedade para propriedade familiar. 

Segundo BÉLIÈRES et al. (2002) o agricultor familiar possui uma forma de 

produção caracterizada pela ligação estrutural particular existente entre as 

atividades econômicas e a estrutura familiar. Esta relação influi no processo de 

decisão, especialmente nas escolhas das atividades desenvolvidas pela família, bem 

como na organização do trabalho familiar e na gestão dos fatores de produção e 

transmissão do patrimônio dentro da linha de parentesco existente. A agricultura 

familiar faz, então, referência a uma unidade doméstica junto da qual produção e 

reprodução são intimamente ligadas e para a qual existe uma instância de tomada 

de decisão única. 

Conforme ANDERSSON et al (2010), a partir da convivência com o grupo de 

assentados, foram observadas algumas características desse coletivo como, no 

caso da produção de alimentos, ser esta uma condição essencial para sua própria 

existência. Assim, independentemente das motivações referentes aos preços dos 
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produtos, as atividades do grupo vão se diversificando de maneira complementar, 

mantendo-se a produção de alimentos de forma constante. 

 

2.2 Políticas públicas para a Agricultura Familiar 

Nos últimos anos as políticas públicas passaram a reconhecer a importância 

da agricultura familiar, principalmente através da implementação de programas de 

crédito como o PRONAF na linha Mais Alimentos.  

Entretanto é preciso considerar que o crédito ajuda, mas não é a solução 

única para melhorar a vida destes agricultores. Sem tecnologia o agricultor familiar 

não consegue manter-se competitivo, e não conseguirá sobreviver. A questão que 

se coloca é:  

- Existem tecnologias apropriadas para agricultores familiares?  

A modernização da agricultura familiar tem ocorrido principalmente pela 

compra de maquinário agrícola. Apenas o Programa Mais Alimentos, lançado em 

julho de 2008 pelo Governo Federal, respondeu pela venda subsidiada de mais de 

11.000 tratores de pequeno porte nos primeiros dez meses do programa. 

(MAWARDIYE, 2010). 

De acordo com este mesmo autor, o PRONAF disponibiliza crédito mais 

simplificado e visa ao aumento da renda familiar, criação de novos postos de 

trabalho, além de estimular a produção de alimentos. Suas taxas de juro são mais 

baixas que as do crédito para a agricultura patronal e variam de acordo com a renda 

bruta anual familiar. Para enquadramento no Programa a família não pode ter renda 

bruta superior a R$110.000,00, não possuir qualquer título de área de terra superior 

a quatro módulos fiscais do município, nem ter mais que dois empregados 

permanentes. 

O PRONAF destinou R$13 bilhões em créditos ao setor para a safra 

2008/2009. Esse valor representa quase o triplo do que foi concedido no período 

2002/2003 (R$4,5 bilhões). Para a safra 2009/2010, a agricultura familiar brasileira 

disporá de R$ 15 bilhões para custeio, investimento e comercialização. O PRONAF 

disponibilizará até R$40.000,00 por agricultor. Para aqueles que utilizam o 

microcrédito rural, o limite, será de R$2.000,00. Além disso, há vários programas de 

suporte para a pequena propriedade que estão sendo incrementados pelos 

governos estaduais, (MAWARDIYE, 2010). 
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De qualquer modo o subsídio para o PRONAF Mais Alimentos, a partir da 

safra do biênio 2009/2010, o PRONAF estará financiando, para a agricultura familiar, 

além de tratores e máquinas agrícolas também veículos de carga automotores e 

elétricos, incluindo caminhões, caminhonetes, reboques e até motocicletas de uso 

agrícola, no sentido de complementar a linha de crédito. 

Possuir um trator sempre foi o “sonho de consumo” da maioria dos 

agricultores familiares, porém, sua compra era quase impossível, já que o prazo e 

condições de financiamento eram o mesmo tanto para um trator de 11 kW (15 cv) 

quanto para um de 147 kW (200 cv). As condições oferecidas pelo Mais Alimento 

mudaram esse cenário. As regras de financiamento deste programa são atraentes 

aos produtores. O limite de crédito por agricultor é de R$ 100.000,00, que pode ser 

pago em até dez anos, com até três anos de carência e juros de 2% ao ano. Tal 

quantia é suficiente para comprar um trator de 55 kW (75 cv) que custa em torno de 

R$ 70.000,00, um ou outro implemento agrícola e ainda investir em ações como 

correção de solos, irrigação, armazenagem, ou formação de pomares e de sistemas 

agroflorestais.  

O Governo Federal pretende tornar o Programa Mais Alimentos de caráter 

permanente, tal iniciativa permitirá ao agricultor familiar a possibilidade de continuar 

investindo em sua propriedade, principalmente pela aquisição de trator, máquina ou 

equipamento agrícola, bem como às fábricas em conservar os cerca de 2,3 mil 

empregos atualmente mantidos graças a este programa.  

O Programa Mais Alimentos, de acordo com CASSEL (2010), vem a ser um 

incentivo que tem ajudando a indústria de máquinas agrícolas a não sentir os efeitos 

da crise, tendo criado um novo mercado para tratores de baixa potência e 

equipamentos menos complexos.  

Um aspecto que demonstra a importância do Programa Mais Alimentos, é a 

constatação de que somente 9% dos estabelecimentos agropecuários brasileiros 

possuíam trator antes deste programa, sendo que hoje a expectativa é vender, 

através deste programa, 60 mil tratores e 300 mil outras máquinas e implementos 

agrícolas até 2010, para produtores que se enquadram dentro do PRONAF.  

 

2.3 Tratores para a Agricultura Familiar 

De acordo com MACHADO et al. (2010) pode-se definir trator agrícola como 

uma máquina dotada de fonte de potência própria e meios de locomoção 
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(rodas/esteiras) utilizada, principalmente, como sistema de tração e transporte de 

outros equipamentos, no sentido de realizar as diversas operações dentro da 

propriedade rural. 

A razão pela qual o trator deva ser uma máquina versátil, capaz de 

movimentar e acionar um grande número de máquinas e implementos é a tentativa 

de tornar mais racional o uso do motor e dos mecanismos de transmissão, que são 

bastante caros. De outra forma, cada uma das máquinas ou implementos 

considerados deveriam ser autopropelidos, elevando em muito seu custo de 

aquisição, já que a sua utilização se dá em períodos curtos no calendário agrícola 

(REIS et al. 2009). 

Com relação aos tratores destinados a agricultura familiar, observa-se uma 

tendência de crescimento de vendas, nos últimos anos, principalmente na faixa entre 

37 e 55kW (50 a 75cv) a qual mais do que duplicou desde 2006. Segundo dados da 

ANFAVEA (2009), até outubro, tinham sido comercializados mais de 26.000 tratores, 

nesta faixa de potência, enquanto que no ano de 2006 foram comercializados, por 

volta, de 11.000 tratores. Tal fato vem a ser um indicativo da importância dos 

programas de crédito à agricultura familiar do Governo Federal, pois nos últimos 

anos a maior disponibilidade de recursos pode ser interpretada como possibilidade 

de aquisição de tratores (MACHADO et al., 2010). 

Segundo PORTO (2002), 39,2% do valor da produção agropecuária da zona 

sul do RS é proveniente da agricultura de base familiar, a qual ocupa 

aproximadamente 85% da mão de obra rural da região. Mesmo assim, considerando 

sua importância para a economia do setor agropecuário, praticamente não há 

estudos sobre quais características de tratores e máquinas agrícolas seriam 

adequadas às operações agrícolas comuns à agricultura familiar. 

F dos SANTOS et al (2006) salientam que existe a necessidade de 

máquinas adequadas à pequena propriedade, dimensionadas de acordo com sua 

real demanda (pequenas baratas e proporcionais ao volume de produção e tipo de 

exploração).   

De acordo com TEIXEIRA et al. (2009), os produtores familiares da região 

sul do Rio Grande do Sul produzem em pequenas propriedades rurais e têm 

dificuldades para expandir sua produção em virtude, principalmente, da falta de mão 

de obra que poderia ser minimizada com o uso de mecanização agrícola adequada. 

As máquinas e implementos agrícolas necessários ao agricultor são os mais 
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variados. Devido à baixa renda mensal aliada a pouca oferta por parte dos 

fabricantes de máquinas agrícolas, os agricultores têm dificuldades em adquirir 

máquinas e implementos adaptados às suas necessidades específicas.  

A adoção de sistemas mecanizados pode concorrer para a fixação das 

pessoas no campo, já que contribuem para uma vida mais fácil e saudável do 

agricultor, na medida em que podem reduzir as tarefas penosas comuns às 

atividades do campo, além de aumentar a possibilidade de produção (SANTOS et 

al., 1998).  

Um único trator pode multiplicar até por cinco a área cultivada de uma 

propriedade. De acordo com MAWARDIYE, (2010), as pequenas propriedades que 

passaram a usá-lo, a produtividade da lavoura de mandioca se ampliou 13% e a de 

milho 9%. Já no caso do leite (cujo rendimento aumenta exponencialmente com o 

uso de implementos mecânicos), o crescimento foi de 18%.  

Conforme MACHADO et al. (2010), os tratores adequados à agricultura 

familiar devem ser capazes de executar o maior número de tarefas possível dentro 

da propriedade.  

Desta forma verifica-se a importância da correta seleção deste equipamento.  

 

2.4 Seleção de tratores para a Agricultura Familiar  

Conforme PACHECO (2000), as diversas operações de campo, realizadas 

com máquinas agrícolas, devem ser executadas de maneira racional, a fim de 

facilitar a utilização econômica das máquinas. A seleção de máquinas agrícolas é um 

assunto bastante complexo devido ao elevado número de fatores envolvidos e de 

alternativas a considerar. Todavia, uma definição clara e objetiva dos propósitos 

visados com a seleção da maquinaria agrícola permite o delineamento de roteiros que 

conduzem a uma solução racional do problema. No momento da seleção de 

máquinas agrícolas devem ser observados três pontos principais:  

- Mercado de máquinas agrícolas; 

- Capacidade operacional; 

- Custo operacional. 

A sustentabilidade econômica das explorações com operações agrícolas 

depende da habilidade dos gestores em conseguirem uma boa seleção das 

máquinas agrícolas.  
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Quando se deseja expressar o grau de mecanização de um país, de uma 

região ou de uma propriedade, invariavelmente se faz referência ao parque de 

tratores, indicando a área trabalhada por um trator (ha/trator), a potência por unidade 

de superfície (kW/ha), a potência média por trator (kW/trator), entre outros, isto 

porque de todas as máquinas empregadas na agricultura, o trator é a mais 

importante (FOLLE et al.,1990). 

Conforme AYBEK et al. (2006), a seleção correta é determinada por fatores 

como a dimensão das explorações, sistemas de produção, duração do processo de 

produção, estrutura fundiária, estrutura do solo e condições climáticas. 

Verifica-se que as máquinas agrícolas, em especial os tratores, estão sendo 

adquiridos com pouco ou nenhum critério técnico, principalmente pela ausência de 

uma sistemática que leve em consideração aspectos tanto da máquina quanto do 

sistema produtivo. O agricultor familiar não vem sendo preparado para dominar os 

critérios técnicos, econômicos, ergonômicos e de segurança que envolve a 

aquisição e utilização de tratores e máquinas agrícolas.  

A grande e média indústria produtora de máquinas agrícolas normalmente 

visa segmentos de maior poder aquisitivo, tornando o desenvolvimento da 

mecanização agrícola para a agricultura familiar muito restrito, limitando a geração 

de renda com inclusão social para este segmento. 

Nota-se que, se de um lado há carência de máquinas agrícolas adequadas 

às necessidades das unidades familiares de produção, por outro o Governo Federal, 

através de programas como o PRONAF na linha Mais Alimentos, vem 

disponibilizando considerável volume de crédito a esse setor, visando um melhor 

desenvolvimento na condição de vida dos agricultores.  

Tem-se verificado que grande parte dos recursos disponibilizados por estes 

programas têm sido utilizados para a aquisição de tratores agrícolas, entretanto 

observa-se que os mesmos não têm sido adquiridos de acordo com critérios 

técnicos e sim em função da facilidade de recursos e financiamentos colocados a 

disposição dos agricultores. 

Como já foi salientado há ausência, no mercado nacional, de máquinas e 

implementos de baixa potência, mais apropriados para utilização nas pequenas 

áreas, comumente empregadas nas unidades familiares de produção, entretanto 

existe uma infinidade de marcas e modelos de tratores disponíveis para aquisição, o 
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que torna a tarefa de escolha correta, por parte do agricultor, uma atividade bastante 

difícil de realizar. 

Segundo AYBEK et al. (2006), os agricultores precisam ter cuidado na 

compra e utilização de suas máquinas agrícolas, pois seu custo constitui 50% do 

total da produção, em operações de campo. Se os agricultores considerarem este 

fato provavelmente aumentarão a eficiência de utilização dos recursos disponíveis.  

De acordo com estes mesmos autores o trator vem a ser o item mais 

importante, entre todas as máquinas agrícolas, sendo que a adequada seleção 

deste equipamento é fundamental, pois pode influenciar diretamente na 

sustentabilidade econômica da exploração agrícola.  

Portanto, nota-se que o agricultor familiar não se encontra preparado para 

escolher o trator agrícola segundo critérios técnicos e a continuar o quadro atual o 

mesmo futuramente arcará com um custo de operação e manutenção que poderá 

estar fora de sua capacidade financeira. 

Outro fato importante é a possibilidade de aumento no número de acidentes, 

nas operações agrícolas mecanizadas. SCHLOSSER et al. (2002), relatam que com 

o aumento da produção de tratores na década de 60, do século XX, aumentou o 

número de acidentes no meio rural, na maioria dos casos de risco superior aos que 

ocorriam anteriormente. Segundo os autores isto se deveu à substituição dos 

trabalhos manuais e com animais de tração pela mecanização das tarefas agrícolas. 

Os autores também afirmam que na região Central do Rio Grande do Sul, dos 

acidentes de trabalho envolvendo máquinas agrícolas 75% envolvem de alguma 

forma tratores agrícolas.  

Segundo REIS et al., (2009), as operações mecanizadas são as que 

oferecem maiores riscos de acidentes. Essas operações pressupõem não somente o 

emprego de máquinas, mas a interferência do homem, formando um sistema 

homem-máquina, que deve ser suficientemente eficiente para que tanto a 

quantidade do trabalho produzido como a sua qualidade sejam ótimas. 

Adicionalmente, um sistema homem-máquina eficiente (máquinas adequadas aos 

meios e operadores suficientemente capacitados) tem menor chance de produzir 

acidentes no trabalho. 

A análise do processo histórico leva a crer que o fenômeno pode se repetir, 

com a introdução da tração mecânica nos sistemas de produção da agricultura 

familiar, daí a importância de cercar-se este agricultor de informações e mecanismos 
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que lhes permitam não só escolher o melhor equipamento, mas também utilizá-lo de 

forma correta e segura.  

Conforme MACHADO et al. (2010) entre os aspectos norteadores da correta 

seleção de tratores pelos agricultores familiares tem-se: 

- Desempenho técnico (capacidade do trator e facilidade de manutenção) 

adequado à área e atividades da propriedade; 

- Ergonomia e segurança do operador; 

- Custo de operação (custos de manutenção e consumo de combustível); 

- Custo de aquisição. 

Sendo a agricultura familiar por demais importante dentro do sistema 

produtivo agrícola brasileiro e existindo a necessidade de escolher adequadamente 

o trator que corresponda às necessidades dos produtores rurais que trabalham em 

pequenas áreas, faz-se necessário a montagem de uma metodologia auxiliar à 

resolução deste problema, a qual deve propiciar a escolha correta desta máquina.  

Com o intuito de assessorar o agricultor familiar na decisão de aquisição de 

tratores agrícolas, em conformidade com aspectos técnicos, será utilizada a 

Metodologia Multicritério como uma ferramenta auxiliar a montagem da metodologia 

a ser disponibilizado aos agricultores familiares, da região sul do Rio Grande do Sul. 

 

2.5 Metodologia Multicritério  

Um dos principais fatores que distinguem esta abordagem é o 

reconhecimento dos limites da objetividade. Geralmente em problemas complexos, 

torna-se necessário que aspectos subjetivos sejam considerados. A subjetividade 

está presente em todas as decisões. Assim, um dos principais propósitos desta 

metodologia está em procurar esclarecer o comportamento dos atores de um 

processo decisório, oferecendo aos mesmos argumentos de reflexão que 

possibilitem moldar e validar seus próprios valores, em um processo interativo e 

construtivo.  

ROY e VANDERPOOTEN (1996) apresentam os cinco mais importantes 

aspectos que devem ser levados em conta por esta abordagem:  

- A fronteira entre o que é ou não factível é vaga, ou ainda, esta fronteira é 

freqüentemente alterada à luz do que é definido no decorrer do próprio estudo;  
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- Em muitos problemas reais, o decisor como uma pessoa verdadeiramente 

apta a tomar decisões, realmente não existe. Este decisor é de fato, a pessoa ou o 

grupo de pessoas para quem ou em nome de quem o apoio à decisão é fornecido;  

- Mesmo quando este decisor não é uma pessoa mítica, suas preferências 

muito raramente são bem formuladas. Deve-se entender que o próprio estudo 

contribui para eliminar, questionar e resolver conflitos, transformando contradições e 

estabelecendo algumas convicções;  

- As informações, como valores numéricos de avaliações ou performances, 

em muitos casos, são imprecisas, incertas ou mal determinadas;  

- De uma forma geral, é impossível dizer se a decisão é boa ou ruim 

referindo-se a um modelo matemático apenas. Aspectos organizacionais, culturais e 

pedagógicos de todo o processo decisório, os quais levam a ser tomada uma 

decisão, também contribuem para a sua qualidade e sucesso.  

Estes cinco pontos mostram que fatores de natureza objetiva, como as 

características das alternativas, interagem com fatores de natureza subjetiva. De 

acordo com ROY e VANDERPOOTEN (1996), é impossível negar a importância 

destes fatores subjetivos e colocá-los de lado em favor do uso de uma abordagem 

totalmente objetiva.  

Segundo COSTA (1996), a tomada de decisão é um fato quotidiano, 

presente em toda atividade da vida humana. Naturalmente as pessoas enfrentam 

situações que lhes exigem algum tipo de decisão. Nestas situações apresentam-se 

vários caminhos ou alternativas de ações possíveis e dentre estas se deve optar por 

aquela que melhor satisfaz os objetivos em causa. A decisão é, portanto, uma 

atividade que engloba múltiplas dimensões, perspectivas e objetivos, e para que se 

chegue a decidir sobre algo é preciso fazer um balanceamento de todos esses 

fatores os quais se têm em mente, mesmo que de forma desorganizada ou implícita. 

A consideração desses diversos fatores impede que se possa tomar uma 

decisão levando-se em conta apenas um único critério. Daí a importância de 

metodologias para a tomada de decisão que considerem todos os aspectos que são 

tomados como relevantes para um dado problema.  

Além destes aspectos, pode-se acrescentar a dificuldade de que geralmente 

as pessoas não sabem qual realmente é o problema, elas sabem que existe algo 

desconfortante, mas não conseguem defini-lo precisamente.  Uma decisão pode ser 

sintetizada como sendo o ato de escolher um determinado curso de ação, o qual 
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deve satisfazer os desejos e anseios do decisor, traduzidos em seus julgamentos de 

valor. Esta escolha reporta-se a uma ou várias alternativas de ação disponíveis 

(COSTA, 1996). 

Embora a decisão seja um ato de escolha, esta é o resultado de todo um 

processo de percepção e entendimento de determinada situação decisória. O 

comportamento de escolha é o apostar em um ou outro futuro, em função de 

preferências, portanto toda escolha implica em um sistema de preferências relativas 

às ações e as conseqüências dessas ações. 

Deste modo o ato de decidir é aparentemente muito simples, no entanto 

guarda em si um todo complexo formado por diversos elementos que formam o 

sistema do processo de apoio à decisão. A compreensão destes elementos com 

suas inter-relações e a posterior estruturação é que levarão o decisor a uma solução 

que o satisfaça. 

Conforme MARTINS (1996), desde que se pretenda fazer evoluir um 

processo decisório cujo objetivo seja a construção de um modelo que represente as 

preferências dos decisores se faz necessário que o Apoio à Decisão esteja 

fundamentado em perspectivas de atuação que tornem possíveis revelar os juízos 

de valor dos intervenientes e um crescente aprendizado destes com a exploração do 

contexto decisório. A abordagem multicritérios de apoio à decisão direciona todos os 

esforços para a construção do modelo do processo decisório segundo o juízo de 

valores dos decisores para então proceder a avaliação. 

A Metodologia Multicritério é uma metodologia de auxílio à decisão sendo 

dividida em três fases principais: a fase de estruturação, a fase de avaliação e a fase 

de recomendações.  

Geralmente, segundo MARTINS (1996), estas fases são produtos de 

diversas interações entre as preferências de indivíduos e grupos de influência 

(chamados de atores), tendo interesses relevantes e diversos na decisão que irão 

intervir diretamente para afetá-la, através dos sistemas de valores que possuem, 

além disto, existem aqueles que não participam ativamente da decisão, mas que são 

afetados por suas conseqüências, sendo o apoio à decisão um processo evolutivo 

(construtivista) e não em um dado momento do tempo. 

Segundo GOMES (2001), não existe necessariamente, uma delimitação 
clara entre o final de uma fase e o início de outra. A fase de estruturação inclui a 

identificação dos atores envolvidos, como exemplo; uma comunidade de agricultores 
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familiares, a identificação da problemática, trator adequado para agricultura familiar. 

A construção de mapa cognitivo (tentativa de representar graficamente a reprodução 

mental que um facilitador faz da representação discursiva de um ator), a 

identificação dos candidatos a ponto de vista fundamental (eixos de avaliação a 

partir da problemática principal), e por fim a construção de descritores (escalas com 

funções de valores qualitativos ou quantitativos). A fase de avaliação se dá quando 

o facilitador formata e coloca o problema orientando a sua atividade, através da 

construção de funções de valor para cada um dos Pontos de Vista Fundamentais de 

forma a permitir a mensuração e agregação das preferências dos decisores em 

relação a um conjunto de ações. A fase de recomendações se dá quando o modelo 

é posto para funcionar efetivamente. 

As atividades de estruturação propostas neste trabalho incluem: a 

identificação dos atores que, segundo BANA e COSTA (1995) são divididos em dois 

grupos: agidos (atores que sofrem de forma passiva as conseqüências boas ou más 

das decisões tomadas ou ações implementadas) e intervenientes (atores que 

participam diretamente do processo na construção do modelo). Estes últimos são 

ainda separados em: decisores (ator que possui naturalmente o poder de decidir), 

facilitadores (ator cuja função, é tornar o modelo de apoio à decisão explícito aos 

demais atores) e “demandeur” (ator indicado pelo decisor para representá-lo).  

Atores, segundo GOMES (2001), são aquelas pessoas, grupos e instituições 

que tem uma posição no processo decisório, tendo interesses nos resultados da 

decisão, contribuindo através de seu sistema de valores. Podem ser intervenientes, 

que por ações intencionais participam diretamente do processo decisório com o 

objetivo de nele fazer prevalecer seus sistemas de valores (os que sentam à mesa 

para decidir) e podem ser os agidos que sofrem de forma passiva as conseqüências 

(boas ou más), da implementação da decisão tomada, exercendo indiretamente, 

pressões sobre os intervenientes. 

Dentro dos intervenientes tem-se: 

- Os decisores, aqueles a quem foi formalmente ou moralmente delegado o 

poder de decisão, pessoa que assume a culpa se a decisão gera um resultado 

desastroso.  

- O representante, ator incumbido pelo decisor para representá-lo no 

processo de apoio à decisão. 
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- O facilitador, sua função é facilitar e apoiar o processo de tomada de 

decisão através de ferramentas (modelos) construídas para tal finalidade.  

De acordo com ENSSLIN et al. (2001), as metodologias voltadas ao apoio à 

decisão adotam o construtivismo como paradigma científico, ao contrário das 

metodologias voltadas à tomada de decisão, que seguem o paradigma racionalista. 

Assim, as Metodologias Multicritério em Apoio à Decisão enquadram-se no primeiro 

caso, enquanto a pesquisa operacional tradicional enquadra-se no segundo. 

Os paradigmas são padrões, ou seja, modelos que podem ser ou não 

seguidos servindo para dimensionar qualitativamente algo que deve ser mensurado, 

são divididos em: 

- Paradigma racionalista; refere-se à exigência de que os decisores sejam 

racionais, todos com mesmo nível e tipo de conhecimento, perseguindo os mesmos 

objetivos racionais (minimizar custos e maximizar benefícios tangíveis). 

- Paradigma construtivista; reconhece a importância da subjetividade dos 

decisores tais como seus valores, seus objetivos, seus preconceitos, sua cultura, 

sua intuição, onde o objetivo é a geração de conhecimento aos decisores.  

Um modelo multicritério usa a chamada taxa de substituição (pesos) dos 

critérios, tentando modelar matematicamente os julgamentos humanos, trazendo a 

noção de compensação entre os critérios (o quanto o decisor aceita perder num 

aspecto para ganhar em outro), levando em consideração múltiplos aspectos 

(ENSSLIN, et al. 2001). 

A identificação da problemática, por exemplo; “qual o trator ideal para um 

determinado grupo de agricultores familiares?” leva a construção de um mapa 

cognitivo como ferramenta para sua estruturação, sendo esta uma tentativa de 

representar-se graficamente o aspecto mental que o facilitador faz do perfil 

discursivo dos decisores (COSSETE e AUDET, 1992). 

Nesse momento torna-se possível a montagem do mapa cognitivo a partir do 

estabelecimento de dois tipos de conceitos. Conceitos cabeças, que são aqueles de 

onde não saem flechas, revelam objetivos, fins, resultados (ex: estar satisfeito com a 

escolha do trator... arrependido) e conceitos rabos, aqueles de onde só saem 

flechas, revelam meios, ações, alternativas (demais itens de importância). 

A seguir deve ser feito o enquadramento do mapa cognitivo no contexto 

decisional, a identificação dos candidatos a Ponto de Vista Fundamental e, por fim, a 

construção de descritores (KEENEY, 1992).  
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Para a construção de um mapa individual, ENSSLIN et al. (1998) propõem 

uma seqüência de 4 passos: 

- Definição de um rótulo para o problema, identificado pelos decisores;  

- Definição de elementos primários de avaliação (EPAs);  

- Construção de conceitos, sendo baseado na ação que ele sugere, a partir 

dos EPAs;  

- Construção da hierarquia destes conceitos. 

Os Pontos de Vista Fundamentais (PVFs), eixos de avaliação do problema, 

em função dos ramos para enquadramento no modelo multicritério são determinados 

pelo facilitador juntamente com os decisores.  

Para estabelecimento dos PVFs constrói-se uma árvore de candidatos a 

pontos de vista com um ponto de vista superior que agrupa um conjunto de pontos 

de vista fundamentais. Posteriormente constrói-se um critério, que permita mensurar 

a desempenho de cada ação avaliada em cada ponto de vista. Na construção de um 

critério se faz necessário ter-se um descritor e uma função de valor associada a tal 

descritor, que é um conjunto de níveis de impacto que servem como base para 

descrever as performances plausíveis das ações potenciais em termos de cada 

PVF. Segundo o paradigma construtivista não existe um descritor ótimo a ser usado 

para avaliar um PVF. 

Um aspecto importante quando da construção de descritores, refere-se à 

identificação de níveis “bom” e “neutro”. No sentido prático, acima do nível bom tem-

se um desempenho no indicador, além das expectativas. Entre o nível bom e o nível 

neutro, o desempenho estaria dentro das expectativas. Abaixo do nível neutro tem-

se um desempenho aquém das expectativas.   

Na identificação dos candidatos a Ponto de Vista Fundamental (PVF), 

acontece a transição do mapa cognitivo para a arborescência (formato de árvore) de 

PVFs que serão levados em conta no modelo multicritério. 

Os PFVs devem apresentar as seguintes propriedades: 

- Ser essencial; levar em conta os aspectos que sejam de fundamental 

importância aos decisores, segundo seus sistemas de valores. 

- Ser controlável; apresentar um aspecto que seja influenciado apenas pelas 

ações potenciais em questão. 

- Ser completo; incluir todos os aspectos considerados como fundamentais 

pelos decisores. 
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- Ser mensurável; especificar com a menor ambigüidade possível a 

performance das ações potenciais segundo os aspectos considerados fundamentais 

pelos decisores. 

- Ser operacional, deve possibilitar a coleta das informações requeridas 

sobre o desempenho das ações potenciais, dentro do tempo disponível e com um 

esforço viável. 

- Ser isolável; permitir a análise de um aspecto fundamental de forma 

independente com relação aos demais aspectos do conjunto. 

- Ser não-redundante; não deve levar em conta o mesmo aspecto mais de 

uma vez. 

- Ser conciso; o número de aspectos considerados pelo conjunto de PVFs 

deve ser o mínimo necessário para modelar de forma adequada, segundo a visão 

dos decisores, o problema.  

- Ser compreensível; seu significado deve ser claro para os decisores, 

permitindo a geração e comunicação de idéias. 

Para que um critério seja definitivamente estabelecido, uma função de valor 

deverá ser associada a cada descritor na fase de avaliação. Os descritores podem 

ser qualitativos, (utilizados para representar dimensões de difícil representação 

quantitativamente) ou quantitativos, divididos em diretos (possuem uma medida 

numérica natural associada a eles) e indiretos (não utilizam a medida natural e sim 

uma medida alternativa, indireta ou “Proxy attributes”). ENSSLIN et al (2001). 

A arborescência é completada com todos os valores em pesos de 

importância, correspondente a cada descritor. 

Por fim foram estabelecidos os clusters que são um conjunto de nós 

relacionados por ligações intra-componentes, ou seja, grupos de conceitos cujas 

relações de influência intra-componentes são mais fortes e predominam sobre as 

relações inter-componentes, permitindo uma visão macroscópica do mapa. 

Possibilitam a detecção das linhas de idéias diferentes, todas direcionadas ao 

objetivo final ou resultado final. A detecção destes elementos permite considerá-los 

como ilhas dentro do mapa cognitivo global. 
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3 METODOLOGIA 

 

Os locais de execução do trabalho foram: o município de Pelotas - RS, 

especificamente na região da Colônia Santa Áurea, 7° distrito deste município, o 

município de Morro Redondo – RS, na região da Colônia Colorado, e o município de 

Turuçu – RS, na região da Colônia São João. Estes locais foram escolhidos por 

possuírem uma elevada concentração de unidades agrícolas de produção de base 

familiar que adquiriram tratores novos, com recursos do PRONAF (Figura 1).  

 
Figura 1 – Locais de execução dos trabalhos. 1 – Pelotas, 2 – Turuçu e 3 

Morro Redondo.  
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Com a intenção de analisar, através da verificação “in loco”, os tratores 

adquiridos, foi realizada a aplicação de um questionário; modelo entrevista 

(apêndice 1).  

O período de aplicação do questionário foi de junho de 2008 a junho de 

2009, tendo como respondentes os agricultores familiares da Colônia Santa Áurea 

(Pelotas), 15 respondentes, Colônia Colorado (Morro Redondo), 8 respondentes e 

Colônia São João (Turuçu), 7 respondentes, num total de 30 famílias pesquisadas. 

O ponto em comum destes agricultores familiares é que todos adquiriram tratores 

novos de baixa potência, com financiamento governamental, para serem utilizados 

em pequenas áreas. 

O objetivo do questionário foi estabelecer o perfil deste grupo de agricultores 

familiares quanto aos aspectos relacionados às suas condições sócio-econômicas, 

seus modos de produção e tipo de tratores adquiridos. Já o objetivo específico foi o 

de identificar se as necessidades deste segmento, em termos de mecanização 

agrícola, foram atendidas. 

O questionário foi composto por 20 questões e estruturado de forma a 

caracterizar as propriedades rurais, basicamente, quanto sua área total, área para 

produção, principais produtos, sistema de cultivo, operações e implementos 

agrícolas, custos e escolaridade dos usuários. 

Os dados foram tabulados utilizando-se tabelas e gráficos em porcentagem. 

 Paralelamente foi desenvolvida, utilizando-se os preceitos da Metodologia 

Multicritério, uma planilha para avaliação dos tratores adquiridos pelos agricultores, 

cuja finalidade foi detectar se o processo decisório, por parte das 30 famílias 

estudadas, tinha sido o mais adequado, segundo especificações de caráter técnico, 

econômico, ergonômico e de segurança.  

 A idéia básica desta planilha é de utilizá-la como ferramenta de apoio ao 

agricultor familiar, no sentido de induzi-lo a um processo decisório que leve em 

consideração aspectos que devem estar presentes nos tratores a serem adquiridos, 

os quais dizem respeito à área cultivada, tipo de cultura, renda familiar, entre outros. 

O processo decisório para a montagem da metodologia multicritério baseou-

se na interpretação que os técnicos fizeram das condições objetivas de produção 

dos produtores familiares, tentando desvendar suas preferências, aquelas que os 

levaram a adquirir o melhor e mais adequado trator para ser utilizado nas suas 

propriedades.  
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Para a análise inicial do problema estabeleceram-se algumas questões as 

quais se encontram listadas abaixo: 

1. Quais os atores que estão envolvidos no processo decisório? 

2. Que tipo de ações estão disponíveis? 

3. De que forma as ações devem ser avaliadas? 

4. Qual o problema a ser resolvido? 

5. Quais os objetivos dos decisores a serem levados em conta na avaliação 

das ações? 

6. Como mensurar o desempenho das ações em cada um destes objetivos? 

7. Como agregar de forma global as performances parciais das ações em 

cada objetivo? 

8. Qual a influência de pequenas variações nos parâmetros do modelo 

multicritério na resposta final? 

9. Quais recomendações podem ser feitas a partir dos resultados do modelo 

multicritério? 

De posse das respostas a estas questões passou-se para a fase de 

identificação dos atores, por meio da escolha dos decisores e facilitador. As 

preferências foram mais dos professores, facilitador e autor do trabalho, do que 

propriamente dos agricultores pesquisados. Então os professores, o facilitador e o 

autor, atuaram como representantes dos agricultores familiares. De fato, o que se 

pode dizer é que este modelo representa a visão dos técnicos e não dos agricultores 

familiares. Como decisores foram considerados dois professores da área de 

máquinas agrícolas do Departamento de Engenharia Rural (DER) da FAEM, ambos 

os engenheiros agrícolas, com mestrado e doutorado focados em temas relativos ao 

uso, projeto e ensaio de máquinas e com mais de 15 anos de atividade docente, e o 

próprio mestrando por sua larga experiência com agricultura familiar e atividades de 

extensão. Como facilitador atuou um professor do Departamento de Ciências Sociais 

Agrárias (DSCA) da FAEM, conhecedor e utilizador da metodologia multicritério em 

vários casos práticos.  

O passo seguinte foi o de organizar uma listagem com os grupos 

diretamente envolvidos na situação juntamente com aqueles que apesar de não 

estarem diretamente envolvidos, têm alguma influência sobre o processo decisório, 

identificando os principais agidos (aqueles que não tendo poder de decisão, sofrem 
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as conseqüências da decisão que será tomada), os quais são representados pelas 

30 famílias de agricultores pesquisadas. 

Foram também identificados os tipos de ações, tendo as mesmas sido 

divididas em: 

 - Ação principal; compra de um trator adequado para a Agricultura Familiar e 

situação das famílias pesquisadas. 

 - Ação real; modelos de tratores existentes no mercado. 

Os atores envolvidos neste processo decisório foram às trinta famílias de 

agricultores, residentes nas regiões da Colônia Santa Áurea, em Pelotas, na Colônia 

São João em Turuçu e na Colônia Colorado em Morro Redondo, todos os 

municípios da região sul do Rio Grande do Sul, bem como três Professores da 

FAEM - UFPel e o estudante do PPGSPAF (Programa de Pós Graduação em 

Sistemas de Produção Agrícola Familiar).  

Vencida a etapa acima, se passou à construção do mapa cognitivo, 

construído de comum acordo entre os três decisores auxiliados pelo facilitador. 

 A construção do mapa cognitivo iniciou a partir da definição do rótulo do 

problema que foi definido como; compra de um trator que promova a satisfação 

dos agricultores familiares da região estudada. Sendo o conceito número 1: Ter 

custo de aquisição adequado...inadequado. 

 Posteriormente foram definidos, na primeira reunião entre o facilitador e os 

decisores, os Elementos Primários de Avaliação (EPAs), para um trator a ser 

adquirido pelos agricultores familiares. 

Com a finalidade de se obter uma visão mais clara da problemática, o facilitador 

reuniu os EPAs em grupos, ficando estes definidos como, custos, ergonomia, 

segurança, desempenho, design e versatilidade. 

Executou-se então a construção do Mapa Cognitivo a partir da definição, junto 

aos decisores, do rótulo que descreve o problema; satisfação com o trator, cuja 

resolução será apoiada pelo facilitador.  

Foram identificados os elementos primários de avaliação (EPAs), que servirão 

como base para a construção do mapa cognitivo. Segundo ENSSLIN et al (2001), 

todos os EPAs que vêm à mente devem ser expressos.  

A partir desta montagem inicial todos os EPAs foram repensados a fim de 

serem adequadamente descritos, iniciando-se a montagem do Mapa Cognitivo 

através do primeiro EPA que foi (1) Ter preço de aquisição adequado...Inadequado.   
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Após esgotar todos os EPAs o Mapa Cognitivo foi concluído com seus 

respectivos “clusters” (linhas de definição do problema) nos quais os EPAs foram 

agrupados em quatro linhas: Economia, Técnica, Segurança e Ergonomia, conforme 

as linhas de argumentação, iniciadas pelos conceitos rabos as quais se encerraram 

no conceito cabeça “satisfação com o trator”. 

Posteriormente passou-se a montagem dos “clusters” que foram divididos 

em quatro. O “cluster” economia foi montado com seis linhas de argumentação, o 

“cluster” técnica com quatorze linhas de argumentação, o “cluster” segurança com 

seis linhas de argumentação e o “cluster” ergonomia com sete linhas de 

argumentação. Todas as linhas finalizando no item “satisfação com o trator”. 

Com o Mapa Cognitivo finalizado, fez-se a transição deste, para o formato de 

uma árvore, chamada de Estrutura Arborescente ou Arborescência. Neste momento 

foram listados todos os Pontos de vista Fundamentais (Custo Operacional, Custo de 

Aquisição, Facilidade de Manutenção, Capacidade de Trator, Ergonomia e 

Segurança), todos colocados horizontalmente, um ao lado do outro, sendo que cada 

um subdividiu-se apresentando quantos descritores fosse necessário. 

Foram atribuídos níveis de impacto Bom e Neutro, dentro de cada descritor, 

pois desse modo o Ponto de Vista será melhor avaliado. O nível Bom foi perguntado 

pelo facilitador para os decisores, correspondendo a uma situação ideal e real de 

medida quantitativa ou qualitativa, acima do qual se encontra a zona de maior 

expectativa dos decisores. O nível Neutro foi também perguntado e corresponde a 

uma situação real abaixo da qual se tem a zona de menor expectativa dos 

decisores, correspondendo a uma situação não satisfatória. Entre estes dois níveis 

de impacto está a zona dentro das expectativas dos decisores. 

Após o estabelecimento de todos os critérios necessários à montagem da 

arborescência, sendo que nesse processo, foram necessárias doze (12) reuniões, 

com duas (2) horas de trabalho para cada uma, perfazendo um total de vinte e 

quatro (24) horas, passou-se a construção dos descritores.  

Cada Ponto de Vista apresentará um ou mais descritores. Os descritores 

que foram representados diretamente por números, possuem uma forma de medida 

intrínseca quantitativa, enquanto os que foram representados por expressões 

semânticas e/ou representações pictóricas, os pontos de vista são qualitativos. 

Também os descritores, colocados um ao lado do outro, deu visibilidade e 

possibilitou ao facilitador perguntar para os decisores qual o mais importante e qual 
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o menos importante, sendo que foram dados pesos de importância, que somados 

deve ser igual à unidade, para os descritores de cada PVF, separadamente. 

Cada descritor apresentou uma escala ascendente de preferência, no topo 

foi colocado o nome do descritor, na esquerda foram colocados os níveis de 

preferência no formato quantitativo ou qualitativo, na direita a nota correspondente a 

cada nível de preferência e na base o peso atribuído à sua importância em 

comparação com os outros descritores, dentro de cada PVF. 

Foi utilizado para a construção das funções de valor, o Método da 

Pontuação Direta (direct rating), onde foi construído um descritor qualitativo ou 

quantitativo, para cada critério, formado por um conjunto de níveis de impacto, 

ordenados preferencialmente, estando definidos o pior e o melhor nível. A esses 

dois níveis foram associados dois valores que serviram de âncora para a escala, na 

qual geralmente se usa “0” e “100” a fim de facilitar os cálculos. 

Em seguida, os decisores foram questionados pelo facilitador, no sentidp de 

expressarem numericamente a atratividade dos demais níveis em relação às 

âncoras.  

Assim o facilitador perguntou aos decisores: Em relação ao primeiro 

descritor: Para um trator ser ideal para a Agricultura Familiar, em relação ao 

consumo de combustível em L/h, qual seria o consumo relacionado à nota 100? Os 

decisores disseram ser de 2 L/h. E qual seria o consumo relacionado a nota zero? 

Os decisores disseram ser de 8 L/h, que foram os dois valores de consumo de 

combustível extremos. 

O facilitador perguntou novamente para os decisores: Se 2 L/h vale 100 

pontos, quanto vale 4 L/h? Os decisores disseram valer 70 pontos. E quanto vale 6 

L/h? Os decisores disseram valer 15 pontos. Desta forma construí-se a função de 

valor, através da pontuação direta. 

Para a obtenção dos pesos, utilizou-se o Método Swing Weights, onde a 

perda de performance que uma ação potencial deve sofrer em um critério, para 

compensar o ganho de desempenho em outro, é expressa em pesos (w). 

Iniciou-se a partir de uma ação fictícia com a performance no nível de 

impacto neutro em todos os critérios do modelo. Ofereceu-se aos decisores a 

oportunidade de escolher um critério onde a performance da ação fictícia melhoraria 

o nível de impacto bom. A este salto (swing) escolhido atribuiu-se 100 pontos. 
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Os critérios foram avaliados lado a lado em cada ramificação da 

arborescência. 

No caso da comparação entre os critérios consumo (L/h) e manutenção sem 

pneu (R$/h), o facilitador perguntou aos decisores: Comparando o nível neutro 

destes dois critérios, para qual destes haveria um salto do nível neutro para o nível 

bom e quanto valeria este salto? Os decisores avaliaram que o critério consumo 

(L/h) seria o escolhido e deram 0,63 de peso, enquanto o outro critério manutenção 

sem pneu (R$/h), ficou com 0,37 de peso. 

Assim fez-se com todos os descritores característicos de cada ramificação, 

em separado. 

Após passou-se à confecção da planilha de avaliação dos tratores 

adquiridos pelos agricultores familiares.  

Para tanto na primeira coluna listaram-se os Pontos de Vistas Fundamentais 

(custos, desempenho técnico, ergonomia e segurança) com suas respectivas 

subdivisões. 

Na segunda coluna listou-se o trator, por meio de sua marca e modelo, e na 

posterior a nota do item. Na coluna seguinte a pontuação final referente ao mesmo. 

As colunas posteriores foram montadas nesta mesma sequência para todos os 

tratores pesquisados. Ao final de cada coluna de notas, tem-se a nota total de cada 

trator relacionado na avaliação. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
4.1 Caracterização das propriedades 

Todas as propriedades visitadas apresentam relevo levemente ondulado, 

com solo predominante caracterizando-se como Planossolo Háplico Eutrófico 

solódico, de acordo com SiBCS (2006), encontrando-se distanciados em média, 50 

km do centro da sede do município de Pelotas-RS. A principal cultura adotada 

nestas áreas é o pêssego, seguido pelo fumo, sendo estas as culturas que dão 

sustentação econômica para as propriedades agrícolas familiares, variando suas 

produtividades em 50 a 100 toneladas de produto por ano (Figura 2).  

 
Figura 2 – Aspecto geral das propriedades visitadas. 

As demais culturas utilizadas são para consumo próprio, sendo os principais, 

pela ordem: milho, feijão, batata inglesa, cebola e tomate. Todas as propriedades 

agrícolas apresentam diversificação na produção, desta forma não dependem da 

venda de uma única cultura ao mercado.  

As respostas obtidas por meio da aplicação do questionário (apêndice 1) 

foram processadas e transformadas na forma de tabelas (apêndice 2).  

Com relação à área das propriedades pesquisadas, observou-se que as 

mesmas variaram entre 8 ha e 52 ha, concentrando-se na faixa entre 10 ha e 30 ha. 

Como média geral obteve-se o valor de 29,31 ha. Tal fato torna-se de grande 
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importância na qualificação e caracterização das propriedades em função da 

definição, principalmente, da potência de trator que se fará mais adequada às 

mesmas. 

No que diz respeito à área da propriedade utilizada com a principal cultura, 

aquela que dá sustentação econômica à propriedade agrícola, a mesma variou de 3 

ha a 27 ha, sendo a área média de 13,98 ha. Comparando-se a média geral da área 

das propriedades com a média geral das áreas utilizadas com a principal cultura, 

tem-se que em torno de 48% da área destas propriedades são utilizados com a 

implantação da cultura que proporciona a sustentabilidade econômica da família 

proprietária.  

Com referência à principal cultura plantada, observou-se que esta vem a ser 

do pêssego, presente em torno de 50% das propriedades seguidos do fumo, com 

presença em 24,32% das mesmas, perfazendo estas duas 74,32% das culturas 

presentes nas propriedades. Tais culturas vêm a ser aquelas que dão sustentação 

econômica para as propriedades agrícolas desta região. Outras atividades presentes 

nestas propriedades, porém com menor importância econômica são, pela ordem, a 

produção de leite, milho, frango, uva, hortifrutigranjeiros e tomate. A obtenção destes 

dados é de importância para a verificação da necessidade de máquinas agrícolas 

nestas propriedades, as quais vão definir a necessidade, principalmente em termos 

de potência do trator para tracioná-las. 

As demais atividades presentes nas propriedades estudadas e que servem 

para auto-consumo são, em ordem de importância milho (25,74%), feijão (22,77%) e 

batata inglesa (16,83%), as quais perfazem um total de 65,34%. Analisando-se a 

grande variedade de cultivos produzidos, verifica-se que a diversidade produtiva das 

unidades familiares de produção, é uma característica sempre presente neste tipo 

de propriedade, qual seja, a diversidade de produtos o que permite a 

sustentabilidade das mesmas 

A área utilizada com as outras atividades que são utilizadas para auto-

consumo variou de 1 ha a 7 ha, sendo a média de 2,82 ha. Comparando com a área 

média geral das propriedades pode-se afirmar que esta representa 9,6% da área 

total das propriedades pesquisadas  

Com relação à produtividade da principal cultura, em toneladas/ano, 

observa-se que 43,33% das propriedades analisadas, encontram-se na faixa de até 
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50 ton/ano, enquanto de 50 e 100 ton/ano tem-se 36,67% das propriedades, estando 

à média geral em torno de 66,5 ton/ano. 

A renda bruta anual das propriedades agrícolas variou de R$22.500,00 a 

R$150.000,00, ficando a média geral em R$54.844,40. Verifica-se grande 

concentração nas faixas de R$30.000,00 a R$60.000,00 por ano (43,33%) e 

R$60.000,00 a R$90.000,00 por ano, (30%). Tal fato é importante para verificar-se a 

capacidade de endividamento do agricultor, no sentido de fazer novos investimentos 

na propriedade, tais como a aquisição de um trator. 

A potência total disponibilizada nos tratores, em cada propriedade agrícola, 

em kW, apresenta média geral de 40,96 kW, sendo a potência mínima observada de 

14,71 kW e a máxima de 84,58 kW. Estes dados referem-se à soma das potências 

de todos os tratores de cada propriedade, pois na região pesquisada algumas 

propriedades possuem 2 ou 3 tratores.  

A potência disponibilizada por hectare trabalhado tanto com a cultura 

principal quanto com as demais culturas, apresentou média geral de 2,18 kW/ha 

trabalhado, com um valor mínimo de 0,60 kW/ha e um valor máximo de 3,68 kW/ha. 

A maior concentração foi verificada na faixa entre 2 kW/ha e 3 kW/ha, 

correspondendo a 40% da amostra analisada. 

No que diz respeito à forma de aquisição do trator, observou-se que 36,67% 

das propriedades pesquisadas relataram que o mesmo foi adquirido em função de 

informações obtidas junto aos vizinhos e 20% devido à apresentação da firma 

(concessionária), perfazendo estas duas formas um total de 56,67% do total. 

A renda bruta das propriedades agrícolas, em R$/ha/ano, na maior parte 

apresentou variação entre R$1.000,00/ha/ano e R$4.687,50/ha/ano, ficando a média 

geral em R$2.795,43/ha/ano. Nota-se que 83,32% das propriedades estão dentro 

desta faixa. A média geral da anuidade a ser paga pelo trator foi de R$5.123.53, 

portanto verifica-se que da renda bruta média de dois hectares (R$5.590,86) seria 

suficiente para quitar a anuidade do trator adquirido. 

Já no que diz respeito aos rendimentos das propriedades agrícolas, em 

R$/kW/ano, verificou-se que a maior concentração ocorre na faixa de 

R$1.000,00/kW/ano a R$2.000,00kW/ano, 30% dos entrevistados. Outra faixa que 

apresenta grande concentração é aquela que vai até R$1.000,00/kW/ano. Estas 

duas perfazem um total de 47% das propriedades, ou seja, quase metade do total.  



 39 

Este indicador mostra a relação entre a renda bruta anual da propriedade e 

a potência utilizada. Quanto maior a relação, maior será a indicação de que os kWs 

estão sendo muito bem utilizados dando um melhor retorno monetário. 

A análise dos equipamentos mais utilizados dentro das propriedades 

agrícolas mostra que estes são, em ordem de importância, o arado de 2 discos 

(17,65%), grade de 20 discos (17,65%), roçadora (16,18%), pulverizador (15,44%) e 

reboque de 2 ton (12,50%), os quais perfazem um total de 77,95% do total de 

equipamentos utilizados nas propriedades. A partir destes dados verifica-se que os 

agricultores que produzem fumo utilizam a técnica de preparo convencional do solo, 

o qual caracteriza-se pela utilização do arado e grade como ferramentas de preparo. 

Já a roçadora e o pulverizador são muito utilizados pelos agricultores que dão 

preferência a cultura do pêssego. Enquanto o reboque de duas toneladas serve para 

retirar a produção da lavoura e transportá-la até a estufa, no caso do fumo e até o 

galpão no caso do pêssego. 

Com relação à potência em kW/ha total da propriedade agrícola, verificou-se 

que esta variou de 0,33 kW/ha a 3,22 kW/ha, sendo a média geral de 1,37 kW/ha. 

Nota-se grande concentração na faixa de 1 kW/ha a 2 kW/ha (50%), como a área 

média utilizadas com a principal cultura nestas propriedades é de 1 ha a 10 ha, tal 

fato demonstra que a potência de trator necessária a estes seria de 1 kW a 20 kW, 

sendo esta suficiente, segundo os agricultores, para a demanda de trabalho 

executado dentro de suas propriedades. 

O valor financiado para a compra do trator, na maior parte das propriedades 

apresentou-se entre R$25.000,00 e R$30.000,00 sendo a média geral de 

R$27.013,00. Isto demonstra a compatibilidade do valor financiado com os tratores 

adquiridos, os quais foram na faixa de potência de 18,39 kW, cujo valor de aquisição 

era em torno de R$27.000,00, na época desta pesquisa. 

Finalmente com referência ao valor da anuidade paga, verificou-se que 

houve uma variação entre R$3.128,00 e R$8.600,00 ficando a média em 

R$5.123,53. A grande concentração ocorreu na faixa de R$4.000,00 a R$7.000,00 

por ano. Isto significa que aproximadamente 70% dos agricultores, que adquiriram 

um trator novo e financiado pelo PRONAF, optaram por estas faixas, em função de 

suas capacidades de endividamento.   
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4.2- Mapa Cognitivo 

Inicialmente foram estabelecidos os EPAs (Elementos Primários de 

Avaliação) com vistas à aquisição de um trator por parte dos agricultores familiares 

das regiões estudadas. Foram perguntados quais os critérios para a compra de um 

trator novo. Conforme a idéia vinha à cabeça, ia sendo anotado conforme segue: 

- Que seja possível pagar; 

- Trator que tenha força; 

- Pequeno consumo de combustível; 

- Com TDA (Tração dianteira assistida); 

- Baixo custo de manutenção; 

- Pouca freqüência na manutenção; 

- Pequeno porte; 

- Conforto; 

- Ergonomia; 

- Pequeno raio de giro; 

- Segurança; 

- Design bonito; 

- Assistência técnica perto; 

- Pequeno custo de aquisição; 

- Com reserva de torque; 

- Boa capacidade de levante hidráulico; 

- Trator que dê pouca mecânica; 

- Tipo de acionamento da tomada de potência; 

- Proteção contra capotamento; 

- Maior número de marchas entre 4 – 10 Km/h; 

- Largura reduzida para melhor poder passar entre as linhas de pêssego; 

- Variação de bitola; 

- Com válvulas de controle remoto; 

- Com sensores eletrônicos luminoso dos itens de segurança (radiador, 

bateria, nível de óleo); 

- Com direção hidráulica; 

- Com simbologia nos controles; 

- Facilidade de condução; 

- Cor bonita. 



 41 

Após o estabelecimento dos EPAs estes foram agrupados, com a finalidade de 

tornar o problema mais claro, ficando definidos pela equipe de trabalho em seis 

linhas:  

Custos: é possível pagar, pequeno consumo de combustível, baixo custo de 

manutenção, pouca freqüência de manutenção, assistência técnica perto, pequeno 

custo de aquisição, trator que dê pouca mecânica; 

Ergonomia: confortável, ergonômico, controle eletrônico luminoso através de 

sensor, direção hidráulica, facilidade de condução; 

Segurança: tenha segurança, proteção contra capotamento, simbologia nos 

controles; 

Desempenho: trator que tenha força, com TDA, com reserva de torque, 

acionamento da tomada de potência independente, bom número de marchas entre 4 

– 10 Km/h; 

Design: bonito, cor bonita; 

Versatilidade: pequeno porte, pequeno raio de giro, com boa capacidade no 

levante hidráulico, vão livre, variação de bitola, válvulas de controle remoto 

hidráulico; 

Os elementos primários de avaliação foram repensados e colocados 

posteriormente, direcionados ao conceito cabeça (satisfação com a compra do 

trator), da seguinte forma; ter ao invés de não ter (ter...não ter).  

Estes foram então estabelecidos como: 

1- ter preço de aquisição adequado ... inadequado 

2- ter custo operacional baixo ... alto 

3- possuir assistência técnica para o trator perto e ágil ... longe e demorada 

4- ser confortável ... desconfortável 

5- ter controles eletrônicos ... não ter 

6- ter Estrutura de Proteção na Capotagem (EPC) ... não ter 

7- possuir alertas de segurança adequados ... inadequados 

8- trator possuir tração dianteira assistida ... não ter 

9- trator ter boa reserva de torque ... baixa 

10- ter trator de potência adequada ... inadequada 

11- trator possuir acionamento independente da TDP ... não ter 

12- trator ter grande n° de marchas entre 4 – 10 Km/h ... pequeno 

13- ter custos de aquisição compatíveis ... não ter 
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14- ter porte adequado para a área de trabalho ... inadequado 

15- trator ter um pequeno raio de giro ... grande 

16- trator ter boa capacidade de levante ... pequena 

17- ter variação de bitola ampla ... restrita 

18- ter válvulas de controle remoto ... não ter 

19- facilitar o trabalho ... dificultar 

20- ter um trator ergonômico .. não ter 

21- reduzir a fadiga do produtor ... não reduzir 

22- ter cabine ... não ter 

23- ter baixo nível de ruído ... alto 

24- ter bancos com regulagens ... não ter 

25- ter sistema de amortecimento no banco ... não ter 

26- ter comandos bem posicionados ... mal posicionados 

27- para dar segurança ao operador ... não dar segurança 

28- proteger o agricultor ... não proteger 

29- ter câmbio sincronizado ... não ter 

30- não haver cantos vivos junto aos comandos ... haver 

31- para não perder tempo de trabalho com manutenções ... perder 

32- trator possuir freqüência de manutenção baixa ... elevada 

33- trator ter tanque de combustível adequado ... inadequado 

34- ter trator com fácil acesso aos itens de manutenção ... difícil 

35- aumentar a capacidade de trabalho do agricultor ... manter 

36- estar satisfeito com a escolha do trator ... arrependido 

37- trator caber no bolso do agricultor ... não caber 

38- ser enquadrável nas linhas de financiamento ... não ser 

39- para não onerar muito os custos ... onerar muito 

40- melhorar o resultado econômico da propriedade ... manter 

41- possibilitar o aumento da escala de produção...manter. Este item foi 

suprimido (foi repensado e constatou-se que não contribuía para a 

seleção do trator) 

42- prestar serviços para terceiros com o trator ... não prestar 

43- ter peças e serviços de reposição baratos ... caros 

44- baixo consumo de combustível 

45- ter um custo de manutenção baixo ... alto 
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46- igual ao 11 - ter acionamento independente da TDP ... não ter 

47- melhorar a capacidade de trabalho das máquinas ... manter 

A partir do estabelecimento destes EPAs passou-se a montagem do mapa 

cognitivo a qual ocorreu seguindo alguns critérios. Iniciou-se por meio do primeiro 

EPA (ter preço de aquisição adequado ... inadequado). Quando o Facilitador 

perguntou porquê o preço é importante? (1) ter preço de aquisição adequado ... 

inadequado, os decisores responderam que o trator deveria (37) caber no bolso do 

agricultor ... não caber e portanto (39) ser enquadrável nas linhas de financiamento 

... não ser, bem como (13) ter custos de aquisição compatíveis ... não ter,  para (40) 

não onerar muito os custos ... onerar muito, e (41) melhorar o resultado econômico 

da propriedade ... manter, até chegar-se ao EPA (36) estar satisfeito com a escolha 

do trator ... arrependido, que no caso deste trabalho vem a ser o conceito cabeça. 

Os decisores também relacionaram o EPA (44) ter peças e serviços de 

reposição baratos ... caro, gerando o elemento (46) ter um custo de manutenção 

baixo ... alto, o qual foi direcionado para os EPAs (2) ter custo operacional baixo ... 

alto, (40) para não onerar muito os custos ... onerar muito, (41) melhorar o resultado 

econômico da propriedade ... manter e (36) estar satisfeito com a escolha do trator 

... arrependido. Além destes foi relacionado o elemento primário (45) baixo consumo 

de combustível ... alto, direcionado ao EPA (14)  ter porte adequado para a área de 

trabalho ... inadequado, seguindo posteriormente para os elementos (2), (40), (41)  

finalizando-se no EPA (36). 

O elemento primário (43) prestar serviços para terceiros com o trator ... não 

prestar, foi correlacionado ao EPA (41) o qual foi direcionado ao elemento (36). 

O EPA (3) possuir assistência técnica para o trator perto e ágil ... longe e 

demorada, gerou o elemento (32) trator possuir freqüência de manutenção baixa ... 

elevada, o qual foi direcionado ao EPA (34) ter trator com fácil acesso aos itens de 

manutenção ... difícil, gerando os elementos primários (31) para não perder tempo 

com manutenções ... perder e (35) aumentar a capacidade de trabalho do agricultor 

... manter, -se finalmente no EPA (36). 

O elemento primário (16) trator ter boa capacidade de levante ... pequena, 

foi correlacionado ao EPA (10) ter trator de potência adequada ... inadequada, o qual 

teve como conseqüência o elemento (15) trator ter um pequeno raio de giro ... 

grande, direcionado ao EPA (8) trator possuir tração dianteira assistida ... não ter, 

gerado no elemento primário (17) ter variação de bitola ampla ... restrita, o qual por 
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sua vez gerou o EPA (29) ter câmbio sincronizado ... não ter,  no elemento (18) ter 

válvulas do controle remoto ... não ter. Este último foi relacionando ao EPA (12) 

trator ter grande n° de marchas entre 4 e 10 Km/h ... baixo, que foi direcionado ao 

elemento primário (11) trator possuir acionamento independente da TDP ... não ter. 

O EPA  (9) trator ter boa reserva de torque ... baixa, foi relacionado ao elemento (33) 

trator ter tanque de combustível adequado ... inadequado, estando estes 

direcionados para o EPA (48) melhorar a capacidade de trabalho das máquinas, e 

(35) aumentar a capacidade de trabalho do agricultor ... manter, finalizando no 

elemento primário (36). 

Por sua vez o EPA, (3) possuir assistência técnica para o trator perto e ágil 

... longe e demorada, gerou o elemento primário (32) trator possuir freqüência de 

manutenção baixa ... elevada, gerado no EPA (34) ter trator com fácil acesso aos 

itens de manutenção ... difícil. Estes elementos geraram o EPA (31) para não perder 

tempo de trabalho com manutenções ... perder, (35) aumentar a capacidade trabalho 

do agricultor ... manter, chegando-se ao elemento primário (36). 

Já o elemento primário (8) trator possuir tração dianteira assistida ... não ter, 

gerou os EPAs (17) ter variação de bitola ampla ... restrita e (29) ter câmbio 

sincronizado ... não ter, os quais se direcionaram para o EPA (27) para dar 

segurança ao operador ... não ter segurança, em conjunto com os EPAs (6) ter 

EPCC ... não ter, (7) possuir alertas de segurança adequados ... inadequados, e (30) 

não haver cantos vivos junto aos comandos ... haver. Posteriormente o elemento 

primário (27) para dar segurança ao operador ... não ter segurança, gerou o EPA 

(28) proteger o agricultor ... não proteger, finalizando no elemento primário (36). 

Os EPAs (47) que é igual ao elemento primário (11) ter acionamento 

independente da TDP, (22) ter cabine ... não ter, (23) ter baixo nível de ruído... alto, 

(24) ter bancos com regulagens ... não ter, (25) ter sistema de amortecimento no 

banco ... não ter, (26) ter comandos bem posicionados ... mal posicionados, (5) ter 

controles eletrônicos ... não ter, geraram os elementos primários (4) ser confortável 

... desconfortável, (20) ter um trator ergonômico ... não ter, (21) reduzir a fadiga do 

produtor .. não reduzir, (19) facilitar o trabalho ... dificultar, todos estes direcionados 

ao EPA (36).  

Desta forma iniciou-se a montagem do mapa cognitivo, conforme pode ser 

verificado na figura 3. Posteriormente a este se evolui para a montagem do mapa 

cognitivo final, o qual se encontra estabelecido na figura 4. 
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Figura 3 – Mapa cognitivo inicial. 
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Figura 4 - Mapa cognitivo final. 
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Figura 5 - Clusters de Economia, Técnica, Segurança e Ergonomia. 47 
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Posteriormente à montagem do mapa cognitivo passou-se ao estabelecimento 

de cada “cluster” individualizado, conforme as linhas de argumentação para a 

confecção do mapa cognitivo, conforme vem a ser apresentado a seguir:  

 

“Cluster” Economia: com seis linhas de argumentação (figura 6). 

(1) – (39) – (13) – (40) – (41) – (36) 

(1) – (37) – (13) – (40) – (41) – (36) 

(44) – (46) – (2) – (40) – (41) – (36) 

(45) – (2) – (40) – ((41) – (36) 

(14) – (2) – (40) – (41) – (36) 

(43) – (41) – (36) 

 

“Cluster” Técnica: com quatorze linhas de argumentação (figura 7).    

(34) – (31) – (35) – (36) 

(32) – (31) – (35) – (36) 

(3) – (31) – (35) – (36) 

(33) – (48) – (35) – (36) 

(9) – (48) – (35) – (36) 

(11) – (48) – (35) – (36) 

(12) – (48) – (35) – (36) 

(18) – (48) – (35) – (36) 

(29) – (48) – (35) – (36) 

(17) – (48) – (35) – (36) 

(8) – (48) – (35) – (36) 

(15) – (48) – (35) – (36) 

(10) – (48) – (35) – (36) 

(16) – (48) – (35) – (36) 
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Figura 6 – “Cluster” economia. 

 

36 estar satisfeito com a 
escolha do 

trator...arrependido 

41 melhorar o resultado 
econômico da 

propriedade...manter 

43 prestar serviços 
para terceiros com o 
trator...não prestar 

40 para não onerar 
muito os 

custos...onerar 
muito 2 ter custo 

operacional 
baixo...alto 

14 ter porte 
adequado para a 

área de 
trabalho...inadequ

ado 

46 ter um custo 
de manutenção 

baixo...alto 

45 baixo consumo de 
combustível...alto 

44 ter peças e 
serviços de 
reposição 

baratos...caros 

37 trator caber no 
bolso do 

agricultor...não caber 

1 ter preço de aquisição 
adequado...inadequado 

39 ser enquadrável nas 
linhas de 

financiamento...não ser 

13 ter custos de 
aquisição 

compatíveis...não ter 
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Figura 7 – “Cluster” técnica. 

 

 

 

 

36 estar satisfeito com 
a escolha do 

trator...arrependido 

35 aumentar a 
capacidade de trabalho 
do agricultor...manter 

31 para não perder tempo de 
trabalho com 

manutenções...perder 

34 ter trator com fácil 
acesso aos itens de 
manutenção...difícil 

32 trator possuir 
freqüência de 
manutenção 

baixa...elevada 

3 possuir assistência técnica 
para o trator perto e 

ágil...longe e demorada 

48 melhorar a 
capacidade de trabalho 
das máquinas...piorar 

16 trator ter boa 
capacidade de 

levante...pequena 

10 ter trator de 
potência 

adequada...inade
quada 

15 trator ter um 
pequeno raio de 

giro...grande 

8 trator possuir tração 
dianteira assistida...não 

ter 

17 ter variação de bitola 
ampla...restrita 

29 ter câmbio 
sincronizado...não ter 

18 ter válvulas de controle 
remoto...não ter 

12 trator ter grande n° de marchas 
entre 4 e 10 Km/h...baixo 

11 trator possuir acionamento 
independente da TDP...não ter 

9 trator ter boa reserva 
de torque...baixa 

33 trator ter tanque de 
combustível 

adequado...inadequado 
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“Cluster” Segurança: com seis linhas de argumentação (figura 8). 

(8) – (27) – (28) – (36) 

(17) – (27) – (28) – (36) 

(29) – (27) – (28) – (36) 

(6) – (27) – (28) – (36) 

(7) – (27) – (28) – (36) 

(30) – (27) – (28) – (36) 

 

 
Figura 8 – “Cluster segurança”. 

 

“Cluster” Ergonomia: com sete linhas de argumentação (figura 9). 

(47) = (11) – (4) – (20) – (21) – (19) – (36) 

(22) – (4) – (20) – (21) – (19) – (36) 

(23) – (4) – (20) – (21) - (19) – (36) 

(24) – (4) – (20) – (21) – (19) – (36) 

(25) – (4) – (20) – (21) – (19) – (36) 

(26) – (4) – (20) – (21) – (19) – (36) 

(5) – (4) – (20) – (21) – (19) – (36) 

 

36 estar satisfeito com a escolha 
do trator... arrependido 

28 proteger o 
agricultor...não proteger 

27 para dar segurança ao 
operador...não ter segurança 

6 ter EPC...não ter 7 possuir alertas de segurança 
adequados...inadequados 

30 não haver cantos vivos 
nos comandos...haver 
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Figura 9 – “Cluster ergonomia”. 

 

4.3 Arborescência.  

 

A montagem da arborescência, árvore dos pontos de vistas fundamentais, com 

relação à “satisfação com o trator” se deu através dos quatro grandes eixos 

estabelecidos anteriormente, que foram Custos (Custo Operacional e Custo de 

Aquisição), Desempenho técnico (Facilidade de Manutenção e Capacidade do Trator), 

Ergonomia e Segurança (figura 10).  

36 estar satisfeito com a 
escolha do trator...arrependido 

19 facilitar o 
trabalho...dificultar 

21 reduzir a fadiga do 
produtor...não reduzir 

20 ter um trator 
ergonômico...não ter 

4 ser 
confortável....desc

onfortável 

5 ter controles 
eletrônicos...não ter 

26 ter comandos bem 
posicionados...mau posicionados 

25 ter sistema de amortecimento 
no banco...não ter 

47 (= 11) ter acionamento 
independente da TDP...não ter 

22 ter cabine...não ter 

23 ter baixo nível de 
ruído...alto 

24 ter bancos com 
regulagens...não ter 
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Figura 10 – Eixos principais da arborescência. 

 

Para o eixo custos, foram estabelecidas duas divisões principais (custo 

operacional e custo de aquisição) (figura 11). O item custo operacional foi qualificado 

com peso de importância (w) igual a 0,20, tendo sido subdividido em outros dois; 

consumo (w = 0,63) e manutenção sem pneu (w = 0,37). Já o item custo de aquisição 

foi qualificado com w = 0,22. Estes pesos de importância (w) foram estabelecidos pelos 

decisores, no processo de construção do modelo de avaliação.  

 
Figura 11 – Eixo custos. 

 

O descritor Consumo L/h, na escala, foi estabelecido com variação entre 2 L/h 

e 8 L/h, sendo que o nível “B” (bom) ficou em 4 L/h e o “N” (neutro) em 6 L/h. Seu peso 

de importância foi situado em 0,63 (figura 12). 

Custos 

Custo Operacional Custo de Aquisição  
R$ x 1.000,00 

Consumo L/h Manutenção s/pneu R$/h 

Satisfação com o trator 

Custos Desempenho 
Técnico 

Ergonomia Segurança 
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Figura 12 – Descritor consumo em L/h. 

 

Através da tabela 1 observa-se a representação do descritor consumo em L/h 

referente ao PVE custo operacional.  

Tabela 1 - Descritor consumo L/h do PVE custo operacional 

Nível de 

Impacto 

Bom 

Neutro 

Descrição Representação 

c/ notas 

N4  O consumo de combustível é de 2 L/h 100 

N3 B O consumo de combustível é de 4 L/h 70 

N2 N O consumo de combustível é de 6 L/h 15 

N1  O consumo de combustível é de 8 L/h 0 

 

Analisando-se a figura 12 e a tabela 1 observa-se que em relação ao item 

custo operacional o trator ideal seria aquele que apresentasse um consumo de 

combustível entre 4 e 6 L/h.  

Com relação ao descritor Manutenção sem considerar troca de pneu, em R$/h 

na escala houve variação de R$ 0,45/h a R$ 2,98/h, sendo que o nível “B” ficou em R$ 

Consumo L/h 

2 ou - 100 

4 70 (B) 

6 15 (N) 

8 ou + 0 

W = 0,63 
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0,60/h e o “N” em R$ 1,85/h, seu peso de importância foi estabelecido em 0,37 (figura 

13). 

 
Figura 13 – Descritor Manutenção s/pneu em R$/h. 

 

Na tabela 2 tem-se a representação do descritor manutenção s/ pneu do PVE 

custo operacional. 

Tabela 2 - Descritor manutenção s/ pneu do PVE custo operacional 

Nível de 

Impacto 

Bom 

Neutro 

Descrição Representação 

c/ notas 

N6  Manutenção s/ pneu R$ 0,45/h 100 

N5 B Manutenção s/ pneu R$ 0,60/h 75 

N4  Manutenção s/ pneu R$ 1,29/h 70 

N3 N Manutenção s/ pneu R$ 1,85/h 53 

N2  Manutenção s/ pneu R$ 2,13/h 20 

N1  Manutenção s/ pneu R$ 2,98/h 0 

Manutenção s/ pneu R$/h 

0,45 100 

0,6 75 (B) 

1,29 70 

1,85 53 (N) 

2,13 20 

2,98 0 

W = 0,37 
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Através desta tabela e da figura 13 é possível inferir que no que diz respeito à 

manutenção, sem levar em consideração o desgaste dos pneus, seria ideal que o trator 

apresente um custo de manutenção sem levar em consideração os pneus de R$1,85/h 

no máximo e R$0,60/h no mínimo. Portanto com relação ao item custo operacional 

seria considerado melhor, o trator a ser escolhido por estes agricultores, que 

apresentasse um consumo de combustível de 4L/h e um custo de manutenção não 

levando em conta o item pneus, de R$0,60 por hora trabalhada. 

O descritor custo de aquisição variou de R$30.000,00 a R$85.000,00 sendo o 

nível “B” estabelecido em R$30.000,00 enquanto o “N” em R$48.000,00. Seu peso de 

importância foi fixado em 0,22 (figura 14). 

 
Figura 14 – Descritor custo de aquisição, em R$ mil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Custo de Aquisição 
R$ x 1.000,00 

30 100 (B) 

48 40 (N) 

66 15 

85 0 

W = 0,22 
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Por meio da tabela 3 tem-se a descrição do item custo de aquisição.  

 

Tabela 3 - Descritor custo de aquisição em R$ x mil. 

Nível de 

Impacto 

Bom 

Neutro 

Descrição Representação 

c/ notas 

N4 B Custo de Aquisição R$ 30 x (1.000,00) 100 

N3 N Custo de Aquisição R$ 48 x (1.000,00) 40 

N2  Custo de Aquisição R$ 66 x (1.000,00) 15 

N1  Custo de Aquisição R$ 85 x (1.000,00) 0 

 

Em relação ao item custo de aquisição verifica-se que seria bastante 

interessante para estes agricultores que o valor de compra do trator fosse de 

R$30.000,00 à R$48.000,00, enquanto que seria mais adequado aos mesmos, que 

este apresentasse um custo de aquisição em torno de R$30.000,00. 

Dentro do item desempenho técnico, foram estabelecidas duas divisões: a 

primeira facilidade de manutenção com peso de importância igual a 0,10 a qual foi 

subdividida em duas; acesso a itens de manutenção (w = 0,45) e assistência técnica 

perto/ágil (w = 0,55). A segunda, capacidade do trator (w = 0,26) também foi 

subdividida em duas, quais sejam; capacidade de operação (w = 0,54) e capacidade de 

tração (w = 0,46) (figura 15). 
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Figura 15 – PVE desempenho técnico.  

 

O descritor acesso a itens de manutenção (w = 0,45), na escala variou de C1 a 

C6, sendo que o nível “B” ficou em C3, enquanto o nível “N” ficou em C2 (figura 16).  

Os itens de acesso de manutenção foram divididos na escala C em: 

C1 = engate rápido + acesso direto 

C3 = porca borboleta + acesso direto = B (Bom) 

C5 = precisa ferramentas + acesso direto 

C2 = engate rápido + acesso indireto = N (Neutro) 

C4 = porca borboleta + acesso indireto 

C6 = precisa ferramentas + acesso indireto 

Desempenho Técnico 

Facilidade de 
Manutenção 

Capacidade do 
trator 

Acesso a itens de 
manutenção 

Assistência técnica 
perto/ágil 

Capacidade 
de operação 

Capacidade 
de tração 

W = 0,54 W = 0,46 W = 0,45 W = 0,55 
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Figura 16 – Descritor acesso a itens de manutenção. 

 

Na tabela 4 é apresentado o PVE Facilidade de Manutenção do descritor 

acesso aos itens de manutenção. 

Tabela 4 – Descritor acesso a itens de manutenção do PVE Facilidade de 

manutenção. 

Nível de 

Impacto 

Bom 

Neutro 

Descrição Representação 

c/ notas 

N6  Acesso a itens de manutenção – C1 100 

N5 B  Acesso a itens de manutenção – C3 80 

N4  Acesso a itens de manutenção – C5 35 

N3 N  Acesso a itens de manutenção – C2 15 

N2   Acesso a itens de manutenção – C4 10 

N1  Acesso a itens de manutenção – C6 0 

Acesso a itens de manutenção 

C1 100 

C3 80 (B) 

C5 35 

C2 15 (N) 

C4 10 

C6 0 

W = 0,45 
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Por meio desta tabela verifica-se que seria ideal que o trator a ser adquirido 

pelos agricultores familiares apresentasse acesso aos itens de manutenção C3 (porca 

borboleta + acesso direto), ou no mínimo apresentando o item C2¨(engate rápido + 

acesso indireto), C4 (porca borboleta + acesso indireto) ou C6 (precisa de ferramentas 

+ acesso indireto) estariam na zona abaixo das expectativas dos decisores. 

Já o descritor assistência técnica perto/ágil (w = 0,55), variou de com 

assistência técnica perto/ágil nível “B” a sem assistência técnica perto/ágil nível “N” 

(figura 17). 

 
Figura 17 – Descritor assistência técnica perto/ágil. 

Na tabela 5 tem-se o descritor com assistência técnica perto/ágil do PVE 

facilidade de manutenção.  

 

Tabela 5 – Descritor com assistência técnica perto/ágil do PVE Facilidade de 

manutenção. 

Nível de 

Impacto 

Bom 

Neutro 

Descrição Representação 

c/ notas 

N2 B C/ assistência técnica perto/ágil 100 

N1 N S/ assistência técnica perto/ágil 0 

 

Assistência técnica perto/ágil 

c/ assistência 
técnica perto/ágil 

100 (B) 

s/ assistência 
técnica perto/ágil 0 (N) 

W = 0,55 
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Através da tabela acima em conjunto com a figura 17 observa-se que o ideal é 

o que o trator adquirido conte com assistência técnica perto e ágil, enquanto que não 

seria interessante que o trator adquirido apresente o item sem assistência técnica perto 

e ágil. 

O item capacidade de operação (w = 0,54), foi subdividido em sete sub-itens, 

que foram; reserva de torque (w = 0,15), tanque autonomia (w = 0,04), acionamento 

TDP independente (w = 0,20), controle remoto (w = 0,07), raio de giro (m) (w = 0,23), 

largura do trator (m) (w = 0,22) e capacidade do levante (Kg) (w = 0,09) (figura 18). 

 
Figura 18 – PVE capacidade de operação. 

 

Em relação ao item Capacidade de Operação no que tange ao fator reserva de 

torque considerou-se que o ideal seria o trator apresentar uma reserva de torque acima 

de 30%, também se considerou que um trator com reserva de torque abaixo de 20% 

não seria indicado para estes agricultores. 

Portanto item reserva de torque (w = 0,15), foi estabelecido com variação entre 

<15% e >30%, tendo sido considerado como “bom” uma reserva de torque acima de 

30% e “neutro” uma reserva de torque de 20% (figura 19). 

Capacidade de Operação 

Reserva de Torque 

Tanque Autonomia 

Acionamento TDP 
independente 

Controle remoto 

Raio de Giro (m) 

Largura do trator 

Capacidade do 
Levante (Kg) 

W = 0,15 

W = 0,04 

W = 0,20 

W = 0,07 

W = 0,23 

W = 0,22 

W = 0,09 
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Figura 19 – Descritor reserva de torque. 

 

Na tabela 6 encontra-se o descritor para a reserva de torque, com a 

representação de suas notas. 

 

Tabela 6 – Descritor reserva de torque do PVE capacidade de operação. 

Nível de 

Impacto 

Bom 

Neutro 

Descrição Representação 

c/ notas 

N4 B Reserva de Torque > 30% 100 

N3  Reserva de Torque = 25% 80 

N2 N  Reserva de Torque = 20% 40 

N1  Reserva de Torque < 15% 0 

 

A análise da tabela 6 em conjunto com a figura 19 permite identificar que seria 

adequado que o agricultor venha a adquirir um trator com reserva de torque acima de 

30%, ou no mínimo com 20%, pois desta forma ele será capaz de suprir as suas 

necessidades.  

O descritor Tanque Autonomia (w = 0,04), na escala variou de acima de 10 h, 

nível “B” a menos do que 10 h nível “N” (figura 20). 

Reserva 
de torque 

> 30 % 100 (B) 

25 % 80 

20 % 40 (N) 

< 15 % 0 
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Figura 20 – Descritor Tanque Autonomia. 

 

Na tabela 7 tem-se o detalhamento do descritor para a autonomia do tanque 

de combustível, com a representação de suas notas.  

 

Tabela 7 – Descritor tanque autonomia do PVE capacidade de operação. 

Nível de 

Impacto 

Bom 

Neutro 

Descrição Representação 

c/ notas 

N2 B Tanque Autonomia p/ 10 h ou + 100 

N1 N  Tanque Autonomia p/ < 10 h 0 

 

No item autonomia no tanque de combustível, considerou-se que seria 

necessário que o mesmo apresentasse um volume (capacidade) que permitisse, no 

mínimo, 10 h de trabalho, sendo que um trator com tanque de combustível cuja 

possibilidade de autonomia venha a ser inferior a 10 h de trabalho, não será adequado 

a estes agricultores.  

O descritor Acionamento da TDP Independente (w = 0,20), foi definido como 

“Ter”, nível “B”  e “Não Ter” nível “N” (figura 21). 

Tanque 
autonomia 

Tanque p/ 10 h ou + 100 (B) 

Tanque p/ < 10 h 0 (N) 
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Figura 21 – Descritor Acionamento TDP independente. 

 

Na tabela 8 consta o detalhamento para o descritor ter ou não acionamento 

independente da TDP do PVE Capacidade de Operação. 

 

Tabela 8 – Descritor ter ou não ter acionamento TDP independente do PVE 

capacidade de operação. 

Nível de 

Impacto 

Bom 

Neutro 

Descrição Representação 

c/ notas 

N2 B Tem acionamento TDP independente 100 

N1 N  Não tem acionamento TDP independente 0 

 

Analisando-se a figura 21 e a tabela 8, constata-se que para o grupo de 

agricultores pesquisados vem a ser extremamente interessante contar com um trator 

que possua acionamento independente da TDP, em função da facilidade proporcionada 

as atividades a serem executadas na lavoura.  

O descritor Controle Remoto (w = 0,07), variou em ter duas ou mais válvulas a 

sem controle remoto (figura 22).  

 

Acionamento da 
TDP independente 

Tem 100 (B) 

Não tem 0 (N) 



 65 

 
Figura 22 – PVE Controle remoto. 

 

Na tabela 9 apresenta-se o detalhamento para o descritor “controle remoto”, 

com sua referida pontuação. Por meio desta tabela constata-se que a inexistência 

deste equipamento não é adequada às necessidades destes agricultores, sendo que o 

ideal seria que o trator contasse com dois ou mais conjunto de válvulas de controle 

remoto, entretanto considerou-se que para o trator atingir o nível “neutro” ele deve 

contar com pelo menos um conjunto de válvulas de controle remoto, cuja pontuação foi 

admitida como 80.  

 

Tabela 9 - Descritor controle remoto do PVE capacidade de operação 

Nível de 

Impacto 

Bom 

Neutro 

Descrição Representação 

c/ notas 

N3  Controle remoto 2 ou + 100 

N2 B   Controle remoto 1 80 

N1  N  Controle remoto 0 0 

 

Dentro do item que o raio de giro (w = 0,23), em função das atividades 

exigidas pelas principais culturas da propriedade e para as quais será necessária a 

utilização do trator, verificou-se que seria interessante que o trator a ser adquirido 

possuísse raio de giro inferior a 2,70 m. Isto se faz necessário devido, 

principalmente, ao fato de que estes tratores irão trabalhar em pequenas áreas, 

Controle remoto 

2 ou + 100 

1 80 (B) 

0 0 (N) 
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com espaço para manobras reduzido, onde um trator cujo raio de giro venha a ser 

muito grande (acima de 4,06 m) apresentará dificuldades adicionais a sua operação 

(figura 23). 

 
Figura 23 – PVE Raio de Giro em metros. 

 

O descritor Raio de Giro (m), com suas respectivas notas, encontra-se na 

tabela 10. Nesta observa-se que este descritor variou do nível até 2,70 m, considerado 

“bom” com nota 100 ao nível acima de 6,80 m, com nota 0. O nível “neutro” foi 

localizado no patamar 4,06 m com pontuação igual a 20.  

 

Tabela 10 – Descritor raio de giro do PVE capacidade de operação 

Nível de 

Impacto 

Bom 

Neutro 

Descrição Representação 

c/ notas 

N4 B  Raio de giro < 2,70 m 100 

N3 N     Raio de giro = 4,06 m  20 

N2   Raio de giro = 5,40 m 10 

N1   Raio de giro > 6,80 m 0 

 

Com relação ao item referente a largura do trator (w = 0,22), observa-se que a 

este foi atribuída uma variação de 1,20 m a 2,00 m (figura 24).   

Raio de Giro (m) 

< 2,70 100 (B) 

4,06 20 (N) 

5,40 10 

> 6,80 0 
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Figura 24 – Descritor Largura do trator. 

 

O descritor Largura do Trator (m) encontra-se descrito na tabela 11. Por 

meio desta verifica-se que o nível “bom” foi considerado para 1,20 m de largura do 

trator, com nota 100, e o nível “neutro com 1,46 m e nota 50. Larguras de trator acima 

de 1,46 m não são adequadas às necessidades operacionais destes agricultores, por 

isso recebeu pontuação inferior. A largura do trator torna-se importante para que o 

agricultor venha a ter acesso às entre-linhas, principalmente no cultivo do pêssego, 

pois largura acima de 1,46 m vão tornar praticamente impossível o trabalho nesta 

cultura, o que impedirá a mecanização da mesma. 

  

Tabela 11 - Descritor Largura do trator do PVE Capacidade de Operação 

Nível de 

Impacto 

Bom 

Neutro 

Descrição Representação 

c/ notas 

N4 B  Largura do trator = 1,20 m 100 

N3 N    Largura do trator = 1,46 m 50 

N2   Largura do trator = 1,73 m 15 

N1   Largura do trator = 2,00 m 0 

 

Largura do trator (m) 

1,20 100 (B) 

1,46 50 (N) 

1,73 15 

2,00 0 
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Para o item “capacidade de levante do sistema hidráulico” (w = 0,09), 

observa-se que a variação existente vem a ser desde o patamar menor do que 

1.300 kgf a maior do que 2.000 kgf. O nível bom ficou em 2000 Kgf ou mais (figura 

25). 

 
Figura 25 – Descritor Capacidade do levante (kgf). 

 

Por meio da tabela 12 têm-se os valores estabelecidos para o descritor 

Capacidade do Levante (kgf) do PVE Capacidade de Operação. 

Tabela 12 – Descritor capacidade do levante hidráulico do PVE capacidade de 

operação 

Nível de 

Impacto 

Bom 

Neutro 

Descrição Representação 

c/ notas 

N4 B  Capacidade do levante hidráulico = 

2.000 kgf ou maior 

100 

N3     Capacidade do levante hidráulico = 

1.766 kgf  

66 

N2   Capacidade do levante hidráulico = 

1.300 kgf ou menos  

33 

N1  N  Capacidade do levante hidráulico < 

1.300 kgf 

0 

Capacidade do levante (kgf) 

2.000 ou + 100 (B) 

1.766 66 

1.533 33 

< 1.300 0 (N) 
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Confrontando a figura 25 e a tabela 12 verifica-se que um trator com 

capacidade levante do sistema de engate de três pontos em torno de 2.000 kgf vem a 

ser aceitável.  

Observa-se também que a pontuação do item variou de 0, considerado 

“neutro” (para o trator que conte com uma capacidade de levante do sistema de engate 

de três pontos igual a 1.300 kgf ou menor), a 100 (para o trator que conte com um 

sistema de engate de três pontos cuja capacidade de levante seja igual ou superior a 

2.000 kgf).  

Tal fato justifica-se pela necessidade que estes agricultores apresentam em 

transportar e utilizar equipamentos que precisam ser acoplados ao sistema de engate 

de três pontos do trator o qual, pelas características dos equipamentos normalmente 

utilizados, deverá apresentar capacidade de levante superior a 1.300 kgf.  

Dentro do item capacidade de tração (w = 0,46), foram realizadas três divisões: 

Capacidade do Trator (kW) com w = 0,24, TDA (Tração Dianteira Assistida) com w = 

0,36 e N° marchas entre 4 – 10 Km/h com w = 0,40 (figura 26).  

 

 
Figura 26 – PVE Capacidade de tração. 

 

O descritor Capacidade do trator (kW) (w = 0,24), na escala variou de 55,16 

kW a 14,71 kW (75 cv a 20 cv), sendo que o nível (B) ficou em 36,77kW (50 cv) e o 

nível (N) ficou em 18,39 kW (25 cv) (figura 27). 

 

Capacidade de tração 

Capacidade 
do Trator (kW) 

TDA N° de marchas entre 
 4 – 10 Km/h 
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Figura 27 – Descritor Capacidade do trator em kW. 

 

Na tabela 13 têm-se os valores estabelecidos para o descritor Capacidade do 

trator do PVE Capacidade de tração (kW).  

Tabela 13 – Descritor capacidade do trator do PVE capacidade de tração 

Nível 

de 

Impacto 

Bom 

Neutro 

Descrição Representação 

c/ notas 

N6  Capacidade do trator = 55,16 kW (75 cv) 100 

N5  Capacidade do trator = 41,18 kW (56 cv) 80 

N4  B  Capacidade do trator = 36,77 kW (50 cv) 70 

N3   Capacidade do trator = 27,94 kW (38 cv) 50 

N2 N  Capacidade do trator = 18,39 kW (25 cv) 36 

N1  Capacidade do trator = 14,71 kW (20 cv) 0 

W = 0,24 

55,16 100 

41,18 80 

36,77 70 (B) 

27,94 50 

18,39 36 (N) 

14,71 0 

Capacidade 
do Trator (kW) 
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Por meio da observação desta tabela em conjunto com a figura 27 que em 

relação ao item Capacidade do trator, o trator mais adequado a estes produtores deve 

apresentar 36,77 kW (50 cv) de potência no motor, enquanto que, pelo menos, seria 

adequado a estes agricultores adquirirem tratores cuja potência do motor venha a ser 

de 18,39 kW (25 cv).  

O descritor TDA – tração dianteira assistida foi classificado com w = 0,36 e 

elencado em ter TDA nível “B” e Não ter TDA nível “N” (figura 28).   

Em relação a este item, principalmente devido ao sistema de preparo de solo 

utilizado no processo de cultivo, o qual vem a ser o chamado preparo convencional, 

onde se tem a necessidade de lavrar e gradear faz-se imperioso que o trator a ser 

adquirido possua TDA. Desta forma estes produtores vão ter a possibilidade de um 

melhor aproveitamento da potência disponibilizada pelo motor do trator.  

 
Figura 28 - Descritor TDA. 

 

Na tabela 14 apresentam-se os valores estabelecidos para o descritor TDA do 

PVE Capacidade de tração. 

TDA 

W = 0,36 

Tem 100 (B) 

Não tem 0 (N) 
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Tabela 14 – Descritor tem tração dianteira assistida do PVE capacidade de 

tração 

Nível de 

Impacto 

Bom 

Neutro 

Descrição Representação 

c/ notas 

N2 B Tem Tração Dianteira Assistida - TDA 100 

N1 N  Não tem Tração Dianteira Assistida - 

TDA 

0 

 

Ao analisar-se a figura 28 em conjunto com a tabela 14 verifica-se, conforme 

salientado anteriormente, a necessidade de que o trator a ser adquirido por estes 

produtores apresente tração dianteira assistida. 

Já o Descritor número de marchas entre 4 e 10 Km/h, foi estabelecido com 

variação entre o máximo de ter mais do que 7 marchas ao mínimo que foi ter menos de 

4 marchas, este último considerado com nível “N”, ficando o nível “B” em 6 marchas ( 

figura 29 e tabela 15). 

 
Figura 29 – Descritor número de marchas entre 4 e 10 Km/h. 

 

 

N° de marchas entre 4 – 10 Km/h 

W = 0,40 

> 7 100 

6 85 (B) 

5 40 

< 4 0 (N) 
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Tabela 15 – Descritor número de marchas entre 4 e 10 Km/h do PVE 

capacidade de tração 

Nível de 

Impacto 

Bom 

Neutro 

Descrição Representação 

c/ notas 

N4  Nº de marchas entre 4 – 10 Km/h > 7 100 

N3 B   Nº de marchas entre 4 – 10 Km/h = 6 85 

N2   Nº de marchas entre 4 – 10 Km/h = 5 40 

N1  N  Nº de marchas entre 4 – 10 Km/h < 4 0 

 

A análise conjunta da figura 29 e tabela 15 permite inferir que para as 

necessidades deste grupo de produtores verifica-se que o ideal será que o trator a ser 

adquirido apresente pelo menos de 6 marchas entre as velocidades de trabalho de 4 a 

10 Km/h. Sendo totalmente inadequados tratores que possuam menos do que 4 

marchas de trabalho entre as velocidades previamente citadas. 

O item Ergonomia foi estabelecido com w = 0,14, tendo sido o mesmo dividido 

em sete descritores, que foram: Posição do Escapamento (w = 0,23), Isolamento 

Térmico da Transmissão (w = 0,15), N° de Posições de Conforto do Assento (w = 0,17), 

Nível de Ruído (horas de trabalho sem necessidade de uso de protetor auricular) (w = 

0,22), Defletor de Poeira/ar (w = 0,07), Posição da Alavanca de Câmbio (w = 0,11) e 

Regulagem Inclinação do Volante (w = 0,05) (figura 30). 
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Figura 30 – PVE Ergonomia. 

 

A seguir é feito o detalhamento de cada um destes pontos de vista 

fundamentais. 

O descritor Posição do Escapamento, conforme se pode verificar por meio da 

figura 31 e tabela 16 variou, na sua escala, em Não jogar fumaça no operador, nível “B” 

a Jogar fumaça no operador, nível “N”.  

Ergonomia 

Posição do escapamento W = 0,23 

Isolamento térmico da 
transmissão W = 0,15 

Assento n° de posições de 
conforto 

W = 0,17 

Nível de ruído W = 0,22 

Defletor de poeira/ar W = 0,07 

Posição alavanca de 
câmbio 

W = 0,11 

Regulagem inclinação 
do volante 

W = 0,05 
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Figura 31 – Descritor Posição do escapamento. 

 

Tabela 16 - Descritor posição do escapamento do PVE ergonomia 

Nível de 

Impacto 

Bom 

Neutro 

Descrição Representação 

c/ notas 

N2 B Posição do escapamento Não joga 

fumaça no operador 

100 

N1 N  Posição do escapamento Joga fumaça 

no operador 

0 

 

Confrontando a figura 31 e a tabela 16, observa-se que se faz necessário que 

o trator a ser adquirido apresente a posição do escapamento de maneira a não jogar a 

fumaça dos gases de escape do motor em direção ao operador, visto que se estes 

gases se direcionarem ao operador causarão desconforto e, certamente, problemas de 

saúde futuros.  

No que diz respeito ao descritor Isolamento térmico da transmissão figura 32 e 

tabela 17, nota-se que este foi estabelecido em dois níveis que fora Ter considerado 

como nível “B” a Não Ter considerado como nível “N”.  

 

Posição do 
escapamento 

Não jogar fumaça 
no operador 

100 (B) 

Jogar fumaça no 
operador 

0 (N) 
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Figura 32 – Descritor Isolamento térmico da transmissão. 

 

Tabela 17 – Descritor isolamento térmico na transmissão do PVE ergonomia 

Nível de 

Impacto 

Bom 

Neutro 

Descrição Representação 

c/ notas 

N2 B Tem Isolamento Térmico na 

transmissão 

100 

N1 N  Não Tem Isolamento Térmico na 

transmissão 

0 

 

Ter isolamento térmico da transmissão é importante e fundamental devido ao 

fato de que a ausência do mesmo fará com que o calor oriundo deste elemento seja 

direcionado principalmente aos membros inferiores do operador causando-lhe 

desconforto podendo levar-lhe a ter diminuída sua capacidade de trabalho. 

O descritor N° de Posições de Conforto do Assento figura 33 e tabela 18, na 

escala variou de ter quatro posições de ajuste a nenhuma posição de ajuste, sendo que 

o nível “B” ficou quando o trator apresenta três posições de ajuste do assento do 

operador e o nível “N” quando o trator possuir duas posições de ajuste deste elemento. 

 

Isolamento térmico da 
transmissão 

Tem 100 (B) 

Não tem 0 (N) 
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Figura 33 – Descritor Assento número de posições de conforto. 

 

Tabela 18 – Descritor Assento número de posições de conforto do PVE 

ergonomia. 

Nível de 

Impacto 

Bom 

Neutro 

Descrição Representação 

c/ notas 

N5  Assento com 4 posições de conforto 100 

N4 B  Assento com 3 posições de conforto 75 

N3 N   Assento com 2 posições de conforto 50 

N2   Assento com 1 posição de conforto 25 

N1   Assento com 0 posições de conforto 0 

 

Face às condições de trabalho e necessidades destes produtores seria 

interessante que o trator a ser comprado apresente, pelo menos, três posições de 

regulagem do assento (posições de conforto), sendo que o mínimo exigido seria 

que o trator apresentasse duas regulagens da posição do assento. Tal fato é 

importante no sentido de que o operador possa ajustar o banco do trator no sentido 

Assento n° posições  
de conforto 

4 100 

3 75 (B) 

2 50 (N) 

1 25 

0 0 
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de permitir-lhe um trabalho mais confortável e seguro, de forma que o mesmo possa 

acessar todos os controles do trator de uma forma segura e eficiente. Nota-se 

também que se considerou que um trator que apresente pelo menos duas posições 

de ajuste do assento seria considerado razoável.  

O descritor Nível de Ruído foi estabelecido com variação de 8 h a 4 h, 

sendo considerado o nível “B” para 6,5 h e o nível “N” para 5,5 h, de trabalho sem 

necessidade de uso de protetor auricular (figura 34, tabela 19).  

 
Figura 34 – Descritor Nível de Ruído. 

 

Tabela 19 – Descritor nível de ruído adequado do PVE ergonomia 

Nível de 

Impacto 

Bom 

Neutro 

Descrição Representação 

c/ notas 

N4  Nível de ruído adequado p/ 8 h 100 

N3 B  Nível de ruído adequado p/ 6,5 h 80 

N2 N   Nível de ruído adequado p/ 5,5 h 40 

N1   Nível de ruído adequado p/ 4 h 0 

 

Por meio da análise em conjunto da figura 34 e da tabela 19 verifica-se que 

com relação ao item nível de ruído correspondente ao número de horas de trabalho 

sem necessidade de uso de protetor auricular, o mínimo necessário é que o trator 

venha a permitir uma jornada de, pelo menos, 6,5 horas de trabalho contínuo. Valores 

Nível de Ruído 

8 h 100 

6,5 h 80 (B) 

5,5 h 40 (N) 

4 h 0 
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de ruído superiores a estes passam a não cumprir o que se encontra estabelecido pela 

NR 15 (Norma regulamentadora de atividades e operações insalubres). Valores de 

nível de ruído que venham a permitir a utilização do trator por 5,5h seguidas (sem a 

necessidade de uso de protetor auricular) foram considerados como aceitável para o 

tipo de trabalho e operação a que estes tratores estarão sujeitos. 

O descritor Defletor de Poeira/ar quente apresentado na figura 35 e tabela 20, 

na escala variou de Ter, nível “B” e Não Ter, nível “N”. 

 
Figura 35 – Descritor Defletor de poeira/ar quente. 

 

Tabela 20 - Descritor defletor de poeira/ar quente do PVE ergonomia 

Nível de 

Impacto 

Bom 

Neutro 

Descrição Representação 

c/ notas 

N2 B Tem Defletor de poeira/ar quente 100 

N1 N  Não Tem Defletor de poeira/ar quente 0 

 

Nota-se pelo que se encontra estabelecido na figura 35 e tabela 20 que 

existe a necessidade do trator contar com o defletor de poeira/ar quente, pois tal 

fato evita que a poeira proveniente das rodas dianteiras, assim como o ar quente 

que passa pelo radiador do motor, invada o posto do operador, melhorando as 

condições de trabalho do operador, permitindo que o mesmo trabalhe de forma 

mais confortável o que certamente produzirá um melhor rendimento. 

Defletor de poeira/ar quente 

Tem 100 (B) 

Não tem 0 (N) 
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O descritor Posição Alavanca de Câmbio foi estabelecido com variação em 

posição lateral, considerado como nível “B” a posicionada de forma Central, 

considerado como nível “N”, na escala (figura 36, tabela 21). 

 
Figura 36 – Descritor Posição alavanca de câmbio. 

 

Tabela 21 - Descritor posição da alavanca de câmbio do PVE ergonomia 

Nível de 

Impacto 

Bom 

Neutro 

Descrição Representação 

c/ notas 

N2 B Posição da Alavanca de Câmbio - 

Lateral 

100 

N1 N  Posição da Alavanca de Câmbio - 

Central 

0 

 

O posicionamento lateral da alavanca de câmbio é considerado mais 

adequado em função da facilidade de acesso a mesma por parte do operador, fato 

que é dificultado quando a mesma encontra-se posicionada de forma centralizada. 

Verifica-se, também, que nos tratores com alavancas centrais o piso do posto do 

operador é desnivelado causando desconforto e aumentado o risco de acidentes. 

O descritor Regulagem inclinação do Volante, apresentado na figura 37 e 

tabela 22, na escala variou em Ter, nível “B” a Não Ter, nível “N”. 

Posição alavanca de câmbio 

Lateral 100 (B) 

Central 0 (N) 
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Figura 37 – Descritor Regulagem inclinação do volante. 

 

Tabela 22 - Descritor regulagem inclinação do volante do PVE ergonomia 

Nível de 

Impacto 

Bom 

Neutro 

Descrição Representação 

c/ notas 

N2 B Regulagem inclinação do volante - Tem 100 

N1 N  Regulagem inclinação do volante – Não Tem 0 

 

Considera-se que o trator deva ter regulagem do nível de inclinação do 

volante a fim de facilitar o posicionamento do mesmo e a adequada operação por 

parte do produtor, proporcionando mais conforto para operadores de alturas 

distintas. 

O item Segurança foi dividido em seis pontos de vista fundamentais, quais 

foram: Presença de EPC (w = 0,25), Câmbio Sincronizado (w = 0,18), Lanterna 

Traseira (w = 0,06), Proteção Principal TDP (w = 0,22), Presença de Cantos Vivos nos 

Comandos (w = 0,11) e Alertas de Segurança (w = 0,18) (figura 38). 

Regulagem inclinação do volante 

Tem 100 (B) 

Não tem 0 (N) 
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Figura 38 – PVE Segurança. 

 

O descritor Presença de Estrutura de Proteção na Capotagem (EPC), 

apresentado na figura 39 e tabela 23, na escala variou de ser rebatível com 3 pontos a 

sem presença de EPC. Considerou-se como nível “B” o EPC rebatível com 2 pontos e 

como nível “N” o ser fixo, isto é, sem a possibilidade de rebatimento.  

 
Figura 39 – Descritor Presença de EPC. 

 

 

Presença de EPC 

Rebatível 
c/3 pontos 

Sem 

Fixo 

Rebatível 
c/2 pontos 

100 

80 (B) 

20 (N) 

0 

Segurança 

Presença de EPC W = 0,25 

Câmbio sincronizado W = 0,18 

Lanterna traseira W = 0,06 

Proteção principal da TDP W = 0,22 

Presença de cantos vivos 
nos comandos 

W = 0,11 

Alertas de segurança W = 0,18 
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Tabela 23 - Descritor presença de EPCC do PVE segurança 

Nível de 

Impacto 

Bom 

Neutro 

Descrição Representação 

c/ notas 

N4  Presença de EPC rebatível c/ 3 pontos 100 

N3 B  Presença de EPC rebatível c/ 2 pontos 80 

N2 N   Presença de EPC Fixo 20 

N1   Sem Presença de EPC  0 

 

Devido ao tipo de trabalho em que o trator a ser adquirido por estes produtores 

vai ser utilizado, notadamente na condução das entre linhas dos pomares de pêssego, 

faz-se necessário que o EPC seja rebatível. Optou-se por considerar o nível bom para 

aquele com 2 pontos devido ao fato da maior parte dos tratores novos, vendidos nas 

concessionárias, virem com presença de EPC rebatível em 2 pontos. Nessa 

configuração o trator poderá ser usado sem empecilhos em pomares (EPC rebatido) e 

nas demais operações agrícolas (EPC em posição de proteção). Cabe ressaltar que 

esta não é a situação ideal, pois deixa o operador desprotegido em parte do trabalho. 

No entanto, não há outra opção nos tratores do mercado brasileiro. 

O descritor Câmbio Sincronizado foi indicado com uma variação simples em 

Ter, nível “B” a Não Ter, nível “N” (figura 40, tabela 24).  

 
Figura 40 – Descritor Câmbio Sincronizado. 

Câmbio Sincronizado 

Tem 100 (B) 

Não tem 0 (N) 
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Tabela 24 - Descritor câmbio sincronizado do PVE segurança 

Nível de 

Impacto 

Bom 

Neutro 

Descrição Representação 

c/ notas 

N2 B Câmbio Sincronizado - Tem 100 

N1 N  Câmbio Sincronizado – Não Tem 0 

 

Novamente devido ao tipo de operação a que o trator vai estar sujeito faz-se 

necessário que o trator conte com um câmbio sincronizado a fim de facilitar o engate 

das marchas e por via de conseqüência as manobras e operação do trator com maior 

segurança, pois a possibilidade de erros na troca de marchas é reduzida, este fato 

levou a qualificação apresentada acima.  

O descritor Lanterna Traseira cuja representação é feita por meio da figura 41 e 

tabela 25, a exemplo do caso anterior foi estabelecido em Ter, com nível “B” a Não Ter, 

com nível “N”. 

 
Figura 41 – Descritor Lanterna traseira. 

 

Tabela 25 - Descritor lanterna traseira do PVE segurança 

Nível de 

Impacto 

Bom 

Neutro 

Descrição Representação 

c/ notas 

N2 B Lanterna traseira - Tem 100 

N1 N  Lanterna traseira – Não Tem 0 

Lanterna traseira 

Tem 100 (B) 

Não tem 0 (N) 
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Por questões de segurança se faz necessário que o trator conte com o item 

“lanterna traseira”, o que vai facilitar a sua visualização quando trafegar em estradas 

vicinais durante o transporte de cargas. 

O descritor Proteção Principal da TDP a exemplo dos casos anteriores, na 

escala, variou em Ter, nível “B” a Não Ter, nível “N” (figura 42, tabela 26).  

 
Figura 42 – Descritor Proteção principal TDP (tomada de potência). 

 

Tabela 26 - Descritor proteção principal da TDP do PVE segurança 

Nível de 

Impacto 

Bom 

Neutro 

Descrição Representação 

c/ notas 

N2 B Proteção principal da TDP - Tem 100 

N1 N  Proteção principal da TDP – Não Tem 0 

 

Por questões de segurança ao operador e no sentido de evitar possíveis 

acidentes, o trator deve apresentar o item “Proteção Principal para a TDP (Tomada de 

Potência)”, razão pela qual sua presença foi considerada como nível “bom”. 

O descritor Presença de Cantos Vivos nos Comandos, apresentado na figura 

43 e tabela 27, foi definido, na escala, com as seguintes variações de 0% a acima de 

20%. O nível considerado como bom “B” ficou estabelecido em 5% e o nível 

considerado como neutro “N” ficou em 15%. A porcentagem refere-se à quantidade de 

cantos vivos em relação ao número de comandos disponíveis no modelo de trator 

considerado.   

Proteção principal TDP 

Tem 100 (B) 

Não tem 0 (N) 
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Figura 43 – Descritor Presença de cantos vivos nos comandos. 

 

Tabela 27 - Descritor presença de cantos vivos nos comandos do PVE 

segurança 

Nível de 

Impacto 

Bom 

Neutro 

Descrição Representação 

c/ notas 

N5  Presença de cantos vivos nos 

comandos = 0 % 

100 

N4 B  Presença de cantos vivos nos 

comandos = 5 % 

75 

N3   Presença de cantos vivos nos 

comandos = 10 % 

50 

N2  N  Presença de cantos vivos nos 

comandos = 15 % 

25 

N1  Presença de cantos vivos nos 

comandos = 20 % ou + 

0 

Presença de cantos vivos  
nos comandos 

0 % 100 

5 % 75 (B) 

10 % 50 

15 % 25 (N) 

20 % ou + 0 



 87 

Por questões de segurança e para evitarem-se acidentes, principalmente com 

relação aos membros superiores dos operadores, se faz necessário que o trator não 

apresente cantos vivos junto aos comandos. Esta seria a situação ideal, considerada 

com pontuação máxima na tabela acima. Entretanto, considera-se que a presença de 

5% de cantos vivos junto aos comandos venha a ser uma situação aceitável, por isto a 

mesma ficou com indicação de nível “bom” e pontuação de 75, enquanto 15% de 

cantos vivos junto aos comandos, também é aceitável, mas em menor grau, ficando no 

nível “neutro” com pontuação de 25. Já a presença de 20% ou mais de cantos vivos 

junto aos comandos vem a ser uma situação inaceitável, dado o risco de provocar 

acidente ao operador, tendo sido pontuado o trator que apresentar esta situação com o 

valor zero. 

No que diz respeito ao descritor Alertas de Segurança verifica-se que a mesma 

variou de 80% a menos do que isto, nível “N”, a 100%, tendo-se considerado o nível “B” 

com 90%. A porcentagem refere-se à quantidade de alertas de segurança (adesivos) 

presentes no modelo de trator considerado em relação ao número de alertas 

considerados necessários em face às recomendações das normas de segurança 

disponíveis (figura 44, tabela 28). 

 
Figura 44 – Descritor Alertas de segurança. 

 

Alertas de 
segurança 

100 % 100 

95 % 75 

90 % 50 (B) 

85 % 25 

80 % ou 
- 

0 (N) 
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Tabela 28 - Descritor alerta de segurança do PVE segurança 

Nível de 

Impacto 

Bom 

Neutro 

Descrição Representação 

c/ notas 

N5  Alertas de Segurança = 100 % 100 

N4  Alertas de Segurança = 95 % 75 

N3 B   Alertas de Segurança = 90 % 50 

N2   Alertas de Segurança = 85 % 25 

N1 N  Alertas de Segurança = 80 % ou -  0 

 

Em relação ao item presença de alertas de segurança (pictogramas de aviso 

de perigo dos acidentes mais comuns com tratores), o ideal é que o trator conte com 

todos os avisos de locais que podem de alguma forma, provocar acidentes ou que 

tragam risco ao operador. Devido a este fato um trator com 100% de alertas de 

segurança será avaliado com a máxima pontuação, ou seja, 100. Considerou-se que 

um trator que apresente, pelo menos, 90% de alertas de segurança como 

apresentando um nível bom e pontuação intermediária de 50 pontos. Já a presença de 

80% ou menos de alertas de segurança foi considerada como um fator que pode ser 

aceitável, mas induzir a acidentes com o operador tendo sido qualificada com o nível 

neutro e pontuação zero.  

A Arborescência, com a representação conjunta de todos os pontos de vista 

fundamentais e elementares apresentados e discutidos anteriormente, encontra-se no 

apêndice 3. 

 

4.4 Planilha de avaliação dos tratores  

 

Como os aspectos a serem levados em conta num processo decisório de 

aquisição do trator através da utilização da metodologia multicritério são bastante 

complexos e dependentes, em função da diversidade, dos vários pontos de vista de 

importância, de cada ator envolvido, optou-se pela utilização de uma planilha eletrônica 

como ferramenta auxiliar a criação de um modelo facilitador da tomada de decisão.  
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Os parâmetros e pontuações utilizados na montagem desta planilha foram 

estabelecidos e descritos no item 4.3 deste trabalho. Portanto, a idéia básica desta 

planilha é a de se contar com uma ferramenta que venha facilitar e agilizar a avaliação 

dos tratores a serem adquiridos pelos agricultores.  

Fez-se a aplicação da planilha em uma situação real buscando-se comprovar a 

sua eficiência na seleção de tratores apropriados para esse extrato de agricultores. 

Nas 30 propriedades visitadas, dezesseis (53,33%) compraram trator de 14,71 

kW (20 CV), onze (36,66%) compraram trator de 25,74 kW (35 CV), duas (6,66%) 

compraram trator de 18,38 kW (25 CV) e uma (3,33%) comprou trator de 33,09 kW (45 

CV).  

Ao analisar-se as planilhas e comparando-as com as notas finais de cada trator 

avaliado dentro da Metodologia Multicritério, observa-se que o trator de maior 

pontuação (80,61 pontos) foi o de 14,71 kW, comprado por 53,33% dos agricultores. A 

segunda maior pontuação (66,09 pontos) foi atribuída ao trator de 18,38 kW, comprado 

por 6,6% dos agricultores. A terceira maior pontuação (64,09 pontos) foi atribuída ao 

trator de 25,74 kW, comprado por 36,33% dos agricultores. Enquanto a menor 

pontuação (56,42 pontos) ficou com o trator de 33,09 kW, comprado por apenas 3,33% 

dos agricultores. Portanto, a ordem de importância na aquisição do trator atribuída, na 

prática, pelas famílias pesquisadas, apresentou correspondência com as notas 

estimadas através da metodologia proposta, havendo apenas uma inversão entre os 

dois tratores intermediários, onde por apresentarem notas próximas (66,09 e 64,09), os 

agricultores optaram pelo trator de maior potência, (dois agricultores compraram o 

trator de 18,36 kW e onze compraram o de 25,74 kW). A pequena diferença de 

pontuação entre esse dois modelos de potência intermediária na amostra deve-se, 

predominantemente, ao menor custo operacional do modelo com 18,36 kW, o que foi 

compensado, na prática, pela opção pelo modelo 40% mais potente, o que na planilha 

apresentou o mesmo valor na escala. 

Analisando-se essa constatação com relação a perspectiva de seleção de 

tratores poder-se-ia dizer que pelo fato das famílias, objeto desse estudo, terem 

adquirido, majoritariamente (53,33%), o trator que obteve a maior pontuação 

(14,71 kW), a seleção de tratores não é um problema na agricultura familiar na região 

em questão. No entanto, há que se considerar que a amostra das propriedades foi 

bastante homogênea em aspectos importantes como área (56,67% entre 10 e 30 ha), 
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principal cultura (51,36% produz pêssego) e renda bruta anual (73,33% entre R$30 e 

90 mil).  

Quando os resultados são analisados na perspectiva do modelo decisório obtido 

pelo uso da metodologia multicritério, verifica-se que trabalho dos decisores e do 

facilitador foi acertado, pois conseguiu identificar e mapear as necessidades, os 

desejos e as restrições da maioria das famílias, já que 53,33% delas adquiriram o trator 

que obteve a maior pontuação. Essa constatação permite inferir sobre a eficácia dessa 

metodologia na seleção de tratores para a agricultura familiar e estimula a continuação 

dos estudos no sentido empregá-la num universo mais amplo de propriedades com 

uma abordagem prescritiva. 

Quando se analisa os itens de importância separadamente, constata-se que a 

nota dada para o custo de aquisição do trator de 14,71 kW vem a ser a maior de todas, 

confirmando que o preço final do trator, foi o ponto de vista mais importante na compra 

de um trator. Também influíram nesse sentido a boa posição do escapamento, o 

reduzido raio de giro e a pequena largura desse modelo de trator. 

No quesito “Custo de aquisição” os decisores consideraram que preços abaixo 

de R$30.000,00 seriam bons (100% da pontuação), pois resultariam numa parcela 

anual de pagamento do empréstimo compatível com o faturamento dos 

estabelecimentos. Assim, mesmo a pequena diferença de preço entre os modelos de 

menor potência resultou numa vantagem de 13,2 pontos em relação ao segundo 

colocado. Como o modelo de menor potência foi, de fato, aquele com maior freqüência 

de aquisição, entre as famílias, esta decisão mostrou-se acertada. 

Ressalvando-se os itens de maior importância na escolha do trator de menor 

potência, já citados, é possível verificar que, de acordo com o modelo decisório 

proposto, a pontuação desse trator seria bem melhor se ele tivesse potência acima de 

36,77 kW (50 cv), capacidade de levante hidráulico maior que 2.000 kgf, além de um 

maior número de itens de ergonomia presentes. 

O modelo de trator com a menor pontuação teve como pontos fracos no modelo 

decisório o elevado custo de aquisição, insuficiente autonomia do tanque de 

combustível, insuficiente capacidade de levante do sistema hidráulico e também falta 

de itens de conforto (ergonomia). Adicionalmente, é muito largo e apresenta um raio de 

giro considerado demasiadamente grande para o tipo de operação a que se destina. 

Embora as notas referentes à capacidade de tração, tenham sido favoráveis aos 

tratores de maior potência, este quesito não foi levado em consideração pelos 
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agricultores, pois os tratores de menor potência foram os escolhidos (60%) pelo maior 

número de agricultores (18). 

O item ergonomia, não obstante tenha apresentando notas maiores, para os 

tratores de maior potência, não foi levado em consideração, na escolha do trator ideal. 

O item segurança não influiu porque apresentou a mesma nota para todos os tratores, 

bem como o item facilidade de manutenção. 

Verificou-se, portanto que de posse de informações referentes às necessidades 

dos agricultores e características técnicas dos tratores é possível, através da utilização 

deste instrumento, agilizar-se tanto a obtenção do resultado como também a 

possibilidade de alteração da valoração dos itens de importância, facilitando e 

acelerando o processo decisório. 

Nas figuras 45 a 48 encontram-se as planilhas de avaliação dos tratores 

adquiridos pelos agricultores pesquisados. 
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Pontos de Vista  Unidade Green Horse/204 Nota 
(item) 

Nota 
Final 

Custo Operacional (R$)       
          Consumo (L/h) 1.5 100 12,6 
          Manut. s/pneu (R$/h) 0, 912 75 6,00  
      18,60 
Custo de Aquisição (R$) 29. 900,00 100 22,00 
Facilidade de manutenção        
          Acesso  C1 100 4,50 
          Assist. Téc. Perto  Sim 100 5,50 
      10,00 
Capacidade do Trator        
          Capacidade de operação        

                    Reserva de torque (%) Dado não 
disponível 40 2, 10 

                    Autonomia do tanque (h) 12 100 1,00 
                    Acionamento indep. TDP  Sim 100 2, 80 
                    Controle Remoto  1 80 0, 49 
                    Raio de giro (m) 2,5- 2,8 100 3,00 
                    Largura do trator (m) 1, 235 100 3,00 
                    Capacidade de levante (Kg) 450 0 0,00 
      12,39  
          Capacidade de Tração        
                    Potência (kW) 14,71 0 0,00 
                    TDA  Sim 100 4,00 
                    Nº Marchas entre 4 e 10 Km/h  4 40 4, 78 
      8, 78 
Ergonomia        
          Posição do Escapamento  Boa 100 3,22 
          Isolamento Térmico da transmissão.  Não  0 0,00 
          Numero de pos. Conforto assento  1 25 0,40 
          Nível de ruído em horas (h) 4 0 0,00 
          Defletor de poeira/ar  Não 0 0,00 
          Posição da Alavanca de câmbio  Central 0 0,00 
          Regulagem de inclinação do volante  Não  0 0,00 
      3,62 
Segurança        
          Presença de EPC  1 20 0,40 
          Câmbio sincronizado  Não  0 0,00 
          Lanternas traseiras  Sim  100 1,08 
          Proteção principal da TDP  Sim  100 1,32 
          Presença de cantos vivos (%) 0 100 2,42 
          Alertas de segurança (%) 75  0 0,00 
    5,22 
TOTAL    80,61 

 
Figura 45 – Planilha de avaliação do trator Marca Green Horse modelo 204. 
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Pontos de Vista  Unidade Green Horse/254 Nota 
(item) 

Nota 
Final 

Custo Operacional (R$)       
          Consumo (L/h) 2 100 12,6 
          Manut. s/pneu (R$/h) 0, 956 75 6,00 
      18,60 
Custo de Aquisição (R$) 33. 900,00 40 8,80 
Facilidade de manutenção        
          Acesso  C1 100 4,50 
          Assist. Téc. Perto  Sim 100 5,50 
      10,00 
Capacidade do Trator        
          Capacidade de operação        

                    Reserva de torque (%) Dado não 
disponível 40 2, 10 

                    Autonomia do tanque (h) 9,00 0 0,00 
                    Acionamento indep. TDP  Sim 100 2, 80 
                    Controle Remoto  2 ou + 100 0, 98 
                    Raio de giro (m) 2,6 - 2,9 100 3,00 
                    Largura do trator (m) 1, 290 100 3,00 
                    Capacidade de levante (Kg) 550 0 0,00 
       11,88 
          Capacidade de Tração        
                    Potência (kW) 18,38 36 1, 03 
                    TDA  Sim 100 4,00 
                    Nº Marchas entre 4 e 10 Km/h  4 40 4, 78 
      9, 81 
Ergonomia        
          Posição do Escapamento  Ruim 0 0,00 
          Isolamento Térmico da transm.  Não  0 0,00 
          Numero de pos. Conforto assento  3 75 1, 78 
          Nível de ruído (h) 4 0 0,00 
          Defletor de poeira/ar  Não 0 0,00 
          Posição da Alavanca de câmbio  Central 0 0,00 
          Regulagem de inclinação do volante  Não  0 0,00 
      1, 78 
Segurança        
          Presença de EPC  1 20 0,40 
          Câmbio sincronizado  Não  0 0,00 
          Lanternas traseiras  Sim 100 1,08 
          Proteção principal da TDP  Sim 100 1,32 
          Presença de cantos vivos (%) 0 100 2,42 
          Alertas de segurança (%) 75  0 0,00 
    5,22 
TOTAL 
    66,09 

 
Figura 46 – Planilha de avaliação do trator Marca Green Horse modelo 254. 
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Pontos de Vista  Unidade Green 
Horse/354 

Nota 
item 

Nota 
final  

Custo Operacional (R$)      
          Consumo (L/h) 3 70 8,82   
          Manut. s/pneu (R$/h) 1, 039 70 5,00  
     13,82  
Custo de Aquisição (R$) 44.900,00 40 8,80  
Facilidade de manutenção       
          Acesso  C1 100 4,50  
          Assist. Téc. Perto  Sim  100 5,50  
     10,00  
Capacidade do Trator       
          Capacidade de operação       
                    Reserva de torque (%) Dado não disponível 40 2, 10   
                    Autonomia do tanque (h) 10,33 100 1,00  
                    Acionamento indep. TDP  Tem  100 2, 80   
                    Controle Remoto  2 ou + 100 0, 98  
                    Raio de giro (m) 2,8 – 3,5 80  2,00  
                    Largura do trator (m) 1, 450 50 1, 54   
                    Capacidade de levante (Kg) 780 0 0,00   
    10,44   
          Capacidade de Tração       
                    Potência (kW) 25,74 36 1, 03  
                    TDA  Sim  100 4,00  
                    Nº Marchas entre 4 e 10 Km/h  6 85 5, 78   
     10, 82  
Ergonomia       
          Posição do Escapamento  Boa  100 3,22   
          Isolamento Térmico da transm.  Não  0 0,00   
          Numero de pos. Conforto assento  3 75 1, 78   
          Nível de ruído (h) 4 0 0,00   
          Defletor de poeira/ar  Não  0 0,00  
          Posição da Alavanca de câmbio  Central  0 0,00  
          Regulagem de inclinação do volante  Não  0 0,00   
    5,00  
Segurança       
          Presença de EPC  1 20 0,40  
          Câmbio sincronizado  Não  0  0,00  
          Lanternas traseiras  Sim 100 1,08   
          Proteção principal da TDP  Sim 100  1,32  
          Presença de cantos vivos (%) 0 100 2,42   
          Alertas de segurança (%) 75  0  0,00  
    5,22 
TOTAL         64,10 
 
Figura 47 – Planilha de avaliação do trator Marca Green Horse modelo 354. 
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Pontos de Vista  Unidade Green 
Horse/454 Nota item Nota 

final  

Custo Operacional (R$)       
          Consumo (L/h) 4 70 8,82 
          Manut. s/pneu (R$/h) 1.632 53 4,00 
      12,82 
Custo de Aquisição (R$) 56. 000,00 15 3,30 
Facilidade de manutenção        
          Acesso  C1 100 4,50 
          Assist. Téc. Perto  Sim 100 5,50 
      10,00 
Capacidade do Trator        
          Capacidade de operação        
                    Reserva de torque (%) Dado não disponível 40 2, 11 
                    Autonomia do tanque (h) 8,75 0 0,00 
                    Acionamento indep. TDP   Sim  100 2, 80 
                    Controle Remoto   2 ou + 100 0, 98 
                    Raio de giro (m)  3,2 – 3,9 60  1,00  
                    Largura do trator (m) 1, 625 15 1,00 
                    Capacidade de levante (Kg) 1 000 0 0,00 
    7,89 
          Capacidade de Tração       
                    Potência (kW) 33,09 50 1, 43 
                    TDA   Sim 100 4,00 
                    Nº Marchas entre 4 e 10 Km/h  6 85 5, 78 
      11, 21 
Ergonomia        
          Posição do Escapamento  Boa 100 3,22 
          Isolamento Térmico da transm.  Não  0 0,00 
          Numero de pos. Conforto assento  3 75 1, 78 
          Nível de ruído (h) 4 0 0,00 
          Defletor de poeira/ar  Sim 100 0,98 
          Posição da Alavanca de câmbio  Central 0 0,00 
          Regulagem de inclinação do volante  Não 0 0,00 
      5, 98 
Segurança        
          Presença de EPC  1 20 0,40 
          Câmbio sincronizado  Não  0 0,00 
          Lanternas traseiras  Sim 100 1,08 
          Proteção principal da TDP (%) Sim 100 1,32 
          Presença de cantos vivos (%) 0  100 2,42 
          Alertas de segurança  75  0 0,00 
    5,22 
TOTAL    56,42 
 
Figura 48 – Planilha de avaliação do trator Marca Green Horse modelo 454. 
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 5. CONCLUSÕES 

Com base nas informações obtidas através do questionário, modelo 

entrevista e da planilha gerada pela Metodologia Multicritério, verifica-se que a 

utilização desta metodologia vem a ser um agente facilitador na seleção de tratores 

agrícolas adequados a situação observada. 

A planilha de avaliação dos tratores mostrou-se uma ferramenta eficaz e de 

simples utilização, sendo passível de ser facilmente ajustada a outras características 

de agricultores sejam eles familiares ou não. 

O resultado encontrado, através desta pesquisa, é específico destas famílias 

de agricultores familiares. Os pontos de vistas poderão ser ou não semelhantes para 

outras comunidades, portanto o que se quis demonstrar nesta pesquisa de extensão 

era a preocupação em saber até que ponto os tratores comprados, estão sendo 

avaliados corretamente pelos atores envolvidos no processo de escolha de tratores 

agrícolas adequados à Agricultura Familiar. 

Em relação ao total dos tratores adquiridos, foi constatado que 100% 

apresentam TDA, enquanto que 60% apresentam potência de 14,71 a 18,38 kW. 

Em relação aos agricultores familiares, foi constatado que, praticamente, 

todos são considerados consolidados, em função da renda monetária bruta anual, a 

sua capacidade de endividamento, a quantidade de terra disponível e a 

produtividade da cultura principal vendida no mercado.   

Tratores de baixa potência, mas com preço acessível de compra, bem como 

itens de custo operacional compatível com a capacidade do trator esperado, no 

trabalho de mecanização agrícola das propriedades rurais, parece vir a ser por 

demais importantes para estas trinta famílias que se dispuseram a nos receber para 

troca de informações. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

A aplicação da metodologia denominada “Metodologia Multicritério de Apoio 

á Decisão” deve ser aprofundada para utilização na orientação de aquisição de 

outras máquinas e equipamentos agrícolas, bem como em outras situações e 

regiões de trabalho de agricultores familiares. 

Transformar a planilha obtida num programa de computador de maneira a 

possibilitar agilidade e facilidade na sua utilização em diferentes situações. 
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APÊNDICE 1 
 

QUESTIONÁRIO 
 

Questionário aplicado aos produtores rurais (modelo entrevista). 

a) Qual a área total da propriedade? 

b) Qual a área usada com tratores de baixa potência? 

c) Qual a principal cultura plantada? 

d) Quais outras culturas seriam plantadas? 

e) Qual a somatória das áreas destas outras culturas? 

f) Quais os tratos culturais mais usados? 

g) Qual a produtividade da cultura carro chefe? 

h) Se já aconteceu algum acidente com o trator usado? 

i) Qual o grau de instrução do operador do trator? 

j) Qual o valor financiado para aquisição do trator? 

k) Qual o valor pago anualmente pelo trator? 

l) Quais problemas o trator já apresentou? 

m) Quais os implementos que mais usa? 

n) Há quanto tempo possui o trator? 

o) Quais outros usos para o trator de baixa potência? 

p) Se está satisfeito com a aquisição do trator de baixa potência? 

q) Se o tamanho da área trabalhada está de acordo com a potência do trator? 

r) Quem indicou a compra de seu trator? 

s) Se poderia indicar este trator para alguém comprar? 

t) Qual a renda bruta aproximada da propriedade? 
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APÊNDICE 2 
 

CARACTERIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES 
 

Distribuição das áreas totais das propriedades em ha. 

Área da propriedade em ha                                                                %   
De 1 -l 10 ha  3 10,00 
De 10 -l 20 ha 9 30,00 
De 20 -l 30 ha 8 26,67 
De 30 -l 40 ha 3 10,00 
De 40 -l 50 ha 4 13,33 
De 50 -l 60 ha 3 10,00 
N° de famílias  30 100,00 

 
Área plantada com a principal cultura da propriedade em ha. 

Área da principal cultura da propriedade em ha                               %                        
De 1 -l 10 ha 15                          50 
De 10 -l 20 ha 9                          30 
De 20 -l 30 ha 6                          20 
N° de famílias  30                         100 

 

Distribuição da principal cultura nas propriedades 

Principal cultura da propriedade                                                  % 
Fumo 9                      24,32 
Pêssego 19                       51,36 
Leite 3                        8,11 
Milho 2                        5,41 
Frango 1                        2,70 
Uva 1                        2,70 
Hortifrutigranjeiros 1                       2,70 
Tomate 1                      2,70 
N° de Culturas  37                  100,00 
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Distribuição das outras atividades nas propriedades, atividades de subsistência. 

 
Outras culturas na propriedade                                                     % 
Milho 26 25,74 
Feijão 23 22,77 
Batata Inglesa 17 16,83 
Abóbora 4 3,96 
Pastagem 4 3,96 
Cebola 5 4,95 
Ervilha 1 0,99 
Repolho 1 0,99 
Maçã 1 0,99 
Leite 2 1,98 
Pêssego 2 1,98 
Abelha 1 0,99 
Tomate 7 6,93 
Uva 2 1,98 
Ameixa 1 0,99 
Acácia 1 0,99 
Eucalipto 1 0,99 
Hortifrutigranjeiros 1 0,99 
Peixe 1 0,99 
N° de Culturas  101 100,00 

 
Distribuição das áreas das outras culturas em ha. 

Área das outras culturas em ha                                                                  % 
De 0 -l 2 ha 7 23,33 
De 2 -l 4 ha 12 40,00 
De 4 -l 6 ha 10 33,33 
De 6 -l 8 ha 1 3,33 
N° de famílias  30 100,00 

 
Distribuição da produtividade da principal cultura. 

Produtividade da Principal cultura em Toneladas                                   %                                         
De 1 -l 50 T 13 43,33 
De 50 -l 100 T 11 36,67 
De 100 -l 150 T 3 10,00 
De 150 -l 200 T 1 3,33 
De 200 -l 250 T 1 3,33 
De 250 -l 300 T 1 3,33 
N° de famílias  30 100,00 
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Distribuição do grau de instrução do tratorista. 

Grau de instrução do tratorista                                                         %                                    

Até 2° série 0 0,00 

Até 4° série 7 23,33 

Até 6° série 13 43,33 

Até 8° série 7 23,33 

Até 3° ano médio 3 10,00 

N° de famílias  30                              100,00 
 

Distribuição da renda bruta das propriedades em R$ Mil/ano. 

Renda bruta da propriedade em R$ Mil/Ano                                               %                                     

Até 30 3 10,00 

30 -l 60 13 43,33 

60 -l 90 9 30,00 

90 -l 120 2 6,67 

120 -l 150 2 6,67 

150 -l 180 1 3,33 

Nº de famílias  30 100,00 
 

 Distribuição das Potências totais dos tratores, nas propriedades. 

Potência total em kW na propriedade                                                                        %                 
0 -l 10 0 0,00 
10 -l 20 10 33,33 
20 -l 30 6 20,00 
30 -l 40 3 10,00 
40 -l 50 0 0,00 
50 -l 60 5 16,67 
60 -l 70 3 10,00 
70 -l 80 0 0,00 
80 -l 90 3 10,00 
Nº de famílias  30 100,00 
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Distribuição da potência em kW/ha trabalhado, nas propriedades. 

Potência em kW/ha                                   % 
De 0 -l 1 7 23,33 
De 1 -l 2 6 20,00 
De 2 -l 3 12 40,00 
De 3 -l 4 3 10,00 
De 4 -l 5  0,00 
De 5 -l 6  0,00 
De 6 -l 7 2 6,67 
N° de famílias  30 100,00 

 
Distribuição da quantidade de tratores/propriedade. 

Quantidade de tratores por propriedade                                                % 
1 Trator 14                        46,67 
2 Tratores 13                        43,33 
3 Tratores 3                        10,00 
N° de famílias 30                      100,00 

 
 Distribuição da forma de como foi indicada a compra do trator. 

Quem indicou a compra do trator                              % 
Rádio 1 3,33 
Viu na loja 2 6,67 
Emater 1 3,33 
Sogro 1 3,33 
Viu em exposição 1 3,33 
Cunhado 1 3,33 
Vizinho c/ trator 11 36,67 
Televisão 2 6,67 
Apresentação da concessionária 6 20,00 
Demonstração 1 3,33 
Jornal 2 6,67 
Vizinho sem trator 1 3,33 
N° de famílias  30 100,00 
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Distribuição da renda bruta / ha/ano em R$ MIL 

Renda bruta em ha/ano R$ Mil                                                                        %  
1 -l 2 4 13,33 
2 -l 3 7 23,33 
3 -l 4 7 23,33 
4 -l 5 7 23,33 
5 -l 6 2 6,67 
6 -l 7 1 3,33 
7 -l 8 1 3,33 
8 -l 9  0,00 
9 -l 10  0,00 
10 -l 11  0,00 
11 -l 12  0,00 
12 -l 13 1 3,33 
N° de famílias 30 100,00 

 

Distribuição da renda bruta /kW/ano (R$). 

Renda bruta em KW/ano (R$)                                   % 
0 -l 1 5 16,67 
1 -l 2 9 30,00 
2 -l 3 2 6,67 
3 -l 4 4 13,33 
4 -l 5 4 13,33 
5 -l 6 3 10,00 
6 -l 7 1 3,33 
7 -l 8 1 3,33 
Mais de 8 1 3,33 
N° de famílias  30 100,00 

Distribuição dos implementos usados nas propriedades. 

Implementos de uso nas propriedades                                                       %                        
Reboque 17 12,50 
Roçadora 22 16,18 
Pulverizador 21 15,44 
Arado 24 17,65 
Grade 24 17,65 
Subsolador 8 5,88 
Espalhador calcário 4 2,94 
Carreta 10 7,35 
Escarificador 1 0,74 
Atomizador 1 0,74 
Plaina 4 2,94 
N° total de implementos. 136 100,00 
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Distribuição da potência em kW/ha totais da propriedade. 

Potência kW/hectare total                                 % 

De 0 -l 1 9 30 

De 1 -l 2 15 50 

De 2 -l 3 3 10 

De 3 -l 4 3 10 

N° de famílias  30 100 
 

Distribuição do valor financiado para a compra do trator em Reais. 

Valor Financiado para compra do trator                                                      % 
De 20 a 25 2                              6,70  
De 26 a 30 16                            53,30  
De 31 a 35 1                              3,30  
De 36 a 40 7                            23,30  
De 41 a 45 3                            10,00  
De 46 a 50 1                              3,30  
N° de famílias 30   100,00   

 

Distribuição do valor da parcela paga anualmente. 

Valor da parcela paga anualmente                                                                                                                                % 
De 3 a 4  3 10,00 
De 4 a 5  7 23,30 
De 5 a 6  7 23,30 
De 6 a 7  7 23,30 
De 7 a 8  3 10,00 
De 8 a 9  3 10,00 
N° de famílias 30 100,00 
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 Distribuição da amostra das 30 famílias de agricultores familiares, relacionadas com 

alguns itens característicos de cada propriedade. 
Características das 30 propriedades 
agrícolas familiares. kW total 

kW/ha 
 uso R$/ Ha/ano Ha Total Ha P. C. Ha O. C. Escola 

Prop. 1  N° tratores=1 25,74 0,86 R$ 1.000,00  40,00 25 5 4° série 

Prop.2  N° tratores=2 51,48 2,71 1.842,11 51 15 4 8° série 

Prop.3  N° tratores=2 68,4 2,44 2.857,14 53 25 3 4° série 

Prop.4  N° tratores=1 14,71 0,6 2.857,14 28 20 4,5 8° série 

Prop.5  N° tratores=2 28,68 2,61 2.272,72 16 10 1 2° série 

Prop.6  N° tratores=3 52,22 1,63 4.687,50 45 30 2 1° série 

Prop.7  N° tratores=2 51,48 3,68 2.500,00 16 12 2 6° série 

Prop.8  N° tratores=2 33,35 1,76 1.184,21 24 12 7 5° série 

Prop.9  N° tratores=2 36,04 2,12 2.352,94 26 13 4 5° série 

Prop.10  N° tratores=2 51,48 2,06 2.500,00 31 20 5 5° série 

Prop.11  N° tratores=1 14,71 1,84 3.125,00 12 7 1 1° série 

Prop.12  N° tratores=2 27,95 2,33 4.000,00 20 10 2 8° série 

Prop.13    N° tratores=2 58,84 3,46 3.529,41 42 12 5 8° série 

Prop.14    N° tratores=3 84,58 3,56 3.578,95 39,75 23,75 1 4° série 

Prop.15    N° tratores=1 14,71 0,98 3.644,40 44 12 3 6° série 

Prop.16    N° tratores=2 83,1 2,52 1.818,18 52 27 3 5° série 

Prop.17    N° tratores=1 14,71 0,74 2.000,00 22 12 4 
2° grau 
comp.  

Prop.18    N° tratores=1 14,71 2,1 5.714,28 11 3 2 5° série 

Prop.19    N° tratores=1 25,74 2,86 6.666,67 10 5 2 5° série 

Prop.20    N° tratores=1 33,09 2,54 3.076,92 24,2 7 3 
1° grau 
comp. 

Prop.21    N° tratores=2 80,9 6,22 7.692,31 24 11 1 5° série 

Prop.22    N° tratores=2 69,9 6,35 12.727,27 20 9 1 4° série 

Prop.23    N° tratores=1 25,74 2,71 4.736,84 9,72 5,5 2 3° série 

Prop.24    N° tratores=1 25,74 1,72 4.000,00 20 15 0 5° série 

Prop.25    N° tratores=1 14,71 0,92 4.375,00 17,5 8 4 5° série 

Prop.26    N° tratores=1 14,71 1,13 3.846,15 34 11 1 5° série 

Prop.27    N° tratores=1 14,71 0,86 4.705,88 19 9 4 4° série 

Prop.28    N° tratores=3 68,4 2,13 4.062,50 40 28 2 6° série 

Prop.29    N° tratores=1 14,71 0,82 5.000,00 20 10 4 
1° grau 
comp. 

Prop.30    N° tratores=2 14,71 1,22 3.000,00 16,5 8 2 
2° grau 
comp.  

    
Média     
Geral   37,67 2,25 R$ 3.845,12  27,59 13,84 2,81  



 110 

APÊNDICE 3  
 

ARBORESCÊNCIA COM REPRESENTAÇÃO CONJUNTA DOS PONTOS DE VISTA FUNDAMENTAIS E ELEMENTARES 
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