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RESUMO A partir de equipamentos oriundos ·da França em 1980, o Centro de Pesquisa Agr~

pecuária do Trópico Semi-Árido da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (CPATSP./

EMBRAPA), ampliou suas pesquisas na área de tração animal com o·objetivo de experimen-

tar, avaliar e adaptar implementos agricolas pertencentes a uma nova linha de maquinas

agricolas.

Em função dos trabalhos realizados no CPATSA,houve trfu~sferênciâ dessatecnologiap~

ra a Lndus t.r-í.abrasileira que pass~u a fabricar três modelos de chass·is poli valentes.--
O arado d.e duas aiv ecas foi proj etado para ser- acoplado ao· chassi do policul tor-600

ou do multicultor.'-6H, fabricados respectivamente pela CEMAG (Fortaleza-CE) e TORNEP

(Porto Alegre-RS).

PROPOSTA: ~
~l

Sabendo-se que a r-eg í ao do Semi-Árido· possui um .clima com b a í x.a precipitação pluvio-

métrica, caracterizado por chuvas intensas em espaço de tempo relativamente curto, exi

gindo técnicas e ~étodos de preparo do solo (aração) que consumam menor tempo, a fim de

aproveitar a época ideal de plantio, sem riscos para o estabelecimento das culturas c

propo~cionando assim meios que visam assegurar a produção agricola, uma vez que os ris

cos em agricultura de sequeiro sao altos, é que propomos a tecnologia descrita.

O arado de duas aivecàs permite um melhor aproveitamento da força oferecida por ju~

tas de bois potentes, que teriam de percorrer uma distância de 40 quilômetros para arar

um hectare utilizando o arado de uma só aiveca. No entanto, se utilizarmos o arado ·de
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duas aivecas, a capacidade de trabalho duplica c, conseqüentemente, o tempo a distância.
a percorrer serão -a metade do utilizado na araçao com uma só aiveca. Além disso, a mon~

tagem do arado de duas aivecas não e~igirá muito das indús~rias, pois utiliza compone~
tes produzidos em serie .

• ' <>

./


