
  SOBRE O PLUMA

O PLUMA consiste em um sistema que 
elabora todo o planejamento das operações dos 
equipamentos agrícolas.

Por planejamentos temos a seleção, 
quantificação e programação da utilização tanto 
das máquinas motoras como dos implementos, com 
o objetivo de determinar a opção de trabalho que 
ocasione a de mínimo custo. Para tal, faz-se uso de 
pesquisa operacional e, em específico, 
programação linear real e inteira.

PLUMA
PLANEJAMENTO OTIMIZADO DO MAQUINÁRIO AGRÍCOLA

OBJETIVOS  
-  Planejamento de uso de uma frota obtendo o menor custo, otimizando os recursos para  suporte à tomada de decisões

- Determinar o plano ótimo, com a composição do equipamento que acarrete no mínimo custo.

PRINCIPAL  

- Selecionar, quantificar e programar os equipamentos de modo que as tarefas agrícolas sejam realizas dentro das 
restrições agronômicas, desse modo cumprindo toda a área prevista no período previamente determinado;

- O sistema determinará o total de horas de cada conjunto de equipamentos tanto para as máquinas motoras como para 

os implementos. Para esta determinação utilizará de programação linear real;

- Também determinará com o uso de programação linear inteira, o total de equipamentos a serem utilizados, tendo como 

base a frota própria e caso se deseje a incorporação de possíveis equipamentos a serem alugados ou adquiridos;  

- Caso o parque de equipamentos não consiga realizar as tarefas previstas, determinará o dimensionamento dos 

equipamentos faltantes para o cumprimento das atividades prevista. Esse processo deve ocorrer com o uso da PL e PLI;

- Análise econômica para os equipamentos faltantes no cumprimento das operações agrícolas programadas 

comparando-se os equipamentos quando adquiridos ou locados;

- Determinação do orçamento dos gastos na área de mecanização nos itens:

Combustível  Pneus

Lubrificantes  Mão de obra (operador e motorista)

CRM (custo com reparo e manutenções)

ESPECÍFICOS  

PLUMA



PLUMA
PLANEJAMENTO OTIMIZADO DO MAQUINÁRIO AGRÍCOLA

FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

Restrições de:

- Áreas a serem operadas em devido período programado de tempo. Essa condição exige a cobertura 
da área prevista em sua totalidade;
- Quantidade de máquinas motoras nas condições da empresa. Essa limitação impõe o uso somente 
do parque disponível;
- Quantidade de implementos, limitada ao parque disponível;
- Sequência das atividades agrícolas. Impõe a abordagem cronológica ordenada no menor tempo; 
- Igualdade das áreas por operação, permitindo que, caso se deseje, as atividades sejam realizadas 
com recursos iguais nos vários períodos.

 PRINCIPAIS ANÁLISES E RESULTADOS  

Entrada de dados Resultado

Análise de distribuição das áreas Análise do custo em função da expansão das áreas 

Maximize o potencial de uso da sua frota !
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