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Introdução: 

 

Os instrumentos de trabalho projectados e construídos pelo homem 

visando ajudá-lo na execução de algum trabalho são denominados 

geralmente de máquinas. Estas máquinas podem ser entendidas como 

prolongamentos do organismo humano, para proporcionar ao homem 

melhores condições na execução de certas funções. 

Neste caso as maquinas de que irei referir neste relatório são 

máquinas agrícolas, pertencentes á exploração onde estagiei durante os 

últimos três meses, completando um total de trezentas e sessenta (360) 

horas. Este estágio teve como objectivo aplicar e praticar o conhecimento 

ganho durante o tempo de aulas teóricas do curso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


