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INTRODUÇÃO

Dentre as operações agrícolas que merecem bastante atenção é a colheita, pois é a

etapa final do sistema agrícola, sendo que, quando realizada de forma inadequada vai haver

maiores quantidade de perdas e isso afetará diretamente na produtividade. Visto que, a

colheita de amendoim possui um grande diferencial entre várias culturas devido o

desenvolvimento subterrâneo das vagens, tendo que aumentar mais ainda o cuidado ao longo

manejo da colheita.

Estudos mostram que, na região da Alta Mogiana Paulista no início do século do século

XXI, as perdas médias no arranquio do amendoim eram de 30% (SILVA, 2019). De acordo

com o mesmo autor, em boas condições climatológicas e com a produção recebendo um

gerenciamento operacional adequado, as perdas médias podem ser mantidas próximas a 5%.

Vendo a necessidade da melhoria dessa operação, o Controle Estatístico de Qualidade

(CEQ) tem sido muito aplicado na agricultura, pois é um conjunto de ferramentas de qualidade

que visa o monitoramento e controle de qualidade, conseguindo-se uma descrição detalhada

do comportamento do processo estudado, identificando sua variabilidade e possibilitando a

detecção de erros, responsáveis pelas instabilidades do processo em estudo (ALENCAR et al.,

2005).

MATERIAIS E MÉTODOS

o Safra → 2019/2020.

o Área experimental:
➢ Área comercial → município de Ribeirão Preto/SP;

o Delineamento experimental:

✓ Premissas do CEQ;

✓ 20 pontos amostrais que foram distanciados entre si com 80 m de comprimento.

o Indicador de qualidade → Perda total

➢ Quantificadas por meio da armação retangular.

o Análise estatística:

➢ Cartas de controle de valores individuais,

➢ Gráficos sequenciais ou run charts;

➢ e análise descritiva.

CONCLUSÃO

Concluiu-se que por meio da aplicação das ferramentas de qualidade permitiu o monitoramento da operação, em que não houve presença de causas especiais e nem de padrões de

não aleatoriedade. Se caso tivesse sido detectado algum tipo de falha ao decorrer do recolhimento, seria recomendado a adoção de medidas corretivas para melhoria da qualidade.
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OBJETIVOS

Objetivou-se, com este trabalho, monitorar a qualidade operacional da colheita mecanizada do amendoim por meio do CEQ, e quantificar as perdas totais com a utilização da armação

retangular.
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Figura 1. Cartas de controle de valores individuais (A.) e amplitude móvel (B.) para perdas totais (kg ha-1).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Figura 2. Gráfico sequencial para perdas totais (kg ha-1).

Tabela 1. Análise descritiva para o indicador de qualidade perda total (kg ha-1) com a armação retangular para a cultura do amendoim.

Indicador de qualidade M Med CV S Cs Ck RJ

Perda Total 216,90 217,20 31,09 67,40 0,25 -0.77 0,99N

M: Média aritmética simples; Med: Mediana; CV: Coeficiente de Variação; S: Desvio-padrão; Cs: Coeficiente de assimetria; Ck: Coeficiente de curtose; RJ: Teste de normalidade por Ryan-Joiner; P: de acordo com o teste

de Ryan-Joiner (N: Distribuição normal; A: Distribuição não normal com p-valor < 0.10)


