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RESUMO 

úi.. 

AVALIAÇÃO DE CONFIABILIDADE EM TRATORES AGRÍCOLAS 

DE ESTEIRAS 

Aut.or : RENATO KRAI DE SOFFNER 

Orien~ador: Prof. DI". LUIZ GERALDO MIALHE 

Est.e ~rabalho t.eve por obje~ivos a 

u~ilização do conceit.o de con:f i abi I idade e sua 

det.er mi nação dent.r o de um si st.ema ~r a t.or i zado agI" í col a. aI ém 

da el abor ação de met.odol ogi a de apl i cação do modelo obt.i do. 

Para isso foram ~es~ados aj ust.es de dados 

empíricos de quebras e operação de máquinas à função de 

Weibull. com pos~erior simulação probabilís~ica pelo Mét.odo 

de Mon~e Carlo. Os diagramas de simulação gerados permi~iram 

a es~imação da confiabilidade de cada ~ra~or do grupo 

es~udado. 

Concl ui u-se pelos resul ~ados que a model agem 

e simulação a par~ir de dados empíricos de quebras e 

operação de t.rat.ores agrícolas pode ser uma ferrament.a 

eí~icien~e na determinação da coní~iabilidade dos mesmos; além 

disso. a met.odol ogi a desenvol vi da apl i ca -se à empr esas 

agropecuárias possuidoras de sist.ema mecanizado. 

As variaçôes na confiabilidade encon~radas 



xí.i.\.. 

dent.ro do lot.e de máquinas est.udados indicam que o 

planejament.o ot.imizado da manut.enção e operação das mesmas 

deve ser elaborado respeit.ando-se as individualidades. e não 

de ~orma global; ainda. quaisquer result.ados devem ser 

rest.rit.os às condiçê5es operacionais e ambient.ais da amost.ra 

de t.rat.ores est.udada. no período de t.empo delimit.ado para o 

est.udo. e de acordo com a derinição de quebra/~alha adot.ada. 



xiv. 

RELIABILITY EVALUATION IN AGRICULTURAL CRAWLER TRACTORS 

SUMMARY 

Aut.hor: RENATO KRAI DE SOFFNER 

Adviser: Prof. Or. LUIZ GERALDO MIALHE 

Thi s r esear ch st.udi ed t.he r el i abi 1 i t. Y concept. 

and i t.s eval ua t.i on wi t.hi n an agr i cul t. ur aI mechani sed syst.em. 

providing a met.hodology 1~or 1~urt.her aplicat.ions. 

Fai 1 ure and operat.i on dat.a were t.est.ed for 

t.he Wei bulI funct.i on, foI 1 owed by st.ochast.i c si muI at.i on 

performed wit.h t.he Mont.e Carla Met.hod. The simulat.ion 

di agr ams allowed t.he est.i ma t..i on of t.he r el i abi 1 i t. y 1 evel s 

for each t.ract.or under st.udy. 

I t. was concl uded t.hat. t.he modell i ng and 

simulat.ion from t.he failure/operat.ion dat.a may be an 

efficient. t.ool for t.he reliabilit.y det.erminat.ion. 

Variat.ions f'ound on t.he machines reliabilit.y 

suggest. t.hat. t.he opt.imized mai nt.enance and operat.ion 

pl anni ng must. t.ake t.he i ndi vi dual i t.i es i nt.o account.. and DOt. 

t.he global condit.ions. 

Any result.s are rest.rict.ed t.o t.he sampling 



xv. 

opera~ional and environmen~al condi~ions. in ~he period 

consi der ed and accor di ng t.o ~he f' ai 1 ur e/br eak down def i ni ~i on 

adop~ed. 
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1. INTRODUÇÃO 

O es~udo da inrluência de quebras e ralhas de 

máquinas no planejamen~o do uso e na execução dest.e,dent.ro 

de um sist.ema t.rat.orizado agrícola. é ít.em priorit.ário no 

processo de gerenciament.o dos recursos produt.ivos das 

empresas agropecuárias. 

A i mport.ânci a do t.ema decorre da necessi dade 

de se ot.imizar sist.emas e processos na agricul t.ura moderna, 

e mais especificament.e mant.er sob gerenciament.o ot.imizado o 

set.or de mecani zação agr í col a das empresas. Para isso é 

necessário i ncr ement.ar a capacidade do sist.ema com 

simult.ânea redução de CUSLOS. sejam est.es devidos à 

operação. manut.enção. pont.ualidade na execução das t.arefas 

ou ociosidade do equipament.o. 

A pont.ualidade na execução das operações 

agrícolas é fat.or i mport.ant.e para a obt.enção da 

produt.i vidade máxima da cul Lura. As quebras e f'alhas de 

máquinas. especialment.e nos períodos crít.icos da safra, 

causam at.rasos que l~esul toam em reduções da produção e 

ut.ilização ineficient.e da mão-de-obra. É evident.e a 

influência desses fat.ores nos cust.os de produção. 

As quebras de máquinas são consideradas 



event.os aleat.6rios. e dessa rorma podem ser t.rat.adas do 

pont.o-de-vi st.a da Est.at.í st.i ca Mat.emát.i ca. ut.i 1 i zando-se a 

ferrament.a de Pesquisa Operacional denominada Simulação pelo 

Mét.odo de Mont.e Carlo. 

O modelo a ser adot.ado, segundo KAPUR (1988), 

é o estocástico. já que rat.ores de probabilidade são levados 

em consideração. A validação do modelo de simulação pode ser 

t.est.ada com dados de manut.enção de t.rat.ores obt.idos junt.o à 

empresas agropecuárias. 

O int.errelacionament.o do parâmet.ro "quebra de 

máquinas" com o planejament.o operacional do sist.ema 

t.rat.orizado agrícola se dá at.ravés do conceit.o de 

CONFIABILIDADE, que de acordo com a AMERICAN SOCIETY OF 

AGRICULTURAL ENGINEERS-ASAE (1987) pode ser definida como lia 

probabilidade de que, sob condições operacionais 

especí:ficas, uma part.e. conjunt.o ou sist.ema de máquinas irá 

t.er desempenho sat.i srat.6r i o por um período de tempo 

especi f i cado". A variabilidade da conriabilidade das 

unidades individuais dent.ro de um lote de trat.ores inrlui no 

planejament.o de manut.enção e operação, por conseguint.e a 

ot.i mi zação do gerenci ament.o do si st.ema mecani zado agr í col a 

depende da det.erminação desse parâmet.ro. Essa é a HIPóTESE a 

ser ver i r i cada. 

Para isso assumem-se os seguint.es objet.ivos: 
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A) Desenvolver o concei-to de conriabilidade em sist.emas 

-tra-torizados agrícolas. es-tudando as carac-terís-ticas da 

quebra e manut.enção corre-ti va ~ 

B) Det.erminar a conriabilidade de det.erminada amost.ra 

de máquinas de uma empresa agropecuária. especiricando-se as 

condições relacionadas à t.al amos-tra e de que rorma a 

conriabilidade varia den-tro do grupo de máquinas em est.udo; 

C) Desenvolver me-todologia de aplicação do modelo 

ob-tido nos sis-temas mecanizados de empresas agropecuárias. a 

part.ir de algori-tmo previament.e rormulado. 
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2. REVISÃO DA BIBLIOGRAFIA 

2.1. Quebras e ralhas em máquinas agricolas 

A impor Lânci a das quebr as e í~ al has das 

máquinas agricolas advém de sua inrluência no cumpriment..o do 

planejamen~o operacional den~ro dos prazos est.abel eci dos 

para a cul t..ura em ques~ão e do cus~o associado à 

manut.enção dessas máquinas. no caso do ~i po corret.i va ou de 

reparação, 

Do pon~o-de-vi s~a 1 éxi co FERREI RA (1986) 

der i ne quebra como sendo o "a t.o ou er ei t·o de quebr ar " • e 

falha como "ral ta. defei t.o" , 

PARKER (1984) considera a falha como 

"condição causada por colapso. quebra ou ~orção. de ~al 

forma que uma estTu~ura ou elemen~o est·ru~ural não pode mais 

cumpr i r seus prop6si ~os". 

MI ALHE (1974) relacionou os :fat.ores 

associados com despesas em reparações de máquinas agricolas; 

en~re eles ci~am-se: a) í'aLores r el aci onados com o ~rat..or 

(qualidade do mat.erial de que é constTuldo, cont.role de 

qual i dade em t.odas as r ases de sua f abr i cação, proje~o 
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adequado para as condições onde deverá operar; b) fa"lores 

relacionados com a infra-es"lru"lura regional (a exi st.ênci a 

de revendedores e oficinas especializadas. presença de bom 

supr i men"lo de peças de reposi ção na proxi mi dade dos locai s 

de "lrabalho); e finalmen"le, c) fa"lores relacionados com o 

uso do t·ra"lor Cseleção crit.eriosa de máquinas e implement.os 

a serem acoplados ao t.rat.or. operadores capaci t.ados a 

manejar o t-rat.or com segurança, manu"lenção prevent.i va e 

per i ódi ca devi dament.e execut.ada e con"lr 01 ada. e"lc.). 

LARSON (1977) comen"la que os cus"los de parada 

das máqui nas devi do às quebr as pode ser de aI "lo valor. 

devido aos reparos e à perda de pr odu"li vi dade. Essa 

afi rmação é comprovada por HUNT (1986), que sugere que as 

diversas operações mecanizadas agr1colas sejam moni"loradas a 

fim de ob"ler as probabilidades de quebra associadas. O au"lor 

es"ludou a incidência de quebras e cust.o de reparo de várias 

ca"legorias de máquinas e elemen"los dessas máquinas. Os 

dados i ndi cam que componen"les devi am ser es"locados pelo 

fazendeiro e pelo revendedor. principalmen"le aqueles de 

baixo cus"lo com al"la incidência de reposição. de forma a 

reduzir os cus"los causados pelas paradas. 

TUFTS (1985) concl ui u em seu "lr abal ho que a 

disponibilidade do equipament.o aumen"la com o aumen"lo do 

tempo en"lre quebras Cconfiabilidade). mas a uma t.axa 

decr escent.e. A r azão de var i ação na di sponi bi I idade aumen"la 

ligei ramente quando o t.empo de parada decresce, mas não há 



variação 

normais. 

subst.anci aI 

2.2. Confiabilidade 

dent.r o da 

6 

amplit.ude dos valores 

o concei t.o de conf i abi 1 idade já desper t.a va o 

int.eresse dos pesquisadores e t.écnicos desde a década de 60, 

quando os primeiros t.rabalhos referent.es ao t.ema foram 

publicados. est.ando relacionados com a engenharia e projet.os 

de máquinas. o t.rabalho de ARCHER (1963) at.est.a t.al 

afirmação. O aut.or discorre sobre o crescent.e interesse dos 

engenheiros no t.ema confiabilidade. nas áreas mais diversas 

do conheciment.o humano. como elet.rónica, mísseis, aviação. 

bens de consumo. e equi pament.o agr i col a. A necessi dade de se 

aliar al t.a confiabilidade com equi pament.o de alt.o 

i nvest.i ment.o é i ndi cada. A defini ção de conf i abi 1 i dade é 

apresent.ada. e o aut.or enfat.iza a import.ância de se medir e 

comparar dados resul t.ant.es de det.erminaçê5es efet.uadas em 

equi pament.o agr i col a. especi fi cando-se no caso as condi çê5es 

de t.rabalho e de ambient.e da máquina em est.udo. Ainda, a 

definição de :falha ou quebra deve est.ar clara. 

Out.r o pont.o impor t.ant.e di scut.i do no t.r abal ho 

de ARCHER (1963) é que a confiabilidade a ser det.erminada no 

campo par a máqui nas agr i col as pr essupõe um equi pament.o com 
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níveis mínimos de con1'iabilidade no instant..e em que 1'oi 

produzido na indúst..ria. Para isso se enfatiza a real 

impor tânci a dos pr ogr amas de contr 01 e de qual i dade e de 

con1'iabilidade dos fabricant..es de máquinas agrícolas. 

Ret..ornando-se às definições de campo. 

torna-se nécéssário. como já cit.ado, det..erminar-se o t.ipo de 

t.r abal ho de cada gr upo de máqui nas. as condi ções ambi ent.ai s 

(solo, cl i ma , etc.), o ní vel de demanda de pot..ênci a exi gi do 

da máquina. o número de horas de uso por ano, estando t.odos 

est.es dados relacionados com a vida útil das partes e da 

máqui na como um t..odo. 

Fi nal mente o autor ci t·a a di str i bui ção de 

Weibull como sendo ferrament..a de ext.rema import.ância na 

análise estatíst..ica de dados empíricos de quebras de 

máquinas e posterior simulação das mesmas. 

BOWERS (1970) ilust..ra através de gráfico a 

relação entre a con1'iabilidade da máquina e sua idade, para 

manutenção e reparos realizados de forma corret..a e 

imprópria. onde a máquina se t.orna menos confiável com o 

tempo de uso e com manut.enção inadequada. 

KUMAR el.· al i i (1977) det.er mi nar am equações de 

previsão de confiabilidade para uma combinada. a part..ir de 

dados de oper ação e de par adas de sei s uni dades de mesma 

marca e modelo. Os aut.ores concluíram que o conhecimenl.·o da 

confiabilidade das máquinas auxilia no planejament.o das 

operações mecani zadas. Ainda, o mét.odo desenvolvido no 
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trabalho permi t.e o emprego de dados de campo reai s. sem 

modificações, para a estimação dos parâmet.ros de cálculo da 

conf i abi I i dade do equi pamen t.. o. E possí vel se pr ever uma 

falha part..icular. mesmo que em condições reais ela possa não 

ocorrer no moment.o exat.o em que foi sugerida. De qualquer 

forma a previsão é útil no momento de se planejar e 

di mensi onar o si st..ema. 

TUFTS & HITT (1983) est.udaram as 

distribuições de t..empo ent.re quebras e tempo para reparo de 

três t..ipos de tratores florest.ais. Det.eclaram considerável 

var i abi 1 idade ent.r e máqui nas de mesmo ti po. o que i ndi ca 

efei t.o do ambient.e de t.rabalho. operador e prát.i cas de 

manut..enção. As causas de quebras t.ambém foram est.udadas. 

SHOUP (1983) apresent.a discussão sobre a 

ut.i 1 i zação do concei t.o de conf i abi 1 i da de em si st.emas de 

maqui nar i a agr i col a, t.ant.o par a uni dades em sér i e como em 

paralelo. o aut.or identifica aplicações prát.icas das 

estimat.ivas de confiabilidade na agricultura, e prevê seu 

efetivo emprego como ferramenta auxiliar de planejamento 

agr icol a. A ut.ilização da est.i mati va da conf i abi I idade 

nas oper ações mecani zadas agr í cal as r esponder i a à quest.ões 

do t.i po: 
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- Qual a porcent.agem de t.empo em que o sist.ema realment.e 

t.rabalha? 

Qual máquina dev'eria ser subst.it.uída para se 

increment.ar a confiabilidade? 

Uma máqui na nova dever i a ser adqui r i da ou pode uma 

usada prover a necessária coní'iabilidade? 

- Se out.ras máquinas est.ão disponíveis, como ist..o afet..·a o 

desempenho? 

- Quant.as unidades de reserva são necessárias'? 

O que é mais indicado - aluguel, compra ou "leasing" ? 

- O sist.ema t.rabalhará se uma unidade falhar? 

- Como o fat.or humano afet.a a operação das máquinas'? 

Quant.o ser á ganho de ef i ci ênci a de campo e capaci dade 

de campo pelo aumento da confiabilidade? 

- Que ní vel de conf i abi 1 i dade é economi cament.e acei t.á vel ? 

ALCOCK ( 1 986) at.ribui ao gerenciament..o da 

maquinaria uma considerável importância na redução do cust.o 

de produção da cul t.ura. O aut·or ci ta out.ros pesqui sadores 

para afirmar que acima de 30% do cust..o de produção das 

cul t.ur as pode ser at.r i buí do à oper ação de máqui nas. 

Tendo t...ão gr ande impor t.ânci a nas pl ani lhas de 

cust.o das cul t.uras, a operação adequada das máquinas 

agI' í col as dever á ser assumi da como obj et.i vo fundament.al do 

bom gerenciament.o agrícola. Os níveis de confiança do 



10 

ger en1...e pl ane j ador em r el ação às má qui nas ser 210 i ndi cados 

pelo grau de confiabilidade das mesmas. PARKER (1984) 

def i ni u a con:f i abi 1 i dade como sendo "a pr obabi 1 i dade de que 

um componen1...e, part.e. equipament.o ou sis1...ema desempenhará 

sa1...isfa1...oriamen1...e sua pr et.endi da função sob dadas 

ci rcunst.ânci as. como condi ções ambi ent.ai s, 1 i mi tações do 

tempo de operação. além da frequência e eficiência da 

manut.enção num período especifico de 1...empo. 

BALASTREIRE (1987) , ci t.ando a AMERICAN 

SOCIETY OF AGRICULTURAL ENGINEERS (1983), afirma que a 

confiabilidade é dada por 1 - q onde q é a probabilidade 

de quebr a da máqui na. A conf i abi 1 i dade de vár i as oper açeses 

agrícolas para uma propriedade de 40 ha é apresent.ada em 

tabelas pela EP391 C ASAE , 1983) . Essa fonte de dados 

escl ar ece que "a probabilidade de falhas. em um sist.ema 

mecanizado. eleva-se com um aumento no t.amanho da 

pr opr i edade agI' i cal a" . 

HI LLI ER .& LI EBERMAN (1988) apr esent.am 

definiçeses e aplicaçeses para o conceit.o de confiabilidade. 

inclusive com o emprego da simulação na análise dos dados. 

WITNEY (1988) apresent.a equaçeses para cálculo 

das confiabilidades de um component.e e do sist.ema complet.o. 

Assim. 

(f ,. t.) 
r =100/e 

c cu 
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onde: 

c 
confiabilidade de um componen~e; r 

f == taxa de f' aI ha por uni dade de t,empo (l/h), que r epr esent.a 

o número de falhas no período de ~empo; 

t ·tempo (h); 

onde: 

R 
s 

confiabilidade do sis~ema; 

r = confiabilidades dos componen~es individuais; 
n 

n := númer o de par ·tes ou component.es; 

Tal diferenciação para "componen~es" e 

"si s~ema compl et~o" é vi t.al dent.ro do concei t.o de si s~ema 

desenvol vi do por BERTALANFFY (1975), o qual o si st.ema 

geral é influenciado pelas pert.ur ocorridas nos 

sub-sist.emas (ou component.es), de forma a se de~erminar de 

que modo os int.errelacionament.os entre component.es alt.eram o 

sist.ema geral como um ~odo. 

que "o si st.ema é bem mai s do que apenas a soma das part.es" , 



2.3. A disLribui de Weibull 

1 ,-, 
G 

KING (1968) comenLa o desen'vol vi ment.o de 

f unções de pr obabi .1 i dade a par Li r de dados empi r i cos . O 

aut,or af i r ma que o uso de modelos empi r i cos é na ver dade 

mui to mai s compl i cado do que a adoção de um modelo t·eór i co 

para a resol ução do probl ema em quesLão. i ncl usi ve par a 

var i á \rei S r andômi cas. 

ACKOFF & SASIENI (1971) afirmam que é 

"\/el evi t.ar -se os custos de f'al has repenti nas no i t.em ou 

parLe atTavés da previsão de sua provável ocorrência, e 

dessa forma substituindo o item antes que a falha realmente 

se vel- i fi que. Às 'vezes a inspeção most.ra que é possi vel 

operá-lo por mais algum t.empo. mas que existe a 

possibilidade de falha próxima. É necessário conhecer-se a 

di stri bui da probabilidade de falha em função do tempo de 

operação. 

A escolha da distribuição de probabilidade 

mais ao caso das quebr as de componentes e máqui nas 

foi moti \/"0 de estudo por part.e de di versos aut.ores. 

ALCOCK (1986) comenta a densidade 

cumul at.i va de Wei bull. que é frequentemenLe usada em estudos 

de taxa de f aI has. devi do ao :f a to de ser uma di stT i bui de 

três par ámetT os que most..ra se a taxa de ralhas 

decrescente, const..ant.e ou crescent.e, dependendo dos valores 



dos cilados parâmetros. A runção densidade cumulativa de 

Weibull é dada por 

Fet) "" 1 - exp [- (t (3) 

onde: 

Oi parâmetro de escala; 

~ parâmetro de forma do modelo; 

y = par âmet.r o que r epr esen ta o menor valor de vi da 

operacional da mAquina. 

t == t.empo 

Como par a a maqui nar i a agr 1 col a o ·valor y é 

zer o ( j A que a pr i mei r a 1~ aI ha pode ser esper ada desde o 

momento em que a mAqui na é posta em ser vi a í~unção 

A 
Fet) "" 1 - exp [- (t'-)/a ] (4) 

Essa f unção de di st.r i bui cumul ati va pode 

ser analisada graficamente o duplo I ogar i tmo nat.ural. 

para dar uma linear: 
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1 
In In := (J lnt - lna Co) 

1 - FC t) 

Se os dados se aj ustam à di st~r i bui ção de 

Weibull. então o grárico In In {1/[1 - FCL)]} x lna dará uma 

linha reLa. Os par âme'l-r os e podem então ser 

det.e!- mi nados. 

Os dados necessár i os são os t.empos entl- e 

falhas. Estes podem ser plotados como um hi st.ogr ama do 

número de observações e t-empos ent-re ralhas. 

o trabalho já citado de KUMAR et alii (1977) 

uLilizou-se da disLribuição de Weibull, obtendo os valores 

dos par ámetr os 961 • 609 e (J == 1. 735. Assim, a 

distribuição que prevê o tempo ralhas para as 

colhedoras combinadas é dada por 

F~t·~·) ~ 1 [ t1~730~~~1 ~O~] L - - exp - ,~u ,v ~ 

Deve-se notar que quando ("1=1. a t.axa de fal ha 

é cons1:..-ante e a di s1:..r'i bui de Weibull se reduz à 

di stribui exponencial. Quando 0>1, a taxa de ralha cresce 

com o l>empo. 
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MI RSHAWKA (1979) uti 1 i zou-se do modelo de 

Wei bulI par a cál cul os de coni' i abi 1 i da de de si st,emas. O aut,or 

coment,a que a di str i bui de Weibull têm sido empregada na 

det,er mi nação da confi abi li da de de component.es el etr ôni cos. 

esferas de rol ament,os , aparelhos com semi conduLor es , 

mot,ores, organismos biol6gicos, resistência dos materiais à 

ruptura e desgaste, fal has por vazamento de bat.er i as e 

pilhas. e análise de resistência à corrosão. 

Posteriormente, MIRSHAWKA (1981) confirmou a 

ut,ilidade do modelo de Wei bulI em problemas de 

confiabilidade, inclusive podendo ser aplicado à falhas com 

t,axa crescent,e (devido à det,erioração ou ao desgast,e), que é 

o caso das máquinas agricolas. 

PERI & PLANETA (1985) apresentam um mét,odo 

baseado na t,eoria dos processos estocásticos e na :f de 

densi dade de pr obabi li dade de Wei bulI a r espei to do 

entre falhas e tempo de reparo para maquinaria agrícola. a 

fim de se quantificar a confiabilidade de campo e parâmetros 

de manutenção. 

2.4. Modelagem e simulação 

2.4.1. Conceit.uação 

A si muI é uma t.écnica de Pesquisa 
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Oper aci onal que, segundo THI ERAUF & GROSSE (197C)), t..em si do 

definida como a ut..ilização de um modelo de sist.ema que 

apresenta as desejadas caracLerlsticas da realidade a fim de 

reproduzir a essência de operações reais. Ainda, é uma 

represent.ação da realidade at.ra'\ . .rés do uso de um modelo ou 

out.ro di sposi t.i vo o qual r r á de manei l' a semel nante à 

realidade sob dado conjunto de condi 

Os aut.ores apresent.am ainda uma de:finição 

mais geral para a simulação: uma técnica quantit..ativa usada 

para se avaliar cursos alternativos de baseada em fat.os 

e num modelo mat.emático compu+dadorizado, a fim de 

represent.ar a tomada de deci são real sob condi de 

incerteza. Consideram ainda as t.écnicas de simulação como 

ext,l'emament.e út,eis já que nos permi tem experiment.ar com um 

modelo do sistema ao invés do sisLema real. 

DENT & BLACKI E ( 1979) apresenLam uma 

ponder ada di scussão sobr e as vant.agens e desvant.agens do uso 

de simulação est.ocástica, quando comparada aos modelos 

determinist..icos. A incerteza associada às ",rariáveis exógenas 

de um modelo é o 'l.ema chave da di scussão. 

Segundo esses aut.ores, a simulação de 

si st,emas ·tem duas fases bási cas; uma envol vendo a const.!' 

de um modelo e a segunda relacionada ao uso do modelo no 

desenvol vi ment, o ou cont.role do sistema real. Os passos do 

pl~ocesso geral de simulação podem ser apresent.ados como na 

Fi gur a 1. 



Passo 2; 

Passo 3 

Passo 4 

Passo 5 

Passo 6 

agem 

Ar1ál i se dos dados reI evantes 
par- a o modelo 

Análise de sensibilidade 

17 

J 
Fi gura 1 - Os passos bás! cos da si muI de si stemas. 

Ainda de acordo com os aut.ores, o primeiro 

passo na construção do modelo é a rormulação do problema e 

das necessár i as. É i ndi spensável a 

observação do sistema real e do problema a ser resolvido. 

A par t.i r do moment.o em que o modelo pode 

ger ar "output" ú+~i 1 é necessário eretuar sua veri:ficação e 

vali l)et.er mi na -se o quant.o o modelo é apl- opr i ado aos 

objeti vos, já que a repr t.otal e veridica do real é 

muito diricil de ser obtida. 

A ,.ral i dação do modelo envol,.Te compar do 
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desempenho do mesmo com dados r eg1 st-r ados do si stema e com 

um j uI gamento subj et,i vo do que dever i am ser os r esul tados. 

Test,es estati sti cos são passi vei s de serem 

realizados se exist,irem dados reais para compar com o 

modelo. Citam-se entre eles: 1) Análise de regressão simples 

entre "out,put-s" do modelo e reais. Essa opção é i ndi cada 

para modelos det,er mi ni sti cos; 2) Test,es f-icos para 

exami nar a hi pót-ese de que os r esul t-ados si muI ados e r eai s 

têm a mesma distribuição. 

Fi nal ment-e, j á na f ase de apl i cação dos 

modelos. três amplas funções podem ser distinguidas: 

1 . Pr over base obj eti va par a acesso e assi mi 1 ação de 

informação di vel sobr e o si st,ema ~ 

2. Dirigir a pesquisa para áreas importantes do sist~ema; 

3. Auxiliar o gerenciamento ou desenvol vi ment~o do 

sistema. Em agricultura significa sua apli a ni vel de 

produtor e extensi oni st-a ou mesmo direcionamento e 

moni t,ol~ amento de pol i ti cas. 

SHAPI RO & GROSS (1981 ) deLi nem os ter mos 

modelo ( uma i deal i mat,emáti ca que é usada como uma 

aproximação para j-epresentar a sai da "output .. - de um 

sistema) e modelo est,ocástico (uma for muI mat-emáti ca 
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para expressar em termos de probabilidades as várias saídas 

"outputs" de um sistema; usado nos casos em que a saída 

não pode sel~ expr essa como f unção f i xa das var i á vei s de 

entrada "i nput ") . 

Os modelos es1..ocásticos. ainda de acordo com 

os autor es • podem ser usados par a t.l- abal har dados ob1..i dos. 

Um mét.odo conveniente é achar um membro de uma família gel~al 

de di str i bui ções que pode r epr esent.ar os dados. o modelo 

resul t.ante pode ent.ão ser usado para extrapol ação ou 

interpolação na determinação da probabilidade de ocorrência 

em alguns inter,.ralos específicos de valores. E justa:mente a 

idéia associada à simul 

Exemplos de simulação do problema de a e 

manut.enção de máquinas encontrados em trabalhos 

desenvolvidos por vários autores, como NAYLOR (19"l1) , 

SHI MI ZU (1975), SHI MI ZU (1984). EHRLI CH (1988), LEE et ai i i 

(1990) e MORGÀI'~ (1984). 

2.4.2. O Método de Mont.e Carlo 

O Método de Mont..e Carlo, conforme sugel-ido 

por HAAN & BARFI ELD ( 1 973) , ser usado na si mui 

probabilíst.ica ou est~ocást.ica a partir do modelo obtido. 

Esses autores conduzi ram uma revi são sobre t,.écni cas de 



geração de números randómicos a par~ir de dis~ribui de 

probabilidade e sobre apli dest.es números em modelos 

de component.es probabilisti coso Concluiram que modelos 

con~endo component.es est.ocást.icos são ferramen~as poderosas 

na sol ução de pr obl emas de Engenhar i a. São especi aI ment.e 

úteis no auxiLio à de~erminação da probabilidade de sucesso 

ou falha de proje~os. 

CHORAF AS C 1965) consi der a duas 'Y'ar i antes par a 

o emprego do Mét~odo de Monte Cal-lo. A primeil-a é o uso de 

amostras randônücas para a solução de equações at-ra',,rés da 

const.rução de um si. st.ema estatí st·i. co vaI ent.e. l;. outr a 

é a exploração de um sis~ema fisico cujas propriedades são 

tai s que a pr escr i ção de amos~r agem aI ea ~ór i a descr eve o 

sistema ~ão bem quanto ele possa ser ilus~rado. 

Esse autor apr esent.a os segui nt.es passos da 

apl i cação do Mé·todo de Mont.e Car lo: 

a) Obt.enção da di st.r i bui ção dos dados ~ 

b) Obtenção da distribui cumul a t.i va dos mesmos ~ 

c) Ger- de números aleat.órios; 

d) Det~ermi nação da di str i. bui ção dos dados si muI ados ~ 

e) Compar e uti I i da si. muI no pr obl ema em 

questão. 
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Já SOBOL (1974) consi der-a o Método de Monte 

Car lo como sendo uma r esol ução apr oxi mada de pr obl emas 

mat.emát.i cos e f'.ísicos at.ravés da simul ação de quant.idades 

aleatórias, Torna possi"'v'el a simul de qualquer- processo 

influenciado por fa"lores r andómi cos. Na verdade mui t·os 

pl-oblemas mat.emá"licos que não envol vem probabilidade podem 

ser ar ti f i ci aI ment.e resol vi dos at·r-avés de modelo 

probabi I i sti co. apresent.a como exemplos 'vários 

problemas reais de resolução simulada, inclusive o cálculo 

de qualidade e confiabilidade de produtos. 

SOFFNER et alii (1992) empregaram o Método de 

Monte Carlo para si muI ação da manut.enção 

corretiva em oficina mecânica de uma usina de 

álcool. O método mostrou-se eficiente na resol dessa 

questão. 

KUMAR eL. aI i i ( 1 977) uti 1 i zar am o Mét.odo de 

Monte Car lona si muI aç'ão da pr obabi I i dade de f aI ha par a 

col hedor as combinadas. Os a ut,or es af i r mam que a equação a 

ser uti I i zada na si muI ação é obti da quando se r esol ve a 

distribui de Wei bulI par a o t.empo en tr e f aI bas t. , 

obt.endo-se 

t "" [Ol. (- 1 n( 1 1 1 /(3 (7) 
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onde: 

y == número aleaLório enLre O e 1 

uma disLribuição uniforme~ 

selecionado a part.ir de 

2.4.3. Técnicas comput.acionais para simulação 

NAYLOR eL aI i i ( 1 971) apr esent.am met.odol ogi a 

para a simulação em am os modelos 

det.er mi ni st.i cos ou probabilisticos. Os aut.ores listam 

programas de simul disponíveis na época. ent.re eles 

GPSS. SIMSCRIPT, GASP, SI MPAC. DYNAMO e PROGRAM SI MULATE. A 

vanLagem do uso de linguagens ais seria a economia de 

t.empo de programação. Os auLores discuLem amplamenLe a 

ger de variá'/eis estocást.icas para simulação. 

A uLilização de linguagens de progr 

par a a e1 abor ação de • ot·i nas de si mul ação t.ambém é uma 

aI t.ernati va, ci t.ando-se as 1 i nguagens BASI C, C, FORTRAN e 

PASCAL, dentre as mais ut.ilizadas atualment..e. 

HOFFMANN et. alii (1989) empregaram a 

I i nguagem de pr og. BASI C na si muI do cust.o de 

pr de produt.os agricolas, sendo que a ferramenta de 

si muI ação empr foi o Mét.odo de Mont.e Cal-lo. Como 

resul t.ados do t~rabalho são apr esent·ados diagramas de 
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frequência relat.i va para i t.ens componentes do cust.o de 

pl-odução agrícola. pela rot.ina de simulação 

probabi 1 i sti ca. Tais infor são então ut·i 1 i zadas nas 

inf"erências decorrent.es do t.rabalho. 
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3. MATERIAL E MÉTODO 

3.1. Material 

o material r equel~ i do par a a r eal i do 

presente trabalho baseia-se em registros de quebras e horas 

de seJ~viço de máquinas de uma empresa agropecuária, além dos 

recursos comput.acionais necessários para o processament.o dos 

dados. 

3.1.1. Regi stro de quebr as de máqui nas em f unção do 

número de horas de operação para uma empresa agr ia 

A empresa fornecedora de informações pertence 

à categoria ndústr~a de Açúcar e Alcool; localiza-se no 

Municí o de Piracicaba-SP, apresentando uma área de cultivo 

de cana própria de aproximadamente 20.000 ha. 

O parque de máquinas da empresa apresenta 

di v-ersas marcas e modelos de t.rat.ores, apresent.ados no 

Quadro 1. 
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Quadro 1 Marcas e modelos de t.rat.ores da empresa 

fornecedora de informaç~es, ano de 1991. 

Tipo de máquina 

Colhedora de cana 

Motoniveladora 

Trator de pneus 

Trator de esteiras 

Marca 

DEDINI-TOFT 

CATERPILLAR 

CBT 

CBT 

CBT 

CBT 

MASSEY FERGUSON 

FORD 

FORD 

VALMET 

VALMET 

VALMET 

CASE 

CASE 

CATERPILLAR 

CASE 

MASSEY FERGUSON 

MASSEY FERGUSON 

CATERPILLAR 

VALMET 

FIAT 

FIAT 

CATERPILLAR 

Modelo 

DM 6000 /' DM 7000 

120 B ,/ 140 B 

1105 

2105 

2100 

2400 

65 X 

4600 

6600 

65 ID 

110 

118 

2470 

4490 

930 

580 H 

265 

290 

966 

85 lD 

AD 7 

AD 14 

D6 

Cada máquina da empresa apresenta um 

r stros de controle com as horas de trabalho diário, o 

tipo de operação agricola, as horas em oficina, o 
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consumo de combust.l,.rel total do período de controle. o 

consumo de combustí vel por hora, o consumo óleo 

lubrif'icante e dados de t-roca desse mesmo óleo. 

A pal-tir destes registTos de controle são 

obtidos os dados de as no período de oper estudado, 

:3,1.2. Rotina onal para o uste dc.:.s dados 

ricos à f de Weibull e lor si mui 

probabilística. 

Um programa de deverá ser 

desenvolvido para v'erificar o ajuste dos dados ricos de 

quebra de nas à f de Weibull; em caso de usLe, o 

rnodelo matemát.icc) ob+~.ido sE?:rá utilizado em simul que 

permitirão a estimativa da confiabilidade das nas, 

:3.2. Método 

para a reali Cl()S 

eti vos ,:::leste trabal ho 'ser di \.ri di elos da nte 

fOl~ma: 



3.2.1. Tratamento dos dados 

As infor de quebras das máquinas devem 

um período compat-í "\,.rel com o pl amento 

operacional da empresa, e devem apresentar o número de horas 

trabalhadas entre cada a, para condi de oper 

de ambi ent·e a ser em es pec i :f i cadas. as par adas que 

influem no cumpr i ment-o do pl amento ser 

consi der adas. WI TNEY (1 g:f3:f3) suger e que a condi de a 

ou falha a cal' acter i zada par a um per i odo de sern 

ser vi ço super i OI' a mei a hor a. 

No caso de empresas agroindustriais de grande 

port.e, a de campo é real i zacia uni clades 

nló\.rei s de 1necârli cos ;; essa cc':!'!di ele a OI! falha llao 

ser tão ri da, COIT10 o per.i Delel ele de paracla 

sugerido por WITNEY (1988) , já que grande parte dos 

problemas mecânicos no local e num 

reduzido, que não comprometerá o cumprimento do pl an1erlt.o 

operacional de médio e longo prazo, obje+~o de estudo deste 

trabalho. Como condi de a efeti va para os 1::.1l' i tos 

discutidos, será assumido que a na deverá 

permanecer parada num intervalo de o menos uma j 01" na.da 

de trabalho. Assim. os st.ros de dados de oper de 

nas serem consul-tados na empresa-aI vo t.erão come") 

unidade de contagem dp o período de 24 horas. Esta é, 

por sinal, unidade de cont-role dos de 
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oper do mecanizado agricola da 

empresa. 

Dentre modelos nas 

componentes do si st,ema mecanizado agr i cc)l a da 

empresa sob estudo, o modelo CATERPILLAR Dô para 

a dos estuc:\c1s de simul e determi da 

con:fi abi 1 idade> devido ao número de unidades presen'les 

(dez), que serão tTatadas como r num est,udc') 

i ndi vi dual e par t,i cul ar e como agr num t,rat,amento de 

qrupo de nas. Essa na "agr represent,ará a 

categoria dos tratores Cater 11 ar D6 dentro do pl amento 

operacional agrícola. 

Além disso, os t,ratores de esteiras t,êm 

i em di ver sas tar eí'as agI' i cc,} as , sendo desse modo 

vel correlacionar-se o tipo fle oper a 

confiabilidade da na em determinado periodo. 

o Quadro 2 descreve as unidades de t,ratores 

de est-ei!~as CATDô alvos do est,udo. na 

será representada como "Dfj-11". 

o periodo de análise dos dados foi de um ano, 

corr a 1991, pr'azo ão de amento agrícola 

da empresa. 
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Código empresa Códi go es t.. udo ** no per1.odo 

* 

901 D(3'-1 

902 D6-2 

903 D6-3 

904 D6--4 

906 D6-6 

906 D6-6 

Ç)07 D6-7 

908 D6-8 

909 

91 O D6-10 
--------------

Toch:')s t"JS t,rat-ores 
estudados são do 
mesmo ano de fabri

C 1 979), lendo 
mesmo nível de manu-

e operadores 
fixos. 

Método para o 

tratores agrícolas 

** 

Subsol gradel, gr 

Subsol gradel, gr 

Sule, subsol 

Sist, gr sule 

Sule, sist 

[)est., gr 5ist 

Liest, sist 

Subso1, sist 

Sist, sule 

Sisl, gr 

;:::: Si.1DSol ageJ:H 

Gradel 
Gr 
Sule 
Sist 
Desl 

grade leve 

:= si st.ern.at.i 
dest..oca 

cálculo da confiabilidade 

O desenvol \.ri ment·o de uma met..odol a 

de 

de 

determinação da confiabi1idade para nas agrícolas, como 

a que est.e trabalho pr basei a-·se na modelagem do 

fenômeno de as e falhas dos ·trat.ores em est..udo, nas 

condi ficas de uso e ambiente, da de 

simu1 probabilíst.ica o Mét~odo de Monte CaI' lo, t.endo 

est.a como resul t.ado curvas de a acumulada que 

represent.am a probabilidade de a em do número de 



horas de uso das máquinas. A par~ir de dado número de horas 

de uso assumido corno representa~i ,ro Cl() ament.o 

operacional em elabor é vel determinar -se a 

confiabilidade de cada de lias para as 

corr condi ficas de e 

ambiente de trabalho. já que a confiabilidade foi definida 

ant.er i ormente como sendo i a 1-q, onde q é a 

probabilidade de a. 

modelagem citada, 

necessário testar o uste de dados de as de nas 

obtidos a partir de r stros operacionais e de 

de uma empresa agr ia. Este teste de uste, de 

acordo com a bibliografia já revist.a, será efet.uado através 

da f de di st.l- i bui 

nos estudos de quebras e falhas de fias ;, 

A verifi estati sti ca do ust·e se d;,.'iJ. 

at.ravés do emprego de regressão linear e a determi 

dos parâmetros da é ef'etuada a est.i mat.! va de 

de 1 acor do com He)FFMANN onde 

são ob'lidos os coeficientes alfa e beta que COln)::)r5en o r.nc)ClelO 

der' i vado da f de dist~ribui de Weibull. Para ~anto é 

necessár i o desenvol v'er uma r ot.i na anal a par ti r de 

uma 1 i nguagem de pr ogr' sendo que no presente trabalho 

1 
R. ( Piracicaba) Comuni 

1992 



foi uti li zada a li nguagem BASI C. Esta r cJti na us'l.a os dados 

empiricos de horas de serviço da máquina entre cada quebra 

obser vada a par 'l.i r dos r s1:.1" os uti I i zados na model agem, 

e verificará a conver a da estimativa de verossimil 

dc:>s parâmetros da di str i bui de \ll'ei buli. Na hi da 

e necessár i o (::onduzi r uma 

regressão linear de 1 log[n/(n-i)]> contra 1 t) 

de 
2 l , ' 

r l ndl cará a efeti ,Fi dade Cl() em caso 

os \l"alores pai' ârúetl' os aIfa e beta são ()bt, i d(~s 

( HOF'F'MANN, 1987). 

Tendo em mãos o modelo ustado das as~ 

é necessário conduzir simuI o Mét.odo de Monte Cal' I o , 

onde os números aleatórios gerados bilitarão a 

de gr áf i cos que r epr esent-am a pr obabi 1 i dade de 

do tempo de ser '·.,ri ço , i s t~o a 

de simul par a cada condi rica. No presente 

t1' abal hc' o .númer o de si mui é i guaI a 1000 par a cada 

caso est.udado. 

Também nest.e caso de-veLá ser desenvol ",ri da uma 

rotina onal que viabi 1 i ze a reali de t.ão 

qrande número de simul 

Na da metodeü a a ser 

desenvol vi da vi r i a a i propriamente dita do que foi 

discutido anteriormente em dado grupo de nas da empr' esa 

fon:Le de i nf'or sendo que estas sel'ão de mesmo 

modeIo e i cadas a di fel' entoes t.i pos de ser \Fi ço e condi 
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ambi ent.ai s. O obj eti vo é a det.er mi da conriabilidade do 

grupo como um t.odo e de cada na separadament.e, o que 

permit.irá veriricar a inrluência das quebras no planejament.o 

operacional dest.a amost.ra especirica. e como a 

conriabilidade varia dent.ro de um mesmo grupo de máquinas. A 

partir destes resultados são real i zadas i n:ferênc.i as que 

deverão ser de utilidade dent.ro do processo de gerenciamento 

do sist.ema t.ratorizado em estudo. 

3.2.3. Vali do modelo 

Duas ror mas de "Ial i sel~ão empr a 

fim de se determinal~ a eí~icácia da modelagem e simul 

A verificação da ericiência do uste dos 

dados ricos à dist.ribuição de Weibull é decorrência do 

pr io método de uste adotado~ no caso do present~e 

trabalho dois processos ser~~o empr 

Máxima Verossimil e a essão Linear~ para a 

primeira, o rato de haver COl)ver a das i ter já é 

sinal de que os dados se ust.ar am à cur va Ceór i ca ; no caso 

da essão oval. or 

das estimativas obtidas. 

Uma 

2 
de r' é 

c 

, l' ., 
l no.1 c:aoor da idade 

ia de vali ão diz 

r to ao model. o pr opr' i ament.e di Co cc)mo r epr ese.nt .. ati vo do 
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f erlômeno de as real, observado no sistema mecanlzado da 

emç)resa, Uma bilidade de é j ustament.e 

através do confront.o ent-re os ·valores de cc)nfiabilida.de 

obtidos na , 1 
SI muJ. de Mc'nt.,e Car lo, que é realizada a 

partir do modelo, com est.imat..ivas reais de confiabilidade 

utilizadas o pl anej adOl~ da 111êsmo 

que est am di veis na Bibliografia. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resul lados obti dos nn pn:S'>sent.e lrabal ho 

abrangem: 

.- roli na anal 

ele 

gráficos de simul 

4.1. Rotina anal 

A rotina onal para lIs'Le dos c:la.d()s 

ricos à :f de di str i bui de Weibull foi escrita em 

BASIe; iorment.e foi o aI gOl' i 'Lmo de si muI o 

Mél.odo de Monte Car lo submet.i do à pl""ogr t.,arnbérn ern 

1 i nguagem BASI C. Os doi S pl"" og1' amas encontr am-se 1 i st~ados nos 

ces 1 e o.=::. 



4.2. de ajuste 

l ';:-i r'1a t, ur al do trabal ho foi a de 

submeter os dados empíricos obtidos junto à empl~esa 

agr oi ndust-r i aI rela"li vos às horas de oper dos tTator>2s 

de est.ei r as [.)f.3 no ano de :1 QQl , 

c:ur vas e de si muI Um tot.a1 de de 

oper for am anal i sadas . 

empi 1- i cos de a no campo para cada unidade tratorizada. 

De',/e--se coment.ar que existe uma grande vari nos dados, 

mos tT ando que, apesar de per terH.-::er em ao mesmo gr upo, as 

máquinas t·êm comport.ament.o (:li ferente em reI 

de as e falhas no campo. 

Tendo si do obt.i dos os par-ámet.ros ex e H da 

di stribui de Weibull para cada trator estudado. o modelo 

representat.i vc' do comportament.o das nas em reI às 

quebras e falhas foi gerado. 

A estimativ'a dos parámet,ros ot e (1 a Máxima 

Verossi mil demonst.r a o ust.e clos dados r i cos à 

de Weibull. 

Dessa forma. dos dez tratol-es estudados no 

periodo fi.cado, apenas um não obte\-'e conver a 

dos dados para a Estimativa de Máxima Verossimi.l 

lJst-e 

foi paralelamente tentada. a essão Linear já discutida 

na Re'",'i são da 8i bl i ografi a. o ce 4 os 
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r es ul t ados dos t.1st.es a Máxi ma \lerossi mi 1 e 

essao Li near . 

dadr~")s dO:3 dez tratores for'am 

submetidos juntos ao uste, representando uma na 

agI' que indicaria o comportamento do grupo (ou seja, a 

marca e modelo), e não apenas de cada unidade, 

A Tabela 1 apresenta os par âmetT os ()( e r:' 
" 

est,imados pela Máxima Verossimil para os dez t.raLores 

analisados, mais a na agI" 

Tabela 1 Par àmetr os ()( e (J de Wei bulI est~i mados par a as 

nas sob análise, 

D6-1 
D6-2 
D6-3 
D6-4 
Dt3-5 
D6-6 
D6-7 
D6-8 
D6-9 
D6-1 

na 

D6-ii ... 

1910,0564 
176,3285 
490,1095 

r::~7887C)1 6 ~ 3480 
2556!> 0755 

39602202721,8474 
65,4888 

273,1894 

l Agr ='.4=.',.,= 

conver u; dados da regressão linear. 

1? 3248 
o 9919 
i,1515 
1.8754 
3,1511 
i,2607 
4,0267 
0,8019 
0,9104 

1, ()936 
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A part.i r dos apr esent-ados na 

Tab. 1 est,ab6'1 ecer os modelos mat.emáticos do 

comportamento das máquinas às as, durant.e a oper de 

campo. A Tabela 2; cont.ém os modelos citados, 

Tabela 2; - Modelos matemát.icos para quebras e ralhas obtidos 

o ust-e dos dados 

Máquina 

Do--i F"( l) 

Do-2; PC t) 

Do--3 PC L) 

Do-4 FC t) 

Do-5 r',' 
r'\.. 

-I- "'-
\...,,_.1 

Do-o PC t) 

F'( t) 

Do--8 PC t·) 

D6-9 D'-,-\.. t) 

D6-iO FC t) ::;; 1 

[)o-li PC t) 
( 

-

== 

-

:;:: 

:;:: 

= 

== 

::: 

r i cos. 

i 

1 

:1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

[ 
e 

1 

Modelo Ma'lemát-i co 

1151 R l-f ,- --/490,1095] 
e 

o R01Q [-i.. ,_.~ ~_/65, 4888j 
e 

c tO, 91 04 .""""'~' -i ''O'-'4"l l ~.- " ,/ C l ...:::3i ;) .- O~' J 
e 
;:::; 1 ,)(){) 

-t~·-~-~/62;12;185152;33113.8000] 
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4.3. gráfica dos cenàrios da simul 

Como comenl.ado anteriormente. f'oi vel 

na a uli 1 i zar -se do Método de Monte Car lo para 

prever o t.empo entre falhas, tendo os parâmetl'os de Weibull 

s1do esl.1mados. 

As Fi gur as 2 a 12 mc:<s tr am os di agI' amas de 

di stri bui c umul a t.i ,.ra obt i dos a par ti r das si muI 

que representam a probabilidade de quebra ou :falha 

determinado número de horas de oper 

Sendo a conf i abi 1 idade def i ni da por 1-q 

onde q é a pr obabi 1 i dade de a da na, obt-i da a 

partir dos diagramas da simul é \rel cal t:ul ar 

cc~nfi á"\rel cada na em estudo é, par a um de-ter mi nado 

número de horas de trabalho, a ser def1nido ador 

se utiliza do present.e algori t.mo de cálculo de 

conf i abi 1 idade. 

Par'a o caso dos t-rat-ol'es em estudo, dentTo 

das :fi que se icam a est-e cenár-io de 

i nfer ênci as, é vel se det.erminar dois tipos de dados; o 

priiYteiro S'2..~ ref'ere aCl t.ê;"?rnpo nlédic.-:J C::íe ocorrêrlci.a de 

i ndi cado abai xo de cada g1' áf i co; se ° i nt,er -valo de t.empo que 

representa a i t.ude ament.o i nado for 

di v'i di cio por est.e médio, t,eremos o númerc\ teórico de 

as que ocol-rerão dest,e período. A outra 

bilidade é a de utilizar o gráfico da simul para a 
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ProbabUldade de Quebra 

100 -----.--.-.. --... --------.. -.... --.--... -.= ... --::::;: .... -:;:::-:;:= .. -= .... _=.--;:;.;0;.= .... -----------t 

80 

60 --_.~----_ .. __ ._ ... _. __ ._---_ .. __ .• _ .. - .. _-_ .. _ .. _ ... _ ..•• _---_ ... _. 

40 

20 

OL---~----~--~----~----~--~----~--~----~--~ 
O 160 320 480 640 800 960 1120 1280 1440 1600 

Horas de uso 

Figura 2 - Dist-ribuiç:~o cumulat-iva de t-empo ent.re quebras 

para o t-rat-or 06-1 (T = 272.74 horas). 

Probabilidade de quebra 

1001.---········ .... . 

80 l--- ..... --.---- .. ----..... ----.-... -..... -... -.... -.. --.. -............ -.- .. --.... _ ...... -. -".-
:: [-f- ............... -: -... -... -..... - .... ..... .... .1 

2: v- ~ -~-----,- -,----, ---~ --- ,-.-, uj 
O 180 360 640 720 900 1080 1260 1440 1620 1800 

Horas de uso 

Figura 3 - Dist-ribuiç:2ro cumulat.iva de t-empo entre quebras 

para o t-rat-or 06-2 (T = 182.20 horas). 



40 

Probabilidade de quebra 

'1 00·--.-· .... ·-······ ... ·.·· .. - ..... = ...... ;.:.:.:: .... -:::: ..... ::::: .. -.:;:::: ..... -=. = ..... = ...... """' .... ------------t 
80 .. -----.. --.... ----.. ----.. -.-.-.. -----... --.. - .... -.-.... -----.-----_ .. 

60 

40 

20 

OL----L----~--~----~----~--~----~--~----~--~ 

O 160 300 460 600 160 900 1060 1200 1360 1600 

Horas de uso 

Fi gur a 4 - Di st-r i bui ç~o cumul at-i va de t-empo ent-re quebr as 

para o t-rat-or 06-3 (T = 203.94 horas). 

Probabilidade de quebra 

100 .. -... -... - ....... -.......... -.. _ .. - .... _ .... _.-._-............... -. ::: .... .;;.::. ... -=.-=-.. = .. _--= .... = .... ---~--t 

::~ 
40 f- ... 

20-.. ·_····· .. ·· 

o~ __ ~ __ -L __ -J ____ L-__ ~ __ ~ ____ ~ __ ~ __ ~ __ ~ 

O 130 260 390 620 660 180 910 1040 1170 1300 

Horas de uso 

Figura 5 - Dist-ribuiç:3'o cumulat-iva de t-empo ent.re quebras 

para o t-rat-or 06-4 (7 = 350,14 horas). 
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ProbablUdade de quebra 

100 ...... -.................. -...... -......... -... -.. --....... - --.... -.. -.. -- ........ -...... -.. -.... -................. -.... -......... -.... -...... "~:::-=>---------1 

80 

60 ---.-------.------,..t 

40 ... --.-------...... -.--.. -.-.-----.--

2 o _ ... __ ... _-",-, ...... -........... " ......... _."-.,--,,, .- .-. __ ...... __ .... _._-_ ..... -,-._ .. _.-.-.. _-....... . ........ " ... _ .. -... -.--.... -.. --.- .... --........ -- ... -.--...... -.. ----_ ........ _-_._-_._. ""0 

/ 
o~--~~--~--~----~--~----~--~----~--~--~ 

O &0 100 160 200 260 300 360 400 460 &00 

Horas de uso 

Fi gura 8 - Di st.ri bui ção cumul at.i va de t.empo ent.re quebras 

para o t·rat.or 06-5 CT = 205.10 horas). 

Probabilidade de quebra 

1 O O . . . .....---- .. --

8

s0

0 1[.··.·-·--------7/--- ". --.----------- ............. -····--1 
,I .. ..\ 

4J ... / .................. ·1 

2: V ,. . H,... . -. ... .. -.-....--..-. - ..... -~·I 
o 300 600 900 1200 1&00 1800 2100 2400 2700 3000 

Horas de uso 

Figura 7 - Distribuição cumulat.iva de t.empo entre quebras 

para c trat.or 06-6 CT = 463.88 horas). 



ProbabUidade de quebra 

100 

80 
.-_._----_.-.. _ ... _._-_.---_._-_ ..... _ .. _. __ ._-----_.-... _ ... _--_ ..... 

80 ------------------
-------.... _ ... -_._--_ ...... ., ... _._ ... __ .. _--_ ... _ ....• 

.-... _----_._-..... __ ._ .. _._ .... _._ .... _--_ ... 40 -------- -_._- - ----- -----. -- --- _ .. - ---.----

20 
- -- ._------, -- ------_.-.----_._-----_._-

OL-~~~~~ __ ~ __ ~ __ ~ __ _L __ ~--~~~ 

O 75 150 225 300 375 450 525 600 675 750 

Horas de uso 
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Fi gUi a 8 - Di St.i i bui ção curoul a ti va de t.empo ent.r e quebr as 

para o t.rat.or 06-7 Cr = 386.50 horas). 

Probabilidade de quebra 

. li'" 

.... - . --.- . __ .. _. ··-4 

I 
I 
1 

OL---~----~--~----~----~--~----~--~----~--~ 

O 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 

Horas de uso 

Figura 9 - Dist.ribuição cumulativa de t.empo ent.re quebras 

para o t.rat.or 06-8 (r ::: 205.14 horas). 
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ProbabHidade de Quebra 

100- .. -.---

80 -_._-. -.-----.. -.-.----.. ----.----... -.----.--.-.---. .._-

80 

4 O "'-'- .. --.. --.. -.. --...... -..... --... -.. -.. -.-----..... ----.-.. ---.-.. -.-. __ ... - ....... --.. --.. --. -.... --.--..... --.-.-... ----.--------

20 ... -----.---.-----.-.--.---.------.----.. ----------.----

OL----L----~--~----~----~--~----~--~~--~--~ 

O 560 1100 1660 2200 2160 3300 3860 4400 4960 5600 

Horas de uso 

Figura 10 - Dist.ribuição cumulat.iva de t.empo ent.re quebras 

para o t.rat.or 06-9 (T = 489.52 horas). 

ProbabHidade de Quebra 

1 00 ~- . ...... .......-. ..... .---== .... -.-. "'---------1 

801--·····--·-·-······---····- ... -.- ...... - ... --.--. ~-.-... ----! 7---'---'---
60 [-.-/-'. ... ...... ...-- ....... ----.---.--... . 

I / 
4 O r- ." .. .....- .--. -- ............. -.. .. -.-.... --... ... -.--.- . /-- ..-------. 

20 l .. __ .... -..... ---.-.. - .. --.. ~.,-...... -.-.-.-.-....... ~-.--... _---
OL---~ __ _k==~ ____ L_ __ -L __ ~ ____ L_ __ ~ __ ~ __ ~ 

O 130 260 390 620 660 180 910 1040 1110 1300 

Horas de uso 

Figura 11- Distribuição cumulaliva de t.empo ent.re quebras 

para o t.rator 00-10 (T = 728.18 horas). 



100 

80 

60 

40 

20 

Probabilidade de quebra 

240 480 120 960 1200 1440 1680 1920 2160 2400 

Horas de uso 
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Figura 12- Distribuição cumulativa de tempo entre quebras 

para o trator 06-11 (T = 300.40 horas). 

determinação da confiabilidade de cada trator; para isso é 

necessário traçar uma linha a partir do número de horas 

assuITudas com0 representativas do planejamento operacional, 

até que a mesma encontre a curva da simulação; tendo 

este ponto como origem. deve-se verificar a sua intersecção 

com o ei xo Y. que deter mi na a pr obabi 1 i dade de quebr a do 

trator para aquele tempo de operação. para as condiçeses 

especificas consideradas como suposiçeses. Sendo a 

confiabilidade calculada por i-q e 'lendo sido q 

determinado no gráfico. obtém-se finalmente a estimativa da 

confiabilidade da máquina. 
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Como exemplo de cálculo de conf'iabilidade. 

supondo-se que o gerenLe responsável deLerminou que o 

periodo de planejamenLo será de 600 horas. Leremos os 

resulLados agrupados na Tabela 3. 

Tabela 3 - ESLimaLivas de conf'iabilidade para os LraLores 

eSLudados numa condiç~o hipoLéLica de planejamenLo (600 h). 

TraLor 
Probabilidade 
de quebra (}O) 

Confiabilidade NÚmero de quebras 
( }'.,) no per iodo (600 /'T ) 

06-1 93 7 2,2 

06-2 97 3 3.3 

06-3 97 3 2,9 

06-4 89 11 1.7 

06-5 100 o 2.9 

06-6 72 28 1.3 

06-7 98 2 1.6 

06-8 93 7 2.9 

06-9 71 29 1.2 

06-10 24 76 O 

06-11 87 13 2,0 
(Agregada) 

4.4. Discuss~o 

Observa-se pelos resul Lados da Tab.l uma 

grande variabilidade nos valores eSLimados para os 
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par âmet.r os 

KUMAR et. 

C( e f3; esse f'ato f'oi t.ambém observado por 

alii (1977) que. 

combinadas. verif'icaram que 

t.rabalhando com colhedoras 

o f'enómeno de quebras por 

sub-si st.emas dessas máqui nas apresent.ou ampl a variação nos 

valores de C( e f3. at.ingindo 298430.8671 para C( e 8.8037 para 

os menor es valor es f'oram de 683.8434 e 1,1191 

respect.ivament.e para C( e f3. 

Os maiores valores obt.idos para o parâmet.ro C( 

e f3 ref'erem-se aos t.rat.ores 00-6. 00-7 e 00-10; deve- se 

lembrar que os parâmet.ros C( e f3 para o t.rat.or 00-10 f'oram 

obt.idos a part.ir da Regress~o Linear. já que os dados de 

ajust.e não convergiram para a Est.imat.iva de Máxima 

demais Verossimilhança. A máquina "agregada" e as 

apresent.aram valores condizent.es com os apresent.ados na 

Bi bl i ogr al~ i a. 

o número de quebras de cada t.rat.or. 

levant.ados a part.ir dos dados empíricos. t.ambém most.ra 

grande variação, como indicado no Apêndice 3. O t.rabalho de 

KUMAR et. alii (1977) indica igualment.e essa t.endência. 

com variaçe5es desde 8 em 835 horas de operação at.é 31 em 

1800 horas de uso. Deve-se lembrar. ent.r et.ant.o. que a 

def'inição de 1~ aI ha/quebr a assumida pelos aut.ores não 

equivale à adot.ada pelo present.e t.rabalho. 

Os dados da Tab.3 evidenciam a f'orma 

pela qual a conf'íabílidade variou dent.ro do grupo de 

t.r a t.or es de est.eí r as • par a o per 1 odo de t.empo consi der ado. 
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Uma ampli 'tude de variação de O a 76% f'oi de'terminada. 

revelando que não seria possível u'ti 1 i zar -se des'tes 

result.ados para a elaboração do planejamen'to de uso dos 

'tra'tores como sendo de um mesmo grupo 

Nes'tas condições cada unidade 'teria que ser 

homogêneo; 

analisada 

individualmente. Já o trator "agregado" seria empregado como 

representan'te do grupo. Nes'te caso a unidade de planejamento 

operacional mecanizado seria o prÓprio "agregado". 

Como se depreende da observação do Quadro 2. 

não se evidenciou qualquer relação en'tre o 'tipo de 'taref'a e 

a conf'iabilidade da máquina. Mesmo t.ratores alocados à 

serviços menos exigen'tes apresentaram baixa conf'iabilidade, 

como é o caso da unidade 06-7. que apesar de trabalhar em 

sistema'tização apresenta confiabilidade baixa (2,....,) para o 

período de 'tempo es'tipulado. 

O t.rabalho de TUFTS & HITT (1983) apresenta 

curvas de probabilidade de quebra em f'unção do tempo de uso 

bem semelhan'tes às ob'ti das no presen'te es'tudo. Ainda. a 

mesma variabilidade observada na conf'iabilidade dos 'tra'tores 

D6 des'te 'trabalho é conf'irmada pelos autores para t.ratores 

f'lorestais ("f'eller bunchers". "skidders" e "chippers"). 

Considerando-se as condições prel i mi nares 

rela'tadas no sub-'título 3.2.2. f'icou eviden'te a importância 

de se especif'icar tais condições. no est.udo de conf'iabilidade 

de máqui nas agr i col as • devi do às var i ações decor r en 'tes do 

ambi en'te de t.r aba 1 ho. dos operadores das máquinas. dos 
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niveis e ~requência de manuLenção e das operaç~es agricolas 

às quais as máquinas esLejam alocadas. A grande variação 

observada nos resulLados. inclusive 

pelas in~ormaç~es conLidas na Bibliogra~ia 

exigência. 

comprovada 

aLesLa essa 
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5. CONCLUSôES 

Os result,ados obt,idos possibilit,am as 

seguint,es conclusôes: 

- Os result,ados aqui obt.idos se rest,ringem às condiçôes 

operacionais e ambient,ais da amost,ra de t,rat,ores est,udada. 

no per1odo de t,empo delimi t,ado para o est,udo. e de acordo 

com a deí'inição de quebra/í'alha adot,ada~ essas 

suposi çôes não dever ão ser ext.r apol adas par a out,r os gr upos 

de máqui nas em qual quer est.udo post,er i or ; 

o conceit.o de con:fiabilidade pode ser ut,ilizado no 

est.udo da iní'luência das quebras e í~alhas de máquinas no 

desempenho de dado si st·ema mecani zado agr 1 col a ; 
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- O í'enómeno das quebras e í'alhas de máquinas agrícolas 

em operação no campo pode ser modelado ma~ematicamen~e 

a~ravés de modelo es~ocás~ico obt.ido a part.ir de dados 

empi r i cos; a i'unção de di str i bui ção de Wei bulI pode ser 

empregada na modelagem do processo; 

- A simulação probabilis~ica pelo Mé~odo de Mon~e Carlo 

demonstra ser i'erramen~a de u~ilidade para a geração de 

cenár i os oper aci onai s reI aci onados com quebr as e i' aI has de 

máquinas agricolas; 

A coni'iabilidade de lotes de máqui nas agr i col as pode 

ser de~er mi nada a~ravés do algorit.mo e dos recursos 

comput.aci onai s desenvol vi dos nest.e ~r abal ho; 

- O modelo explicativo das quebras e í~alhas de ~ra~ores 

agrícolas mos~rou-se válido ~an~o em relação à ini'ormação 

obt.i da na Bi bl i ogr ai' i a como numa si ~ uação r eal de empr esa 

agroindus~rial; 
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A hi pó'lese do pl~esent.e t.rabalho f'oi conÍ~i rmada. 

j á que as var i açe:ies encont.r adas den'lr o do lot.e de máqui nas. 

para a confiabilidade. indicam que o planejamen'lo olimizado 

da manu'lenção e operação das mesmas deve ser elaborado 

respeit.ando-se as individualidades. e não de forma global. 
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AP~NDICE 1: Lis~agem do programa de ajus~e dos dados 

empiricos. 

lC I" I , , , , " , , • , , J r " , , 'f I ,. r J " •• , , , r , , I I , , , , I , , ( , , , 

20 ' PROGRAMA D!WEIBl 
30' LE ARQUIVO COM DADOS INDIVIDUAIS, CALCULA 
40' ESTIMATIVAS DE MAIIMA VERDSSI"ILHANCA DOS 
50 ' PARAMETROS DA DISiRIB. de WEIBULL E FAZ SRAFICO ' 
60 ' 
...... J""." I rI" , J.'" f " I! I f/ t" I;"" J," I I,' 1'" J f,', '" 
t \~ 

80 DEFINI H-N:DEFDBL A-&,D-1 
90 DIM CLII021,FCII02I,DF(102',III0001,AH(11),FE(102) 
100 CLS:PRINT" PROGRAMA DIWEIBI - AJUSTA DISiRIBUICAD de WEIBUlL' 
110 PRINT" ESA~G;US~ - JANEIRD de 1992' 
120 INPGT' NDME DO ARQUIVe DE DADD5=";FONTES 
130 OPE~ 'I·,~1,FQNTES:IN°UTI1.TI 

14(\ 1 NPUH 1, N ' N=NUMERD DE OBSERVACDES 
150 SI=01:GX=OI:IMA=-999999999i:IMI=9999999991 
160 FOR 1=1 TO N:INPUTI1,1(1) 
170 IF Ã(l»XMA THEN HIA=X(l1 
180 IF 1(II<XMI THEN XMl=Xíl) 
190 51=51+1(1):01=01+1(1)1111) 
200 NEP ; 
210 
LLV ORDENACAD DOS VALORES (ORDE~ CRESCENTE) 
23C 
240 M=N-l 
25Ci K=C 
260 FGE 1=1 TO M 

29(, ,=1 
300 NEXT 
:10 IF t=: TH~N 250 ELSE 320 
320 ?RINT! VALORES FORAM COLOCADOS EM DRDEM CRESCENTE t 

330 
340 LPRIfW PROGRMíA DIWElBI - LE ARGUIVo COM DADOS INí;l'dDDAlS, CALCULA • 
350 LPRINT' ESTIMATIVAS DE MAXIMA VEROSSIMILHANCA DOS PARAMETROS DA DISTRIB,' 
360 LPRINT" DE WEIBULL e FAZ GRAFICD - Flt)=l-EIP(-ltllBETAlfALFA) 
370 LPRINT" ESALO/USP - JANEIRO de 1992 • 
380 LPRINT:LPRINT T$:PRINT T$:PRINT:LPRINT 
390 EN=N:IM=SI/EN:S2=(G(-SllSliENI!EN:S=SGRI52) 
400 671=" liii.ii414i" 
410 LPRíNT' 
420 LPRHW 
430 LPRINT' 

NUMERO DE OBSERVACDES=";N 
MEDIA DOS DAD05=";:LPRINT USIN8 S7$;XK 

VARIANCIA DDS DADOS=";:LPRINT USiN6 67S:52 



440 lPRINT' DESVIO PADRAO DOS DADOSzI;:lPRINT USIHS 67$jS:lPRINT 
450 lPRINT' VAlORES E" ORDE" CRESCENTE • 
460 66'=" i ••••.••• • 
463 INPUT"I"PRIMIR DADOS COLOCADOS EM ORDEM CRESCENTE - SIM (S) ou NAO (Nl";PZ' 
464 IF PZ$=·S· SOTO 470 ELSE IF PZ$zIN" &OTO 480 ELSE SOTO 463 
470 FOR 1=1 TO N:lPRINT USINS 66';I(I)j:MEIT J:lPRINT:LPRINT 
4BO PRINT 
490 AX=O':AY=O':XY=O':GX=O':GY=O' 
500 FOR 1=1 TO N 
510 D=lOS(X(I}):Y=LOSíLOSIEN/(EN-l+.51)1 
520 AX=AX+O:QX=QI+OA2:AY=AY+Y:QY=QY+Y A2:1Y=XY+Oty 
530 MEXl I 
540 QX=QX-AXaAX/EN:QY=9Y-AV'AV/EN:IY=IY-AXlAY/EN 
550 BO=XY/QX:AO=íAY-BOlAX) IEN:SRO=QY-BOtXY:GMO=SROI (EN-2i) :R2=BOaXy/Qy 
560 ALO=EIP(-AO):SBO=GMO/Gl:OM=Al/N:SAO=(li/N+OMlOMiGX)lGMO 
570 lPRINT" ESTI"ATIVAS PRELI"INARES DE ALFA! BETA COI BASE NA REGRESSAO' 
580 LPRINT" de LOGíLOG{n/(n-i) l) CONTRA LOGítl • 
590 LPRINT 
600 LPRINT ' BETA,s,t -106(ALFAl,s,t ALFA R'l2· 
bit G44$=' tttm.ltnu nuu.ttUn UntLUUn IU.lltU· 
620 LPRINl USIN6 G44$jBO,AO,ALO,R2 
630 LPRINT USIN6 S44S;SBO,SAO 
640 TBO=BO/SBO:TAO=AO/SAO 
650 lPRINT USING 644$;TBO,TAO 
660 lPRINT 
670 . 
680 ' DE1ERF.INACAC DAS ES11~HTIVAS DE MHXl~h VERDSSI~ILHANCA • 
690 ' 
700 ~=B(I:UT;:O 
710 Al1=Ot:A12=Ot:A22=Oi:Cl=Ot:C2=Ot 
720 FOR i=l TO N 
730 Al1=Al1+XII)AB:A12=A12+(X(IIABI'LOSI1IJ)):A22=A22+(III)ABltlLOGIXIII)IA2 
740 C2=C2+L06(X(IlJ 
75\; NDI J 
76( A=A11!EN:Cl=EN!A-A11/IA~21:C2=A12iA-EN!F-C: 
770 Ail=Eh/(A'21-2t'~11/(AA31:A12=A12;(A'2}:A22=-EN!(E'21-A22/A 
7BC D&=(Al1lC2-A12lCllfIAlltA22-A12tA12) 
790 COB=ABSiDBI:IF COE .0000001 GOTC B4( 
soe II1=111+1:IF IIT>90 G01G B30 
810 PRIN1 IIT,B,DB 
820 B=B+DB:SDTO 710 
830 LPRINT 1 A ESTI"ATIVA DE BETA NAO CONVERGIU ArOS 90 ITERACOES':GOTO 1920 
840 LPRINT" ESTI"ATIVAS DE "AlI"A VEROSSIKILHANCA PARA ALFA e BETA" 
850 lPRINT 1 BETA,s,t ALFA,s,t 
860 lPRINT USING 644S;B,A 
870 DET=A11SA22-A12tA12:Vl1=-A22/DET:V12=A12/DET:V22=-Al1!DET 
8BO SA=SQRIVlll:SB=SGR(V22):TA=A/SA:TB=B/SB 
S9(, LPRIN1 USINB G44l;SB,SA 
900 LPRI~T USIN5 G44$;TB,TA 



910 PRINT' VALOR "IN1MO DE X:';X"1 
920 PRINT' VALOR KAXI"O DE X:';XMA 
~30 INPUT' LIMITE INFERIOR PAR~ HISTOGRAMA:";II 
940 INPJT' INTERVALD DE CLASSE=t;ACR 
950 IMPUTo NUMERO DE INTERVALOS(KAX.=100)=" j Ll 
960 ll=LL +1 
970 FOR L=l TO lL:CLIL)=Xl+ACRlíL-l);FC{L)=OI:MEXi L 
980 FOR 1=1 TO N 
990 IF X(I)(CLI1) SOTO 1000 ElSE 1010 
1000 PRINT"ERRO - VALOR DE X "ENOR QUE LIKITE lNFERIORf:SOTO 670 
1010 FOh L=2 TD Ll:J=L-l 
1020 IF l(I)(CL(L) SOTO 1050 ELSE 1030 
1030 "EXl L 
1040 PRiNT"ERRG - VALOF DE I MAIOR QUE LIMITE SUPERIOR DA ULT. CLASSE':6DTO 670 
1050 FCIJ)=FCIJ)+l 
1060 NElT I 
1070 615=' 1111111.11':63$=" Illtll.lttlij" 
1080 FF=Oi:FAl=Oi 
I09C FO~ L=2 TD LL:J=l-l:FF=FF+FCiJI:NEIT l 
1100 ENE=úi 
1110 FOR l=2 TO lL:J=L-l:FR=FCIJI/FF:DFIJI=FRfACR 
1120 IF DF(J)}F~1 THE~ FAI=DFIJ) 
1130 DRv=(CLíL)-CLiJ))/101:SH=OI 
1140 U=ICL(J)~IB-ll)IJA:AH(l)=IB.U)*EIP(-UtCLIJ)1 

1150 FOR H=2 TO l1:R=CL\J)+(H-lIllDRV:IJ=(R,A'{B-lI)}/A 
1160 AH!H)=IB1UI1EIPI-U*RI 
~17(; 5~=SI"i+DRvi\AH\H)+kH(h-l) i/a 
1180 "EU H 
11SC FE~J)=S~tE~:ENE=ENE+~E(J) 

1210 INFJT' IM?~I"I~ TAS~LA DE DIST~lB. DE FREGUENCIAE - Sl~ (5) ou NAS (N)";UI$ 
1220 IF U15="S' SOTe 1230 ELSE IF UZI="N' 60TO 1410 ELSE GOTO 1210 

~ -; 1:. .. " 

1280 LFRi~: STRiN85,76,":' I 
12;C 6111=' tt~tI4j.li 1141111.tl Iltilliiiiiti Itil' •• '.'i Illtlllt.il 1IIItl 
IUH.U· 
1300 612$:" IIiltilii41ii tllillii.11 Ilt •• tlillt.'I" 
1310 LPRINT" LIK.INF. LIK.SUP. FREGUENCIA FREG.REL. FR.REL.AC. FREG. 
ESPERADA' 
1320 LPRINT STRIN6$(76,"="j 
1330 ACü=OJ 
1340 FOF L=2 TO LL 
13~~ J=~-l:=~=FC,:i;FF:A:J:AC~~FCiJI :F~~=100.lACU/FF:FR=la04'F~ 

136C LPRih~ USINC 611i;CL(J),CLll),FC(JI,FR,FRA,FEIJ) 
1370 ND 1 L 



1380 lPRINT STRINS$(7ó,·.t) 
1390 lPRUiT" TOTAL 
1400 lPRINi STRINS$(76,···) 
1410 LPRINT:LPRINT 
1420 . 

a;ILPRINT USIMG G12$3FF,100t,ENE 

1430 . 
1440 . 
1450 ' 

tONSTRUCAO DO HISTOSRAftA DA DISTRIBUICAO DE FREGUEHCIAS . 
E TRACADO DA FUNCAO DE DENSIDADE AJUSiADA ' 

1460 JIl=ll:XSS=CL(LL) 
1470 PRINT 
1480 PRINT· 1 "INIMO:'j:PRINT USING 63$jXII 
1490 PRINT' I "AXI"O:";:PRINT USINS 63$;155 
1500 PRIMT' ORDENADA (V) "INI"A=";:PRINT USING 63$;0 
1510 PRIMT" ORDENADA (Y) "AXI"A OBSERVADA='j:PRINT USING 63$;FAI 
1520 PRINT" A TELA TEK 200 PONTOS PARA X e b40 PONTOS PARA Y' 
1530 IMPUT' VALOR "INI"O DE I A SER CONSIDERADO =";I"N 
1540 INPUT 1 ABCIS5A DO RESPECTIVO PONTO NA TELA .1;XTl 
1550 IMPUT" VA~OR "AXI"C DE X A SER CONSIDERADO :1;IKX 
15bO IMPUTa ADCISSA DO RESPECTIVO PONTO NA TELA =I;IT" 
1570 IMPUT" ACRESCI"O NO VALOR DE X ENTRE MARCAS NO EIXO :I;DX 
15BO PRINT 
1590 PRHH" 
1600 IHPUT" 

VALOR "11011"0 DE Y A SER CONSIDERADO =';0 
ORDENADA DO RESPECTIVO PONTO NA TELA :1;YTI 

1610 INPUT' VALOfi KAW,\[ DE Y A SER CfJNSIDERADü =";Y!'\) 
1620 IMPUT" ORDENADA DO RESPECTIVO PONTO MA TELA :"iYT" 
1630 IMPur- ACRES:IMO NO VALOF: DE Y ENTRE !lARCAS NO EIXO :1 ;DY 
1640 AY={YTM-YTI)/(YKX-YMN):AX={IT"-ITI)!(XMl-X"M):DXT=DXlAX:DVT=DY1AY 
1650 CLS:SCREEN 2:~EY OFF 
1660 LIME (YTI,XTI)-(YTH,ITKI"B 
1b70 JY=!NT({YTK-YTlj/DYT) 
1680 FOR [:ú TO KV:YI=YTI+DYTal:LINE IYI,XTI-2t,-(YI,ITII 
1690 LIME IYl,XT")-(YK,ITK+2t) 
170e NEU ~ 

1710 [1=IN1([11"-1111/DI11 
1720 FOR j=O TO 11 
1730 X(:ITl+DlTlr:LINE (YTi-31,Ik)-(YTI,Xr):LIME (YTK-3t,IK)-{YTK,XK) 
1740 IinT l 
1750 FDR L=2 TD LL:J=L-l 
1760 Yl=YTI+AYtDFiJ):ll=ITI+AX'IClIJ)-I~Ni:I:=ITJ+All:CLrLI-IMN 
1770 LINE [YTI~111-(VI,12;"i:NEI7 L 
1780 IF=INIIXT"-ITII 
179~ FOR 1=( 1[ KF 
1&00 XI=I"N+lfAl:IF 11(=01 6DTO 1830 
1810 EU=(IIAB)fA:FD=IBtEU/XI,tEIF(-EU) 
1820 lXT:XTl+I:YYT:YTI+AY*F&:P5El (YY1,Xlll 
1830 NEXl K 
1840 A$=INKEY$:IF A$:" THEN 1840 
1850 SCREEN O:[EY OH 
1860 lPRIHT" VALOR DE I NO INICIO DA ESCALA =";I"N 
1870 LPRINT" VALOR DE X NO FIM DA ESCALA =";X"I 
1880 LPRINT" ACfiES:IMO NO VALOR DE I ENTRE MARCAS NO EIXO :" ;DI 
1890 LPRIN~·VALOF DE Y~:~\~iD~DE de FREG. REL. NO INICIO DA E5CAL~ :';0 
1900 LPRIN1" VALOR DE Y NO FI~ DA ESCALA =";'"1 
1910 LPRINT" ACt~~:iMG NO VALDR DE Y ENTRE MARCA; MC EIIO =";DY 
1920 ENlI 



APeNDICE 2: L1s~agem do programa de simulaç.o (Mon~e Carlo). 

10 """, .. "",., .... """"" .•. ",.,.",." .... , .. "", .. , 

20 ' PROGRAMA SlWEIB 
30 ' SIMULA DADOS DE DISTRIBUICAG de WEIBULL 
40 . E COHSTROl HISTOGRAMA COK RESPECTIVA FUNCAO de DENSIDADE . 
50 f f •• , , ~, f' " I r "" " I f'" I I I I I " t •• t I I , " , ,., I t"" " •• , f I' t,. 

60 DEFINT H-N:DEFDSL A-F,O-Z 
70 DIK l(lOOO),CL(102),FC(102),Df{102) 
80 ClS:SCREEIí O 
9ü PídNT' PR06~AMA S!WElf - SH'IULACAD DE DADOS DE DlSTRlHiICAC d~ IEIBLU' 
100 PRIMT' F(t)=l-EXP(-(talBETA)/ALFA) 
105 PRINT 
110 IMPUT" TITULO=';TI!$ 
120 IMPUT" MUMERO DE SIMULACOES=";" 
130 IMPUT' PARAKETRO ALFA=" ;/L 
140 IMPU!' PARAMETRO BETA=' ;SE 
145 . IMPUT' NUMERO DE CASAS DECIMAIS PARA ARREDONDAMENTO (MAÃ. 4!=';KR 
147 . RA=101"I:R 
150 S=OI:SQ=Ot 
lóO RANDOl'liZE 
170 HI=0:XIIA=OI:XKI=100000001 
180 FOR H=l TO 11 
210 U=Rh~\H; 

220 IIHI=(ALtLD6(1Iflli-UI11 A (11/BEI 
225 . Il=INlfIIHII:DEC=I(HI-IT:DEC=RAIDEC:DE:=CINTIDECi:DEC=DEC/RA:JIHI=IT+DEC 
230 . IIHI=RAlJ(H):I(H.=CINiIIIHII:I(Hi=IIH)!R~ 
240 IF X(E)}X"h THEN X~A:líH) 

250 IF IIH)(IMI THEN J"I=IIH) 
26( S=S.JIH/:SQ=3Gt IIH:ilIH; 
L/V H]=~I+l:IF NI<lO(, SDTO 290 ELS~ 2B( 

290 NEX~ li 
2~2 E~=~ 

30; IftE=S;EK:VR:=(SQ-S':IE"ljiE~-lt; :D:=S~;,V~: 

310 LPRINT"PRDSRAMA SIWEIB - SIMU~ACAD DE DlSTFIBUICAO de WEIBU~~' 
313 LPRINT' Fttl=l-EIFt-!tttBETAI/ALFA; 
320 LPRINi 
330 PRIMT TITS:lPRINT Tl1$ 
340 62$=" 11111111.111111':66$=" 11111.111" 
370 LPRINT" PARA"ETRO ALFA="j:LPRIMT USINS 62$jAL 
380 lPRINT" PARA"ETRO BETA="j:LPRINT USiNS 62$jBE 
390 61$=" Illitlt,ll" 
400 lPRHH 



410 lPRINT"NUMERD DE 51KULACOES REALIZADAS=";" 
420 LPRiNT' X MEDro CALCULADO="j:LPRINT USIN6 62$;XME 
430 LPRItE" DESVIO PADRAO DE x ESTlIIADO=";:LPRINT USING S2$;DP 
440 PRll-iT 
4~0 lPRINT 
4bO IMPUT" lllPRIMIR OS VALORES SiMULADOS - 511 {S) ou Nao (N)"jGRl 
470 IF SRS="S' SOTO 480 ELSE iF GRS=-N" GOTO 530 ELSE GOTO 460 
480 LPRINT" VALORES SIMULADOS' 
490 FOR H=l TO M:LPRINT USINS GGSjX(H);:NEXT H:LPRINT:LPRINT 
500 LPRINT" X "INiKO=";:LPRINT USING 66$;IM1 
510 LPRINT' 1 MAXIKQ="j:LPRINT USIN6 GSS;XKh 
520 lPRINT 
530 INPUT"FAZER TABELA DE D)SIR.d~ FREú.e HISTOGRAKA- Si. (Si ou Nao (N)"oGAS 
54( IF ShS=';' 6DTO 550 ELSE IF 6AS="N" SDiD 1280 ELSE SDTO 530 
550 PRINT" X MINIMD=':IMI 
5bO PRiNT' X MAXIMO=";XMA 
570 PRINT 
5B0 PR1Nl:IN?Ul' llMI1E INFERIDR PA~A HISTD6RAM;=';11 
590 INPUTf ACRES:IMO=';ACF 
bOO INPUT' NUMERO DE INTERV~~O~(MA1.=100)=';~L 

b10 XSS=XJ+ACRtLL:LL=LL+l 
620 FDR L=l TO LL:CL(LI=II+ACR'IL-ll:FCI~I=Ot 
630 MEXi l 
640 LPRiNT'LIMITE INFERIOR PARA CON5TRUCAG DO HISTOGRAMA:";X! 
650 lPRINT' ACRESCIMO:f;ACR 
66(> LPRiNT' 
b6~ LPRHW 
67(; LPRiNi 
680 FO~ H=l TO " 

NU"ERC DE INTERVALDS NO HIST06RA"~=';ll-1 
OS INTERVALOS SAO FECHADOS A ESQUERDA • 

oh Ir )1i-hlL(i) 80T[ 7(;0 ELSE 71(; 

70(1 Pi\lIiT'ERRG- I MENOR íiUE Lll'liTE INFERIOR:' :GCiG 580 
710 FDR L=2 Te LL:J=~-I 

75( SOTO 58C 

7Bí FOR l=: TD lL:J=_-l:FF=F=tFCIJ):NEX- L 
79C ' 
800' IMPRESSAO DA TABELA DE DISTRIBUICAO DE FRE[iUEN:IAS ' 
810 ' 
820 PRINT'TABELA DE DISTRIBVICAO DE FREGUEN:IAS PARh X' 
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830 lPRINT' TABELA DE DISTRIBUICAO DE FREQUENCIAS PARA X" 
840 PRINT STR1N6$(62,·-·j 
850 lPRINl STRING$;61,'-') 
86C PRINT' LI".INF. LIK.SUF. FREQUENCIA FREG.REL. FR.REL.ACU".' 
870 LPRINT' LIK.INr. Llft,SUP. FREQJENCI~ FREG.RE~. FR.REL.ACUft." 
880 PRINT STRINS5(b2,'-") 
890 LPRINT STRIN6$(bl,'-') 
900 ACU=Ot:FAX=OI 
910 FOR L=2 TO Ll 
920 J=L-l:FR=FC(J)/FF:DF(J)=FRíACR:ACU=ACU+FCíJ) 
930 IF FR>FAX THEN FAX=FR 
940 FRA=lCOltACU/FF:FR=100iSFR 
950 PRINT USINS 61$;CL(J),CL(L),FC(J),FR,FR~ 
960 lPRINT USINS Sl$jCL(J),Cl\L),FC(J),FR,FRA 
970 MEH l 
96C PRIN1 STRIN65(62,'-') 
990 lPRINl STRINS$(61,·_I) 
1000 PRINT" TOTAL 
1010 LPRINT' TOl ?ü. 
l02C PRIN~ SiRINE$[62,'·') 

";:PRINT USINS 61$;FF,100J 
"i:lPRINl USING 61S;FF,100t 

i03C LPRI~T STRINS$[61.·-'):LPRINT CHRS:121 
1040 ' 
1050' CONSTRUCAC DO HISTDSRAM; DA DISTRIBUICAO DE FREGUEN:IAS 
1051 ' 
1052 CLS 
1053 PRltir" 
1054 PRltiP 

I "INIMO=";:PRINl USINS 61$;11 
X MAXI"O=",:PRINT USIN6 Gl$jXSS 

1055 PRINT' DRDEhAD~ iDENE,ÓE FREG. RELAT.I "~II~;='::P~INl USIN~ SlS:FAl 
1056 PRINT:PWf" A TEi.A TEM 200 PONTOS PARi, l E 640 PDNm; PARA A ORDENADA' 
10:,7 HFJ" 
:05ê IN~Jn 

lC',S iIET' 
106(' ItiPi;T' 

1(:t,~ I II:J-' 
106:, IN?L:·' 

VA~DS "l~i"~ DE I A SER CDN~IDERA[~=';I"h 
AP:1S;t DE RESPECTlve PONTe hA TEL~=':rTI 
VA~DF "AlI": DE I A SEF CDNS:DE~ADD=';I") 
ABCIS3A DC RESPECTIVD PONTG NA TELA=';IT" 

DRDENAD~ DC RESPECT;VC PO~T[ N~ TELA=·;YTM 
lki. ;"Fc-'';:~:ES=;''!= ti: VH_C: D: 1 EÇF~ "';F,=~.: 1;[, ti}:::' :L' 
1067 A~:;YT"-Y~Ii!V~1:AI=ial~-ll;)/llM1-I~h,:DI1=DlIAl:D;T=DYI~' 
108~ :~S:S~REEh 2:lE~ OFF 
1(;8:, UhE (YTl,Hi)-{Y1!'t,HMl q E 
1087 l)=INT(IIT~-XTIIJDIT):lY=INT((YT~-YTII!DYTI 
109v FOR l=O TO LX 

t!!Je 



1100 Il=lTl+DXTll:LlNE (Yl1-3t,IL)-(VTl,IL):LINE IV1~-3t,XL)-(VTM~IL) 

1120 MEXI L 
1130 FOR L=0 TO LY 
1140 YL=Yll+DYTIL:LINE (YL,XTl)-IYL,ITI-2t):LINE IYL,IT"+2Ij-IYL,XT", 
1160 NEXI L 
1210 FOR L=2 TO LL:J=L-l 
1220 XT1=XTI+AX'(CL(J)-X"N):XT2=XTi+AX'(CLrL)-X"N, 
1230 Yl=YTI+AVlDFIJ):LINE (VTI,XT1)-(Yl,XT2)"B 
1232 HEXT l 
1238 NP=XT"-XTI 
1240 FOR 1=0 TO NP 
1~'4 )T=XTI+I:XI=X"N+lfAI:IF 11\=04 SDIG 1:5G 
1246 EU=IXXABE)/AL:YY=(BElEU/Xl)lEXPI-EUI 
1247 YT=YTI+AYtVY 
124E PSEl 1'1,ITI 
1250 NEXi I 
1260 A$:INKEY$:IF A$:" THEN 1260 
1270 SCREEN O:IEY OH 
1290 P~INT' DISITE O PARA REFAZEF O S~AFICD' 
130G P~INT! 1 P~~A PROSSEGUI~ • 
1310 P~JNT' 2 PARA I"P~I"I~ E3CA~R E PROSSEGUiR' 
1320 INDUT IC:IF IC=O SOTD 105: ELSE 60TO 1330 
1330 IF lC=l GOTO 1410 ELSE IF k[=2 GOTO 1340 ELSE 60TO 1290 
1340 LPRINT E VALOR DE I MG INICID DA ESCALA =';I~N 
1350 LPRINT' vALOh DE X NO FI~ DA ESCALA ='iX~1 
1360 Lf'RINT' ACRESCiI'tD NO VALOR DE X ENTRE !'IARCAS NO EIXO ="jDX 
:38t LPRi~r'vA~O~ DE Y=DE~;ILADE O! FREG. REL. Ne FIP D~ ES:A~t :';'"1 
13% LPRINT' 
:40( LPFlhT:LP~I~1 
14h E~r 

ee 
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APÊNDICE 3: Dados empiricos de operação no campo e quebras 

(~O 
dos ~ra~ores es~udados. 

D5-1 : 75 Q 475 Q 71 Q 194 Q 560 ;::::: 1375 

(Grade pesada. subsolagem) 

00-2: 10 Q 81 Q 246 Q 26 Q 220 Q 1 71 Q 538 = 1292 

(Grade pesada. subsolagem) 

D6-3: 8 Q 244 Q 105 Q 303 Q 384 = 1044 

(Sul cação. adubação) 

D6-4: 83 Q 556 Q 268 Q 511 = 1418 

(Si s~ema~i zação) 

00-5: 318 Q 1 72 Q 102 Q 245 Q 192 1029 

(Sul cação. adubação) 

00-6: 322 Q 11 08 Q 346 Q 92 == 1 868 

(Si st.emat.i zação) 

D6-7: 425 Q 227 Q 506 = 1158 

(Terraplenagem. des~oca) 

D6-8: 64 Q 1 7 Q 260 Q 30 Q 784 Q 112 == 1267 

(Subsol agem. si st.ema t.i zação) 

00-9; 24 Q 887 Q 562 == 1473 

(Terraplenagem, sis~ema~ização) 

D6-10: 848 Q 623 == 1471 

C Ter r apl enagem) 

c ~O Os númer os i ndi cam as hor as de oper ação cont.i nuas, e a 
le~ra "Q" a ocorrência de quebra. 
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APÊNDI CE 4: Det.er mi nação dos par âmet.r os da di st.r i bui ção de 

Wei bulI. 

Trat.or := 00-1 

Número de observações = 5 

Média dos dados = 275.0000 

Desvio padrão dos dados::;:: 204.6470 

Est.imat.ivas preliminares de O! e (3 com base na regressão de 

logC1ogCn/(n-i))) cont.ra 10gC1..) 

a ::;:: 610.9292 

(J ::;:: 1.1180 

2 
r == 0.8554 

Est.i ma t.i vas de máxi ma ver ossi mi 1 hança par a Oi e (3 

a == 1910.0564 

(3 == 1.3248 
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Tr a t.or = 06-2 

Número de observações = 7 

Média dos dados ::::: 184.5714 

Desvio padrão dos dados 167.5332 

Est.imat.i vas preliminares de O! e f?, com base na regressão de 

logClogCn/Cn-i))) cont.ra logCt.) 

O!. ::::: 86.4087 

(5 ;:::: 0.8499 

2 
r == 0.9737 

Est.i ma t.i vas de máxi ma ver ossi mi 1 hança par a O! e f?, 

O! == 176.3285 

(5 :::: 0.9919 

Trat.or := 06-3 

Número de observações == 5 

Média dos dados 208.8000 

Desvio padrão dos dados::::: 135.5749 
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Est.imat.ivas preliminares de O! e (3 com base na regressão de 

1 ogC 1 ogC n/C n-i))) contT a 1 ogC t.) 

OI. == 49.0350 

(3 =: 0.7045 

2 
r = 0.8906 

Estimat.ivas de máxima verossimilhança para OI. e (J 

OI. == 490.1095 

(3 = 1.1515 

Trat.or :::::: 00-4 

Número de observações == 4 

Média dos dados = 364.5000 

Desvio padrão dos dados == 191.2387 

Est.imat.ivas preliminares de O! e fi com base na regressão de 

10gClogCn/(n-i))) contra logCt) 

OI == 2436.7374 

(3 :::: 1.2912 

r 0.9395 
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Est.imat.i vas de máxima verossi mil hança para O( e (J 

O( = 75095.2145 

(J == 1.8754 

Trat.or = 06-5 

Número de observações = 5 

Média dos dados = 205.8000 

Desvio padrão dos dados == 72.4331 

Es'lima'li vas preliminares de Dl. e (J com base na regressão de 

logClogCn/Cn-i))) con'lra logC~) 

O( = 3442375.6021 

(J = 2.7623 

2 
r == 0.9877 

Es'lima'livas de máxima verossimilhança para O( e (J 

O( = 27887016.3480 

(J = 3.1511 
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Trat...or == 00-6 

Número de observações :=: 4 

Média dos dados =: 467.0000 

Desvio padrão dos dados :=: 383.1357 

Est...imat...ivas preliminares de OI e ,F5 com base na regressão de 

logClog(n/(n-i))) cont...ra logCt...) 

Dl == 1054.6444 

f3 = 1.1138 

2 
r :::: 0.9374 

Est...i ma t.i vas de máxi ma ver ossi mi 1 hança par a OI e f3 

Dl == 2556.6755 

f3 = 1.2607 

Trat...or :::: 00-7 

Número de observações :::: 3 

Média dos dados == 386.0000 

Desvio padrão dos dados = 117.1922 
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Est.imat.ivas preliminares de a e (1 com base na regressão de 

log(log(n/(n-i))) con~ra log(~) 

a = 10691297.2527 

(1 = 2.6588 

r 0.9532 

Est.imat.iv·as de máxima verossimilhança para OI e (1 

a == 39602202721.8474 

(1 == 4.0267 

Trat.or = 00-8 

Número de observações == 6 

Média dos dados == 211.1667 

Desvio padrão dos dados == 268.4948 

Est.imat.i vas preliminares de a e (i com base na regressão de 

10g(10g(n/(n-i))) con~ra log(~) 

a = 70.3851 

(1 :::: 0.8166 

2 
r := 0.9282 
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Est.i ma t.i vas de máxi ma ver ossi mi 1 hança par a O! e (f 

O! == 65.4888 

(f == 0.8019 

Trat.or == 06-9 

Número de observações = 3 

Média dos dados = 491.0000 

Desvio padrão dos dados = 355.8773 

Est.i ma t..i vas pr e1 i mi nar es de a e (f com base na r egr essão de 

10gClogCn/Cn-i))) cont.ra 10gCt..) 

O! = 33.6657 

f3 := 0.5562 

2 
r = 0.9069 

Est.imat.ivas de máxima verossimilhança para O! e f3 

O! == 273.1894 

f3 == 0.9104 
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Tr at.or :::: 00-10 

Número de observaçê5es :::: 2 

Média dos dados = 735.5000 

Desvio padrão dos dados = 112.5000 

Est.i ma t.i vas pr el i mi nar es de 01 e (5 com base na r egr essão de 

10g(10g(n/Cn-i))) contra logCt) 

a :::: 621218515233113.8000 

(1 :::: 5.1001 

2 
r :::: 1.0000 

Estimat.i vas de máxima verossimilhança para a e (1 

a :::: não foi possi vel ser est.imado 

(1 :::: não foi possivel ser estimado 

Trator :::: 00-11 

Número de observaçê5es :::: 44 

Média dos dados :::: 304.4318 

Desvio padrão dos dados:::: 261.1028 
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.I. vas preliminal-es de O{ e (3 com base na regressão de 

.1ogCn/Cn-i))) contra logCt) 

()t = 375.5470 

(3 :=: 1.0292 

2: 
0.9812 == 

mat..i vas de máxi ma verossi mi 1 hança para O{ e (1 

C:>i := 538. 8607 

(3 = 1.0936 


