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EDITORIAL
Prof. Dr. Leonardo de Almeida Monteiro
Professor de Mecanização Agrícola da Universidade
Federal do Ceará e Coordenador do Laboratório de
Investigação de Acidentes com Máquinas Agrícolas.

2017: UPDQRGHPXLWRVGHVDÀRV
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m novo ano se inicia e sempre fazemos uma reﬂexão sobre os acontecimentos ocorridos no ano que se passou. Idealizamos novos projetos
e metas a serem alcançadas. Tivemos um 2016 muito difícil em nosso
país. Vivemos turbulências na política, na economia, e a conﬁança em nossa pátria foi colocada em cheque. Milhares de trabalhadores perderam seus
postos de trabalho.
É fato que em toda crise há reﬂexos em setores da economia, principalmente
nos investimentos da produção, reﬂetindo diretamente nas questões não só
produtivas mas também de prevenção, consequentemente, afetando todos os
trabalhadores, seja por redução de mão de obra especializada, pressão por
redução dos custos de materiais, alteração ou suspensão de projetos, o que
causam, inevitavelmente, insegurança nos trabalhadores pela possibilidade
de desemprego e ambientes de trabalho inseguros e insalubres.
O ano de 2017 começou, existem ainda desaﬁos por consequências do ano
anterior, mas não podemos perder a positividade. A atividade do setor agrícola, nos dias de hoje, é uma das mais importantes para economia brasileira, é
uma das principais responsáveis pelos valores da balança comercial, com 5%
do PIB brasileiro na atualidade, sendo assim, responsável por quase R$100 bilhões em volume de exportações em conjunto com a pecuária.
E neste sentido, renovando nossas esperanças para a mudança, seja política,
econômica, social e setorial. Que este ano de 2017 traga renovação para todos os setores.
Nosso Fraternal abraço.R
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NA MINHA OPINIÃO

A longa sesta

P

or muito que queiramos acreditar em nossas ilusões, a realidade nos faz despertar de uma maneira cruel. Temos um país de enormes possibilidades onde dilapidamos o dinheiro público como
se tivéssemos uma máquina de fazer dinheiro em nossas casas, e isso não pode ser assim, mesmo que nossos políticos pensem dessa maneira ou que alguns iludidos acreditem nisso.
É triste ver a quantidade de dinheiro dilapidada nas estruturas olímpicas, e agora quando vemos
o estado de deterioração em que se encontram nos fazemos uma pergunta: Quem se aproveitou disso tudo? Quem obteve lucro em nível particular do esbanjamento sem controle? E, não somente é
um fato que se tenha que carregar por somente uma partida e colocar a culpa toda nela... É uma loteria na qual todos de uma maneira ou de outra, jogaram.
Nosso setor, sobretudo, o dedicado à fabricação de equipamento autopropelido, experimentou
uma tremenda freada, até certo ponto previsível, pela situação geral, não somente na América do
Sul, porque não podemos esquecer a inter-relação mundial que existe atualmente. E que nos afeta
de maneira importante, pela queda de outros mercados como os europeus e os norte americanos…
E, agora chega o novo Presidente dos EUA, querendo impor suas leis, e tentando ignorar os acordos
já combinados e estabelecidos!
Em nosso país, existem instalações industriais, não somente de maquinaria agrícola, temos automóveis, caminhões, equipamentos industriais, que no “jogo” compartilhado, se o Presidente dos
EUA continuar com sua política de “buy american only”, pode causar muitos problemas às empresas situadas no Brasil, como está acontecendo com o México.
Desconheço os macro acordos do nosso país com “esse” vizinho, do qual nossos insumos são
tão dependentes, não vejo como descartado que nossos políticos, “chamem” a outras portas alheias
aos EUA, por exemplo, a de certos países asiáticos, desejosos de abrir novos mercados. É um momento ótimo também, para que o Brasil deixe de olhar para seu “próprio umbigo”, abra sua política autárquica e seja mais aberto às novas empresas, eliminando essas barreiras burocráticas pesadas que afugenta os investidores, que
tanto precisamos e que parece que não queremos. Teríamos que nos
perguntar, por que fabricantes europeus, asiáticos e de outras partes
do mundo, são espantados, quando criariam milhares de postos de
trabalho, diretos e indiretos. O Brasil precisa despertar dessa longa
sesta, e como diz o ditado chinês: Gato branco, ou Gato Preto... O
mais importante é que cacem os ratos.R

Julián Mendieta
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NOTÍCIAS

AGCO Academy
É “Referência Nacional” pelo projeto de capacitação dos
proﬁssionais
A AGCO novamente obteve o reconhecimento de seu projeto AGCO Academy, durante o
evento do Prêmio Learning & Performance Brasil 2016/2017, realizado na capital paulista.
“Para nós, receber essa homenagem, duas vezes seguidas, reforça a importância do trabalho
contínuo e consistente que estamos desenvolvendo com nossos concessionários. Estamos
muito orgulhosos”, declara Alexandre Landgraf, gerente de Treinamento das Concessionárias.
A empresa foi considerada “Referência Nacional” no setor do Agronegócio, pelo projeto de
capacitação dos proﬁssionais da rede de concessionárias das marcas do grupo na América do
Sul, feito por meio de múltiplas plataformas de aprendizagem: treinamento presencial, cursos
e-learning e videoaulas. O AGCO Academy, idealizado há cinco anos, já inﬂui positivamente
na vida dos proﬁssionais de vendas, peças e pós-venda que participam dos seus programas de
capacitação. Muitas concessionárias aproveitam o desempenho dos funcionários para executar
programas de desenvolvimento de carreira, tendo como base os resultados obtidos no curso.
O programa tem por objetivo gerar informações e
conhecimento com planos de qualiﬁcação a todos os
parceiros e clientes da AGCO, capacitando-os para
atuarem em um mercado bastante competitivo e,
com isso, contribuindo para o crescimento das marcas
do grupo. O AGCO Academy mantém parcerias
com instituições e universidades, visando a troca de
conhecimento e informações dos produtos, e atua de
forma a atender as demandas da rede de concessionárias,
atuar nas necessidades de qualiﬁcação técnica,
implantação de novos produtos e no desenvolvimento
gerencial da rede.

30.000 implementos fabricados na planta de Ibirubá
A AGCO alcançou a signiﬁcativa marca de 30.000 implementos fabricados na planta de
Ibirubá, no Rio Grande do Sul. “Atingimos esse número em nove anos de instalação da
multinacional em Ibirubá. Nossa evolução foi crescente durante todo este período e seguimos
em ritmo positivo, já nos preparando para expansão da fábrica”, comemora Rafael Ferraz,
responsável pelas operações da unidade da AGCO Ibirubá.
Atualmente são fabricados oito modelos de plantadeiras, dois de distribuidores de sólidos e
três tipos de plainas frontais. A unidade, adquirida pela multinacional em 2007, possui uma
área de 220 mil metros quadrados e produz máquinas para as marcas Massey Ferguson e
Valtra, ambas pertencentes ao grupo AGCO.
A companhia segue apostando na melhoria contínua e no aumento de eﬁciência dos
processos produtivos com foco no mais alto padrão de qualidade dos produtos. “Esse marco
da produção é consequência da excelente aceitação dos nossos produtos no mercado, reﬂexo
do trabalho interno focado em excelência na qualidade”, aﬁrma Ferraz.
www.agcocorp.com
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O SPMEC
Simpósio de Agricultura de Precisão e
Mecanização em Cana-de-açúcar
O Simpósio de Agricultura de Precisão e Mecanização em Canade-açúcar (SPMEC) será realizado nos dias 11 e 12 de maio de
2017, no Centro de Convenções da UNESP, em Jaboticabal, SP. O
evento será focado no aprimoramento das técnicas que envolvem
as operações mecanizadas na cultura da cana-de-açúcar, voltadas
para a Agricultura de Precisão (AP). Serão proferidas palestras
por renomados especialistas, debates com os palestrantes
e apresentação de inovações tecnológicas das empresas
patrocinadoras. O SPMEC 2017 reunirá os proﬁssionais do setor
canavieiro para discutir os problemas da mecanização na região de
Ribeirão Preto, SP, maior produtora de cana-de-açúcar do país.
Além do foco em AP, o Simpósio discutirá técnicas para a otimização da utilização de recursos
e novas tecnologias de produção mecanizada, aliadas à preocupação com a sustentabilidade e
o meio ambiente, a ﬁm de promover avanços no setor sucroenergético.
De acordo com os organizadores, a realização do SPMEC busca contribuir para melhorar a
eﬁciência da mecanização agrícola nacional no setor canavieiro. A palestra de abertura será
proferida pelo Prof. Dr. José Paulo Molin, Professor da ESAL/USP e presidente da Associação
Brasileira de Agricultura de Precisão - AsBraAP, que irá tratar dos avanços da AP na cana-deaçúcar.
Uma novidade desta edição do SPMEC será a realização de dinâmica de campo, onde será
possível às empresas patrocinadoras realizarem demonstrações práticas de máquinas e
tecnologias para a Agricultura de Precisão. Outra novidade será a apresentação e trabalhos
cientíﬁcos durante o e evento.
WWWSPMECCOMBR s COMISSAOSPMEC GMAILCOM s   

A ABIMAQ
Pede injeção de recursos para o MODERFROTA
Tendo em vista o reaquecimento da indústria e aumento da demanda do setor agrícola para
ﬁnanciar as suas máquinas, a ABIMAQ propôs ao secretário de Política Agrícola, Neri Geller, a
ampliação dos recursos do MODERFROTA em R$ 11 bilhões, valor a ser contemplado no Plano
3AFRA 
No ano passado, conforme explica Geller, o MODERFROTA havia disponibilizado R$ 5 bilhões
no Plano Safra, mas faltaram recursos. O governo, então, remanejou 2,5 bilhões de outros
programas para o MODERFROTA, cuja demanda, até o ﬁnal do Plano Safra, deve atingir a
MARCA DE 2  BILHÜES / SECRETÉRIO AINDA INFORMOU QUE O GOVERNO TRABALHARÉ PARA QUE NOVO
Plano Safra ofereça boas condições de investimento e custeio, com taxas de juros que não
comprometam negativamente o produtor e não provoquem uma bolha de endividamento.
O presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas (CSMIA), Pedro
Estevão Bastos, avalia que o setor pretende vender 15% a mais que no ano passado.
www.abimaq.org.br
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A New Holland
Testa trator movido a biometano pela primeira vez no Brasil
Um trator New Holland T6.140 foi testado em uma propriedade rural no município de Santa
Helena, oeste do Paraná. Nesse primeiro teste foi possível veriﬁcar a performance do trator
movido a biometano em terras brasileiras. A implementação do trator nas propriedades faz
parte da estratégia da New Holland como Líder em Energia Limpa.
O protótipo já tinha sido testado exaustivamente na fazenda La Bellotta, propriedade rural
de um cliente New Holland localizada no norte da Itália, onde pôde ser conferida 40% de
economia de combustível em comparação com um trator a diesel. “Com o teste em uma
área brasileira, podemos conﬁrmar a autonomia de pelo menos cinco horas da máquina
nas condições que os produtores rurais do país trabalham. Também poderemos observar a
economia no consumo de combustível”, conta o gerente de Marketing de Produto, Nilson
Righi, que coordena o teste.
Com capacidade para armazenar
300 litros de metano comprimido, o
T6.140 tem à disposição a estrutura de
produção de biometano da propriedade,
localizada entre os municípios de Foz
do Iguaçu e Cascavel, que já possui
parceria técnica com a Itaipu Binacional
em um projeto piloto de produção de
combustível.
André Haacke, dono da propriedade,
aﬁrma que, se os testes forem bemsucedidos, deve haver economia nos
custos. “A nossa propriedade tem uma
estrutura na produção de biogás, com
compressores e ﬁltro, itens fornecidos pela parceria com a Itaipu, além do biodigestor”.
A propriedade em Santa Helena tem cerca de 40 hectares, produz milho e aveia para o gado
conﬁnado e ainda cria aves para a produção de ovos.
Em fevereiro de 2015 a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)
regulamentou o uso do biometano em veículos no Brasil. O combustível é gerado a partir
da decomposição de resíduos orgânicos, 100% renovável e tem características químicas
semelhantes ao GNV. A regulamentação era aguardada desde 2011, ano em que foram
iniciados testes com veículos movidos a biometano no país.
O T6 atende a todos os tipos de culturas, em diversas operações na propriedade, o que mostra
o grande potencial desse novo modelo no mercado. Além da potência tradicional da linha,
O PROTØTIPO EMITE  MENOS #/2 do que com combustível fóssil, característica que vai ao
encontro ao modelo de agricultura contemporâneo, em que se produz mais com menor
agressão ao meio ambiente.
Com a eﬁciência do trator movido a biometano, a expectativa é de que o agronegócio
brasileiro conquiste maior competitividade no mercado, garantindo ao produtor rural
mais independência na geração da energia necessária no processo produtivo. Com a
autossuﬁciência em combustível, é possível que ocorra um barateamento do custo de
produção.
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Anuncia novo vice-presidente para América Latina
A New Holland tem um novo vice-presidente para a América Latina. Rafael Miotto assume no
lugar de Alessandro Maritano, que estava no cargo desde julho de 2012, e que retorna para a
Europa, onde assumirá a vice-presidência para Europa, África e Oriente Médio.
Na CNH Industrial desde 2004, Rafael Miotto atuou no segmento agrícola nas áreas de
Suporte ao Produto, Serviços, Vendas e Marketing com atividades efetivas em todos os países
da América Latina. Em sua última atividade antes
de se tornar vice-presidente da New Holland, Rafael
foi diretor de Portfólio de Produtos e Serviços
Comerciais para os segmentos agrícola, construção
e veículos comerciais.
Natural de Francisco Beltrão (PR), Rafael é
engenheiro mecânico e de armamento formado
pelo Instituto Militar de Engenharia (IME), com
MBA em Desenvolvimento de Negócios pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV).
www.newholland.com.br
Rafael Miotto.

A Caixa Econômica Federal
Disponibiliza R$ 6 bilhões para linha de custeio antecipado no
crédito rural
A Caixa Econômica Federal disponibiliza aos produtores rurais R$ 6 bilhões para a linha de
Custeio Antecipado, que possibilita o acesso a recursos para custear as lavouras até 270 dias
ANTES DO INÓCIO DO PLANTIO DA 3AFRA 6ERÎO  ! LINHA ESTÉ DISPONÓVEL PARA AS PRINCIPAIS
culturas, como soja, milho, arroz, trigo, feijão e sorgo, e conta com análise técnica automática
para propostas de até R$ 500 mil.
Segundo o vice-presidente de Produtos de Varejo da CAIXA, Fábio Lenza, ao antecipar os
recursos da próxima safra, o produtor pode negociar ainda no primeiro semestre de 2017
a aquisição de insumos para o plantio. “O Custeio Antecipado proporciona as condições
necessárias para que os recursos ﬁnanceiros do Crédito Rural cheguem ao produtor rural de
forma rápida, simples e no melhor momento, para que possa se programar e reduzir custos”,
comenta.
As alterações nas regras de limite por produtor, divulgadas pelo Conselho Monetário Nacional
(CMN) para este ano safra, proporcionam um maior acesso a recursos pelo produtor, que pode
contratar até R$ 3 milhões no Custeio Antecipado, deduzido deste limite o valor contratado
entre julho e dezembro de 2016.
A CAIXA conta ainda com a linha de crédito Custeio Pronamp. Esta modalidade de custeio
antecipado possui condições diferenciadas para os médios produtores que apresentam renda
BRUTA ANUAL DE ATÏ 2  MILHÎO COM TAXAS DE JUROS DE   AO ANO E LÓMITE DE ATÏ 2 
milhão, e promove o desenvolvimento das atividades desse segmento, proporcionando o
aumento da renda e da geração de empregos no campo.
www.caixa.gov.br
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A Jacto
Portfólio atende limites de emissões de
gases poluentes com soluções que focam
otimização de recursos e desempenho
O portfólio de pulverizadores automotrizes e colhedoras Jacto
já está em conformidade com a fase do Programa de Controle
da Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE)
MAR-1, que estabelece limites de emissões de gases poluentes
para máquinas agrícolas e rodoviárias, de acordo com a
Resolução CONAMA 433/2011.
A norma estabelece que, a partir de 1º de janeiro de 2017,
todos os motores a diesel destinados às máquinas agrícolas
novas, nacionais ou importadas, com potência igual ou
superior a 75 kW (101 cv) até 560 kW (761 cv), devem estar
adequados aos limites de emissão de gases poluentes. É uma
legislação similar à norte-americana Tier 3 ou à europeia Stage
IIIA.
A nova legislação MAR-1 deﬁne limites de emissões dos poluentes monóxido de carbono (CO),
hidrocarbonetos (HC), óxidos de nitrogênio (NOx) e material particulado (MP). Se comparada
com motores não certiﬁcados ou não regulamentados, a redução da poluição de material
PARTICULADO DA FASE -!2  PODE CHEGAR A  E A DE ./X ATÏ  0ARA SEREM ATENDIDOS
os novos limites de emissões da fase MAR-1 exigem, além de modiﬁcações nos motores, a
utilização de diesel com teor de enxofre reduzido.
Os motores desenvolvidos para atender a regulamentação MAR-1, dependendo da potência,
podem ser governados eletronicamente ou não. Dessa forma a Jacto, em parceria com
os fornecedores, analisou para cada modelo de máquina, o melhor motor a ser utilizado,
visando um conjunto de soluções que pudessem permitir a redução de poluentes e otimizar
o desempenho. A preparação da Jacto para os motores eletrônicos começou em 2012, com o
lançamento do pulverizador automotriz UNIPORT 3030.
No caso da Jacto, a integração do motor diesel eletrônico com a transmissão possibilitou um
melhor desempenho, com menos emissões de poluentes. Esse recurso está disponível nos
modelos de pulverizadores Uniport 2530, 3030 e 4530. Esse fato, aliado a questões como
peso e curvas adequadas de potência, torque e consumo especíﬁco, possibilitaram a redução
no consumo de combustível em até 35%, quando comparado com as principais máquinas do
mercado.
O modelo Uniport 4530, adequado à fase do PROCONVE MAR-1, possui motor diesel com 243
cv, reservatório de 4500 litros e barras de pulverização de 36 metros. É a primeira máquina desse
PORTE NO "RASIL !PRESENTA EXCELENTE RENDIMENTO OPERACIONAL PULVERIZANDO ATÏ  HECTARES POR
hora, com aumento do rendimento operacional em até 30% e redução do amassamento em até
17%, quando comparado com máquinas de reservatório de 3.000 litros e barras de 32 metros.
Outro modelo é o Uniport 2530, também adequado à fase do PROCONVE MAR-1. Foi
formatado para trabalho nas mais diversas condições de terreno, pulverizando em rampas de
ATÏ  ³ UMA MÉQUINA LEVE COM POTÐNCIA DE  CV E BAIXO CONSUMO DE COMBUSTÓVEL 0OSSUI
reservatório de 2500 litros e 30 metros de barra. O vão livre ﬁxo é de 1,60 metros e chassis
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possui alta ﬂexibilidade e resistência para as mais diversas condições de
terreno.
Agricultura de precisão
Os pulverizadores automotrizes Uniport apresentam tecnologias
embarcadas da linha Otmis, como, por exemplo, Controlador Automático
de Seções, Controlador Automático Bico a Bico, Piloto Automático
Hidráulico e Correção de Sinal RTX. Também pode ser equipado com
Correção de Sinal RTK, Sensor de Umidade e Temperatura e Otmis Maps
Telemetria.
Uma outra novidade da linha Otmis é o serviço Otmisnet Mobile. É um
aplicativo que pode ser usado pelos clientes Jacto para acompanhar em
tempo real o trabalho dos pulverizadores automotrizes Uniport 2530,
3030 e 4530, trazendo informações, alertas e indicadores que podem
contribuir com a melhoria da gestão operacional.
www.jacto.com

A Marini
O gerente participa de seminário internacional sobre a
mecanização agrícola nas Américas
O diretor do Simers e gerente adm. e de negócios da Marini, Marcelo Marini representou o
sindicato no Seminário sobre “O presente e futuro da mecanização agrícola nas Américas”,
realizado em Washington, D.C.
O Simers foi convidado a participar pela relevância do trabalho que desenvolve em prol do
setor de máquinas e implementos agrícolas, sendo a única entidade brasileira presente. O
evento, organizado peloInstituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA)
CONTOU COM A PRESEN A DE  CONVIDADOS DE DIFERENTES PARTES DO MUNDO
Na ocasião, convidado pelo presidente Claudio Bier para representar o Simers, Marcelo
Marini fez uma apresentação sobre processos adotados na agricultura brasileira, ressaltou a
importância de trabalhar a mecanização de forma integrada com sustentabilidade e inovação
para que assim, o agricultor obtenha mais produtividade, independentemente do tamanho da
propriedade.
Com a participação nesse dia de debates, o diretor Marcelo trouxe algumas percepções na
bagagem: “A partir da participação no Seminário, é possível constatar que o Brasil está
à frente em relação a existência de políticas agrícolas e mecanização para os pequenos e
médios agricultores, alguns outros países, como a Argentina, também estão bem engajados.
No entanto, precisamos de mais incentivos para os agricultores e avançar na mecanização
agrícola. Observei nos trabalhos apresentados que existem propostas relevantes com foco
na maior produtividade dos agricultores, ou seja, existe um engajamento do setor para que
haja mais melhorias para o agronegócio, um suporte para que o agricultor não ﬁque sozinho.
Também existe uma preocupação comum, tanto por parte do agricultor, como da indústria,
com relação a perda da produção e da produtividade”, destacou Marini.
www.simers.com.br
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A Vipal
Passa a contar com mais três novas reformadoras
A Vipal Borrachas passou a contar com três novas reformadoras na Vipal Rede Autorizada.
Pertencentes ao Grupo Dafonte, as novas unidades, que estavam sob outra bandeira até
então, são de Juazeiro, na Bahia, Bayeux, na Paraíba, e Jaboatão Prazeres, Pernambuco, todas
na região Nordeste. Com essas, o Grupo Dafonte, que já conta outra unidade paraibana e
duas em Pernambuco, passa a contar com cinco reformadoras na Rede, o que o torna um dos
dez maiores clientes da Vipal Borrachas. A Vipal Rede Autorizada conta com 300 na América
Latina, sendo 220 delas no Brasil.
O Grupo Dafonte é distribuidor de pneus e oferece serviço de reforma de pneus de carga e
agrícola, além de serviços automotivos, peças e acessórios. As unidades de Jaboatão Muribeca
(PE) e de Campina Grande (PB) pertencem à Vipal Rede Autorizada há 15 anos, enquanto a
unidade de Caruaru (PE) foi inaugurada em 2015. As três novas reformadoras passam a contar
a partir de agora, além do mix de produtos da marca Vipal, também com serviços exclusivos
como o Programa de Orientação ao Transportador
(Protrans), conjunto de análises que a equipe da
Vipal realiza no transportador, que permitem um
diagnóstico da situação atual e a orientação de
como obter melhores resultados em suas frotas.

Lança o novo curso MEC
para capacitação prática das
reformadoras parceiras
Aprender com a estrada faz com que a
Vipal Borrachas esteja sempre em busca de
aperfeiçoamento dos serviços que oferece a seus
parceiros. Por isso, a Univipal, universidade corporativa da empresa, está trazendo mais uma
oportunidade para a qualiﬁcação dos proﬁssionais da Vipal Rede Autorizada em todo o Brasil.
É o MEC, Método de Execução Comercial. Lançado no ﬁnal de 2016, tem como principal
objetivo auxiliar as equipes de venda das reformadoras na busca pela satisfação do cliente e
na obtenção de resultados.
Elaborado pela equipe da Univipal em parceria com a consultoria Allcon, O MEC é uma
ferramenta criada especialmente para o público da Vipal e seus reformadores com o objetivo
de desenvolver as equipes em busca da excelência em atendimento e vendas. Apesar do
recente lançamento, já foram treinados pelo novo programa mais de 200 proﬁssionais entre
clientes e colaboradores.
Com abordagem prática e dinâmica, o curso visa treinar os vendedores dos reformadores
através dos gerentes de frotas da Vipal, que foram capacitados para transmitirem este
conteúdo, enquanto os consultores de negócios ﬁcam responsáveis pelos treinamentos
técnicos. São realizadas várias dinâmicas entre os vendedores, que têm como conteúdo etapas
de pré, durante e pós-venda. Além disso, em cada uma destas etapas os alunos recebem
ferramentas para desenvolvimento delas.
www.vipal.com.br
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A Marispan
Nova linha de pá carregadeira de alto desempenho e conforto
em tarefas mais pesadas
A Marispan, empresa fabricante de implementos agrícolas mostrou o Show Rural Coopavel,
em Cascavel (PR), sua linha de Pá Carregadeira Frontal Série M, equipamento lançado
recentemente no mercado e que vem se destacando pelo alto desempenho e conforto em
tarefas mais pesadas.
Com uma série de diferenciais que visam melhorar a performance e a segurança dos pequenos
produtores rurais, a Série M permite a utilização de diversos implementos, como concha
dianteira, plaina niveladora, guincho, paleteira, pegador de madeira e garfo enleirador. O
equipamento também pode ser utilizado para atividades pecuárias, como movimentação de
silagem ou feno solto com garfo aberto ou fechado que carrega até 1,2 toneladas, pegador
de feno e pegador de fardos para alimentação de bovinos ou para queima de biomassa.
“O design inovador torna mais fácil, eﬁciente e rápido o acoplamento da pá ao trator e os
agricultores estão tendo resultados bem interessantes com o uso na agricultura, pecuária e
ﬂoresta. Acreditamos que a Série M despertará grande interesse graças à sua versatilidade e
pela facilidade na realização das operações”, ressalta o Diretor Administrativo e Industrial da
Marispan, Paulo Nascimento.
! 3ÏRIE - ESTÉ DISPONÓVEL NOS MODELOS - - - - E - PARA ACOPLAMENTO DE
acordo com a necessidade de peso e potência do trator. A Marispan, sediada em Batatais (SP),
é especialista em carregadores frontais para tratores agrícolas e adubadeiras para lavouras de
café.
www.marispan.com.br
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A FPT Industrial
Apresenta gama completa de motores Tier 3/ MAR-I
A FPT Industrial concluiu o processo de modernização dos
propulsores destinados aos setores de máquinas agrícolas
e de construção, que passam a contar com tecnologias que
permitem menores níveis de emissões de poluentes e de
ruído, atendendo à legislação MAR-I, que acaba de entrar
em vigor, neste início de ano, no Brasil.
A marca, que vem aumentando cada vez mais a sua
participação em projetos ligados ao agronegócio,
PRESENTOU DOS MOTORES #URSOR  E . QUE EQUIPAM
potentes colheitadeiras, tratores e máquinas de
construção.
Também um sistema de propulsão veicular movido
com combustível alternativo, resultado do contínuo
investimento da marca em pesquisa e desenvolvimento. O
motor movido a Biometano foi desenvolvido pela equipe de engenheiros da FPT Industrial na
)TÉLIA E TEM COMO PRINCIPAIS BENEFÓCIOS A REDU ÎO DE ATÏ  NA EMISSÎO DE #/2 em relação ao
motor diesel correspondente.
Mais sobre modernização dos motores FPT Industrial
Em novembro de 2016, a empresa concluiu a homologação da última versão, dentre os
 MOTORES EM CONFORMIDADE COM A NOVA LEGISLA ÎO -!2 ) 4IER   &ORAM DOIS ANOS DE
um intenso trabalho de engenharia que envolveu as plantas do Brasil e Argentina. Com
investimentos signiﬁcativos, a marca desenvolveu portfólio completo de motores em
conformidade com a norma PROCONVE/MAR-I (Programa de Controle de Poluição do Ar por
Veículos Automotores para Máquinas Agrícolas e Rodoviárias) do mercado.
No Brasil, a linha de produção de Sete Lagoas produz as novas versões dos motores N45
mecânico e N67 nas versões mecânico e eletrônico. Já na linha de Córdoba, Argentina, serão
PRODUZIDOS OS MODELOS . E #URSOR   E 
Sobre a legislação PROCONVE/MAR-I
A fase MAR-I entrou em vigor de forma escalonada no mercado brasileiro. Desde 2015, todos
os novos modelos de motores introduzidos no mercado de construção, com potência igual ou
superior a 37 kW (50 cv) até 560 kW (761 cv) já deveriam estar enquadrados na norma. Para
 TODOS OS MODELOS COM POTÐNCIA IGUAL OU SUPERIOR A  K7  CV ATÏ  K7  CV
devem atender à exigência.
No segmento agrícola a aplicação seguiu regras diferentes. Todos os modelos lançados com
potência igual ou superior a 75 kW (101 cv) até 560 kW (761 cv) devem estar em conformidade
A PARTIR DE  %M  A NORMA SERÉ OBRIGATØRIA TAMBÏM PARA TODOS OS MODELOS COM
POTÐNCIA IGUAL OU SUPERIOR A  K7  CV ATÏ  K7  CV 
De acordo com Gustavo Teixeira, a partir do MAR-I o Brasil passa a trabalhar com os mesmos
padrões de China e Índia. Já estão em fase mais avançada de emissões com padrões Tier 4B
Estados Unidos, Europa e outros países asiáticos, como Japão e Coréia do Sul por exemplo.
www.fptindustrial.com
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A Pirelli
Leva as linhas PHP e Série 01 para a edição 2017 da
Expodireto Cotrijal
A Pirelli está presente na edição 2017 da
Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, no
Rio Grande do Sul, entre os dias seis e dez de
março. O espaço, com foco no agronegócio,
dispõe de um ambiente especíﬁco da
fabricante de pneus para exibir alguns dos
seus mais consagrados productos.
Na feira, a Pirelli apresenta as linhas
conhecidas por proporcionar maior
economia ao produtor. Para o segmento
agrícola, o destaque é a consagrada linha
PHP. Com rendimento horário até três
vezes superior a um pneu convencional
equivalente, a série radial agrícola PHP
entrega maior rendimento horário,
diminuindo o custo do produtor e os danos
ao meio ambiente. Tudo isso, garantindo redução da emissão de CO² e combustível, com
menor compactação do solo e melhor dirigibilidade.
O modelo FR:01, integrante da Série 01 da Pirelli para caminhões e ônibus, é o escolhido para
demonstrar o Cyberﬂeet™, sistema que pertence ao pacote de serviços da Fleet Solutions. O
sensor colocado no pneu mensura pressão e temperatura, permitindo ao frotista gerenciar
a manutenção dos pneus com mais eﬁciência. Desta forma, amplia-se a economia de
combustível e, por consequência, há uma sensível redução dos custos operacionais.
A fabricante de pneus também leva para o evento um Monster Truck, equipado com pneu
4- NA MEDIDA   $ESTINADO PARA TODOS OS TIPOS DE CULTURA EM SOLOS CONSISTENTES ESTE
modelo possui uma excelente capacidade de tração, oferecendo uma rodagem mais uniforme.
Proporciona também maior autolimpeza, eliminando resíduos durante o trabalho. Todos
os visitantes da feira podem tirar fotos com o SUV. Além disso, a Pirelli também ministra a
palestra
h/ USO CORRETO DO PNEU FAZ A DIFEREN A NO CAMPOv NOS DIAS  E  DE MAR O ÌS H COM O
objetivo de sensibilizar os produtores sobre os impactos do bom uso do produto na produção
rural.
Para o trabalho ﬂorestal, a fabricante exibe o TF:01, pneu que possui estrutura reforçada e um
pacote com cinturas metálicas que ajudam na preservação da carcaça contra furos, cortes e
lacerações nas laterais, além de reforços na banda de rodagem e nos ﬂancos.
Para o segmento de veículos industriais e empilhadeiras, o representante da Pirelli é o
#) / PNEU FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR RODAGEM MAIS UNIFORME E ESTÉVEL DURANTE
o transporte da carga. Além dele, o PN16, para mini-carregadeiras e eixos dianteiros de
retroescavadeiras 4x2, também estará presente.
Os visitantes também poderão conhecer no estande da fabricante de pneus os consagrados
MODELOS (& -" 4$ 4- E 4- 0$2 0$ &' 0,53 E O &ØRMULA '
www.pirelli.com
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A Agrosul
Inaugura nova ﬁlial em Bom Jesus (PI)
A Agrosul, concessionário John Deere, que atende a região do Oeste Baiano realizou um
evento comemorativo para inaugurar a nova ﬁlial, localizada em Bom Jesus, no Sul do Piauí. A
cerimônia contou com a presença de mais de 400 pessoas, entre elas funcionários, convidados
e a diretoria da John Deere. Participaram do evento Paulo Herrmann, presidente da John
Deere Brasil e vice-presidente de Vendas e Marketing da John Deere na América Latina,
Rodrigo Bonato, diretor de Vendas da John Deere Brasil, João Pontes, diretor de Planejamento
Estratégico e Sebastian Malamud, gerente Regional de Vendas.
A solenidade contou com um tour pela loja e logo após os presentes foram encaminhados ao
espaço da festa. No cerimonial, os diretores da Agrosul, Olmiro Flores Oliveira e Marcelino
Flores de Oliveira discursaram sobre a importância do investimento e da região, seguido de
um jantar e apresentação artística que encerrou o evento.
“O concessionário Agrosul John Deere atua na região há mais de 15 anos, e esta nova
instalação, representa a necessidade de atender melhor os clientes, visando o crescimento da
região”, ressaltou Marcelino Flores.
A história da Agrosul se confunde com a história da região, pois acompanhou o crescimento
e desenvolvimento do Oeste Baiano e Sul do Piauí acreditando no seu potencial agrícola.
Alinhada com os princípios da John Deere: Integridade, Qualidade, Comprometimento e
Inovação, a Agrosul segue evoluindo e crescendo, completamente informatizada, com frota
própria de veículos e com mais de 250 colaboradores.
Atualmente, a John Deere conta com mais de 250 pontos de vendas, que também
oferecem toda a estrutura de Pós-Venda, realizando com excelência serviços de otimização
e manutenções preventivas, assim como a disponibilidade de Peças e Serviços, a ﬁm de
garantir que nossas máquinas entreguem seu potencial máximo e contribuam para maior
produtividade no campo.
www.johndeere.com.br
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A John Deere
Apresenta solução revolucionária para
a colheita de grãos
De acordo com o último levantamento realizado pela consultoria AgRural, a colheita de
SOJA JÉ ATINGIU  DA ÉREA PLANTADA NA SAFRA  %SSE DADO MOSTRA QUE O PERCENTUAL
está alinhado aos 4,2% do ano passado e acima dos 3,1% da média de cinco anos. O estudo
AINDA MOSTRA QUE O -ATO 'ROSSO Ï O %STADO COM COLHEITA MAIS AVAN ADA COM  DA ÉREA JÉ
CONCLUÓDA O QUE REPRESENTA APROXIMADAMENTE  MILHÜES DE TONELADAS E CARACTERIZA UM NOVO
recorde para o estado.
A soja é uma das principais commodities do Brasil e a perspectiva da Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) é chegar a mais de 105 milhões de toneladas colhidas, mesmo com as
fores chuvas que marcaram o mês de janeiro.
Milho – De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística
)"'% A ÉREA A SER COLHIDA DEVE CRESCER   ENQUANTO O RENDIMENTO MÏDIO SERÉ  
maior. Esses dados comprovam o destaque da cultura, que tem uma produção estimada
PRIMEIRA E SEGUNDA SAFRA EM   MILHÜES DE TONELADAS %SSES NÞMEROS DEVEM INmUENCIAR EM
um estoque maior ao ﬁnal da temporada.
www.johndeere.com.br
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A AGCO
O Fórum sobre a África foi centralizado em como “organizar
os agricultores para o futuro”
Na segunda feira, dia 23 de janeiro, foi celebrada
a sexta edição da AGCO África Summit, Fórum
que neste ano focou em como “organizar os
agricultores para o futuro”.
O encontro aconteceu no Hotel Adion, em Berlín
(Alemanha), e reaﬁrma a aposta neste continente
do Grupo que engloba as marcas Massey Ferguson,
Fendt e Valtra, entre outras. Esta iniciativa conta
com o apoio de Bayer CropScience, Rabobank, De
Lage Landen, Trelleborg e Fuse Connected Services.
“A cooperação entre os agricultores tem vantagens
comprovadas no avanço da agricultura”, aﬁrmou Gary Collar, Vice-presidente Sênior e
Presidente da AGCO para a Ásia-Pacíﬁco e África. “Além de oferecer aos agricultores a
possibilidade de se expressar e impulsionar políticas benéﬁcas desde as bases, a colaboração
pode ajudar a alcançar economias de escala e facilitar o acesso a créditos e mercados.
Atualmente, a tecnologia, particularmente através de aparelhos celulares e redes sociais na
África, está proporcionando uma das maiores oportunidades já vista para grupos para se
organizarem em organismos de inﬂuência poderosos”.
Entre os palestrantes da AGCO África Summit se encontraram Christian Schmidt, Ministro de
Alimentação e Agricultura da Alemanha; Elsie Kanza, Diretora do Fórum Econômico Mundial
para a África; Christian Wulff, ex Presidente Federal da Alemanha e a Dra. Agnes Kalibata,
Presidente da Aliança para uma Revolução Verde na África.
Nas diferentes palestras e mesas redondas, o Fórum explorou como as organizações baseadas
na agricultura e a agroindústria podem estar alinhadas como criadoras conjuntas de riqueza
no mundo rural. Também sublinharam como a juventude, a informação e a tecnologia da
comunicação podem catalisar a organização dos agricultores no futuro, e de que maneira se
pode assegurar o máximo valor a partir das cadeias para os agricultores que participam delas.
“A AGCO está realizando importantes investimentos na África e aumentando sua presença
local, proporcionando aos agricultores e aos agronegócios africanos soluções agrícolas
integrais”, aﬁrmou Nuradin Osman, Vice-Presidente e Gerente Geral da AGCO para a África.
“A companhia se compromete a transformar a agricultura da África, baseando-se numa
estratégia de mecanização agrícola sustentável e inclusiva. Em 2017, manteremos um forte
enfoque e investimento na agricultura de pequena escala, e em liderar o caminho em soluções
de alta tecnologia para agricultores comerciais no continente”, detalhou.
Desde a primeira edição, celebrada em 2012, as edições do AGCO África Summit se
estabeleceram como um importante Fórum para o debate de assuntos críticos que impactam
o desenvolvimento agrícola africano. O encontro tem um forte enfoque no crescimento
agrícola, impulsionado pelo setor privado, e promove a ideia da agricultura como um negócio
e não como uma agenda de desenvolvimento. O enfoque dos temas expostos, os debates e as
oﬁcinas incluem exemplos práticos da vida real de iniciativas e projetos líderes inovadores.
www.agcocorp.com
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A Fendt
Outra vez líder do Índice Europeu de Satisfação do
Concessionário
Segundo a Associação Europeia de
Distribuidores e Concessionários Climmar,
o fabricante de maquinaria agrícola AGCO/
Fendt volta a encabeçar o Índice Europeu
de Satisfação do Concessionário.
“Estamos encantados com os comentários
positivos recebidos de nossos
concessionários em 2016, e gostariamos de
agradecer a todos nossos distribuidores por
sua colaboração construtiva e satisfatória”,
aﬁrmou o Diretor de Vendas da marca,
Christian Erkens.
“Signiﬁca muito para nós que nossos
distribuidores nos depositem sua conﬁança, já que tivemos um ano difícil para o setor da
maquinaria agrícola. Este salto signiﬁcativo na classiﬁcação do índice de satisfação é um
testemunho, entre outras causas, dessa colaboração. Uma boa relação fabricante/distribuidor
é um pilar importante para que nossos clientes recebam a melhor atenção possível”, assinalou.
O Índice de Satisfação do Concessionário (DSI por sua sigla em inglês) se calcula por meio
de uma entrevista. Os distribuidores europeus de maquinaria agrícola podem avaliar seus
principais fornecedores de maquinaria agrícola em diferentes áreas temáticas. Entre elas, se
incluem a imagem da marca do fabricante e a representação externa, suporte de vendas de
tratores e peças de reposição, assim como a atenção de serviço e garantia. Também se pontua
a relação fabricante/distribuidor, série de desenvolvimento do produto, ﬁnanciamento e
proteção contra roubo.
www.fendt.com

AGRIWORLD 21

-AW27 NOTIS GLOBAIS.indd 21

23/2/17 13:42

NOTÍCIAS
GLOBAIS

A Trelleborg
Prêmio ‘verde’ para a fábrica na Letônia
A fábrica da Trelleborg Wheels Systems em Liepaja (Letônia), onde se produz uma ampla
série de rodas de alta qualidade para maquinaria agrícola e ﬂorestal, com um diâmetro entre
3 e 16”, recebeu o Prêmio ‘Green Excellence’ do Serviço Ambiental do Estado (SES), por seu
compromisso em elevar o nível de sustentabilidade e responsabilidade com o meio ambiente.
O Prêmio, que foi entregue por Kaspars Gerhards, Ministro de Proteção Ambiental e
Desenvolvimento Regional (MEPRD), e Inga
Kolegova, Diretora Geral da SES, reconhece
e honra as empresas e autoridades que não
somente alcançam os mais altos padrões e
regulamentos ambientais, mas também que
diminuem o impacto meio ambiental de suas
operações. O reconhecimento assegura que a
Trelleborg terá a certiﬁcação meio ambiental
de SES por três anos.
“Estamos encantados por havermos sido
reconhecidos com tanto entusiasmo por uma
das medidas mais prestigiosas no desenvolvimento meio ambiental. Receber o Prêmio de
SES ‘Green Excellence’ é uma conquista excepcional, e é um testemunho do compromisso da
Trelleborg de não somente melhorar a eﬁciência ambiental de nossas operações, mas também
continuar desenvolvendo soluções inovadoras que aumentem o valor do cliente”, aﬁrma Liene
Giertmane-Done, Gerente da fábrica.
Combinando com o credenciamento de ISO 9001, o padrão internacional de qualidade da
Trelleborg, o Sistema de Gestão Ambiental da empresa está certiﬁcado pelo padrão meio
ambiental BS EN ISO 14001, enquanto que também consegue BS OHSAS 18001, que estabelece
os requisitos mínimos para as melhorias praticas em gestão de segurança e de saúde no
trabalho.

A Reino Unido
As vendas de tratores afundam
As vendas de tratores agrícolas novos (>50 CV) no Reino Unido tiveram uma queda de 2,2%
em 2016, em relação ao ano anterior. Foram matriculadas 10.602 unidades, em relação às
10.842 de 2015, o que signiﬁcam os níveis mais baixos da última década.
Segundo os dados oferecidos pela Associação de Engenheiros Agrícolas, que não oferecem
distribuição por marcas, os segmentos de potência que sofreram retrocessos foram: 121-140
CV (-11%) e 141-160 CV (-19%).
No entanto, aumentou a categoria de 161-200 CV (+ 36%), com o qual já signiﬁca 17% do
mercado total (12% em 2015). Também houve um aumento leve (+1%) no segmento de mais
de 241 CV. Um de cada cinco tratores novos registrados em 2016 superou os 200 CV.
A potência total vendida no Reino Unido em tratores durante o ano passado foi de 1,68
milhões de CV, o que representa uma diminuição de 1,4% em relação a 2015. A potência
média do trator aumentou 0,8% até 158,3 CV.

22 AGRIWORLD

-AW27 NOTIS GLOBAIS.indd 22

23/2/17 13:42

A Deutz-Fahr Chinesa
Reconhece a Trelleborg como ‘Fornecedor Excelente 2016’
A Deutz-Fahr Chinesa reconheceu a
Trelleborg como “Excellent Supplier
2016”. A entrega do prêmio aconteceu
em 13 de janeiro, em Linyi, durante a
reunião anual que contou com a presença
de mais de 160 fornecedores, com o
lema: ‘Desenvolvimento harmonioso &
cooperação para ganhar’.
Sandy Luo, Sênior Sales e Marketing
Manager da Trelleborg, de pneus Agrícolas
e Florestais na China, se mostrou muito
satisfeito após receber o prêmio de Andrea
Borso, Diretor de Qualidade e Tecnologia
da Deutz-Fahr Chinesa. “É uma grande
honra receber o prêmio “Excelente Fornecedor” da Deutz-Fahr. A Trelleborg trabalhou de
um modo muito estreito com a Deutz-Fahr em diferentes projetos na China, como um sócio
mundial”, comentou.
“A China é um mercado em rápido crescimento para a indústria de maquinaria agrícola,
e especialmente para os tratores de alta potência. Os agricultores chineses estão cada vez
mais proﬁssionalizados e viram o valor agregado que proporcionam as principais empresas
de maquinaria agrícola e marcas de primeira qualidade como a Trelleborg e a Deutz-Fahr”,
acrescentou Luo.
A Deutz-Fahr Machinery Company Ltd, com sede em Linyi, foi inaugurada em 2011. Fabrica
tratores de 25 a 260 CV e maquinaria de colheita para o mercado local.
www.trelleborg.com/zh-cn/wheelsystems/cn/

A Trimble
Números positivos exceto na divisão agrícola
A Trimble apresentou os resultados de seu exercício ﬁscal de 2016. As receitas totais da
companhia chegaram aos 2.400 M$, o que signiﬁca um aumento de 3% em comparação ao
ano anterior.
Aumentaram as divisões de Engenheira e Construção, com 1.300 M$ (+3%); Soluções móveis
com 559,7 M$ (+8%) e Dispositivos Avançados com 134,6 M$ (+2%). Somente baixou na área
de Soluções Agrícolas, com um faturamento de 354,3 milhões, o que representa uma queda
leve, segundo uma nota da empresa.
O lucro operacional alcançou os 181 M$, 17% mais que em 2015, enquanto que a margem
operativa foi de 7,7% de receita, um ponto mais que no exercício precedente.
O lucro ﬁcou situado em 132,4 M$, 9% superior ao registrado no ano ﬁscal de 2015. O
rendimento por ação foi de 0,52 $, cinco centavos mais que um ano antes.
www.trimble.com
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A Deere & Company
Queda nas vendas e no lucro
O lucro da Deere & Company durante o último exercício ﬁscal, fechado no dia 31 de outubro
de 2016, foi de 1.524 M$, ou 4,81 $/ação, diante dos 1.940 M$, ou 5,77 $/ação do anterior. A
receita e as vendas diminuíram 8%, até 26.644 M$. As vendas de equipamentos foram de
23.387 M$ (25.775 M$).
Segundo a empresa, a recessão mundial do setor agrícola e o instável mercado de maquinaria
de construção chegaram a uma redução das vendas e dos lucros.
As operações de vendas líquidas de equipamentos reduziram 9%, e incluíam índices de
preços de 2%. Além disso, mostraram um efeito desfavorável em 2%. As vendas líquidas
de equipamentos nos Estados Unidos e Canadá diminuíram 13%, e no resto de mercados
reduziram 3%, com um efeito desfavorável de 4%.
As operações de equipamentos da Deere mostraram um lucro operacional (sem os impostos)
de 1.880 M$ (2.177 M$ em 2015). Este resultado foi compensado em parte com os ganhos pela
venda parcial da ﬁlial SiteOne Landscape Supply, Inc, ainda não consolidada.
Os lucros das operações de equipamentos foram de 1.058 M$ (1.308 M$) e foram afetados por
taxas maiores de impostos durante o ano de 2016.
Os serviços ﬁnanceiros geraram
receitas líquidas atribuídas à Deere
& Company de 467,6 M$ (632,9
M$). Segundo a empresa, a queda
aconteceu principalmente por
diferenciais de ﬁnanciamentos menos
favoráveis, perdas mais altas em
valores residuais e maiores provisões
em perdas em empréstimos. Além
disso, os resultados para o ano
completo em 2015 se beneﬁciaram
de um aumento na venda de seguros
agrários.
Previsões para este exercício
A multinacional faz um prognóstico de queda nas vendas de equipamentos ao redor de 1%
para o atual ano ﬁscal, em relação ao anterior. Nas previsões se inclui um efeito favorável na
conversão da moeda de 1%. Nas vendas líquidas e nas receitas se prevê uma redução de 1%,
enquanto que o lucro está estimado em 1.400 M$.
Durante o último trimestre de 2016, a companhia anunciou programas voluntários
de aposentadoria, como parte de seus esforços para reduzir custos operacionais, num
valor de 116 M$ sem os impostos. As economias derivadas destes programas serão de
aproximadamente 75 M$ em 2017.
“Estamos aumentando a eﬁciência e conﬁamos em poder executar reduções estruturais de
custos de ao menos 500 milhões de dólares ao ﬁnalizar 2018”, assegura o Presidente e Diretor
Executivo, Samuel R. Allen.
Deﬁnitivamente, a companhia considera que todos seus negócios permanecem solidamente
estáveis, com a ajuda de uma boa execução, e uma gestão de custos disciplinada.
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A John Deere
É eleita uma das empresas
mais admiradas do mundo
A John Deere está presente, uma vez
mais, na lista de 50 Empresas Mais
Admiradas do mundo. A listagem,
elaborada pela revista americana
Fortune, é considerada o “relatório
deﬁnitivo” sobre reputações
corporativas.
A pesquisa leva em conta o
desempenho das companhias em nove
critérios, dentre eles inovação, gestão
de pessoas, uso de ativos corporativos,
responsabilidade social, qualidade da
gestão, solidez ﬁnanceira, investimentos
de longo prazo, qualidade dos produtos
e serviços e ainda capacidade de
competir globalmente.
“O ranking das Mais Admiradas da
Fortune demonstra que os cerca de
60 mil funcionários da John Deere
em todo o mundo estão focados em
trabalhar para oferecerem o melhor aos
nossos clientes, além de atuarem sob
os valores fundamentais da companhia:
integridade, qualidade, compromisso
e inovação”, diz Samuel R. Allen, CEO
da Deere. Para elaborar o ranking, a
revista Fortune analisou 1.500 grandes
companhias globais.
A Deere & Company é líder mundial no
fornecimento de serviços e produtos
avançados e está comprometida
com o sucesso dos clientes, que
cultivam, colhem, transformam e
enriquecem a terra para enfrentar
a crescente demanda mundial por
alimentos, combustíveis, habitação e
infraestrutura. Desde sua fundação,
em 1837, a John Deere tem oferecido
produtos inovadores de alta qualidade,
contribuindo para a construção de uma
tradição de integridade.
www.johndeere.com.br

O setor da Biomassa e Energia tem
encontro marcado no CIBIO 2017 e
2ª Feira EXPOBIOMASSA!
As vantagens de um evento 100%
focado e especíﬁco ao setor!
Participe dos eventos oﬁciais do setor da
Biomassa e Energia no Brasil!
- Mais de 70 empresas expositores
- Exposição e demonstração Maquinas e
Equipamentos
- Expectativa de 6 mil visitantes de mais 12 países
- Público seleto com interesse direto no assunto
- Primeiro e único evento especializado do setor no
Brasil
- Presença dos principais players e especialistas
do setor
acesse os sites oﬁciais dos eventos:

www.congressobiomassa.com
www.expobiomassa.com

Contatos para estantes e patrocínios:

email: comercial@grupofrg.com.br
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A Krone
Receita do Grupo cresce 12,5%
O Grupo Krone fechou o exercício de 2015/2016
com uma receita de 1.800 M , o que signiﬁca um
crescimento de 12,5% em relação aos 1.600 M de
2014/2015. Segundo explica a companhia alemã
em um comunicado, este aumento foi conseguido
em um “momento de mercado difícil”, no qual a
indústria da maquinaria agrícola vivenciou uma
queda signiﬁcativa em todo o mundo, e o mercado de
veículos comerciais, no qual o fabricante alemão tem
uma presença notável, “não contou com as condições
ideais”.
Apesar deste cenário, a divisão de Maquinaria
Agrícola conseguiu uma receita de 568,6 M (ano anterior: 554,5 M€). Os principais geradores
de receitas não se modiﬁcaram, com os chamados produtos BiG-Line na cabeça, entre eles a
trituradora de forragem autopropelida BiG X, a cortadora de alto rendimento autopropelida
BiG M, e vários tipos das macro enfardadoras e enfardadoras de rolo.
Devido às receitas líquidas geradas, o patrimônio do Grupo Krone aumentou em 47,8 M€, até
445,3 M€ (388,5 M€. O índice próprio de capital subiu apesar de crescerem os ativos totais até
47,8% (45,9%). O Grupo conta com um capital disponível a médio e longo prazo que alcança
os 700,6 M€ (672,4 M€ Euros).
O Grupo Krone empregou, no ano ﬁscal que acaba de ﬁnalizar, um total de 4.281
empregados, em média, em todo o mundo (permanentes: 3,097). Esta cifra inclui uma média
de 261 aprendizes (ano anterior: 220).
No último exercício, o Grupo Krone ampliou seu negócio de equipamento agrícola com duas
novas ﬁliais, na França e China. Além disso, decidiu transferir a central dos Estados Unidos, nos
próximos anos, de Memphis (Tennessee) para Shelbyville (Indiana).
www.krone.de

A Itália
O mercado italiano despenca a mínimos históricos
As inscrições de tratores novos na Itália tiveram uma queda de 0,5% em 2016, até se situar em
18.341 unidades (18.428 em 2015). Em colhedoras o retrocesso é de 0,6%, com 343 unidades,
em comparação às 345 do ano anterior.
Também perderam terreno os reboques, com 9.247 unidades diante das 9.301 anteriores. Tudo
isso, segundo os dados elaborados pela Associação de Fabricantes, FederUnacoma, que toma
como referência dados do Ministério de Transporte.
O mercado italiano se encontra ainda em mínimos históricos, e somente o aumento
signiﬁcativo das matriculas de tratores produzido em dezembro (+19%), devido em parte à
liberação de ajudas em algumas regiões importantes, unido a certas políticas de marketing
de alguns fabricantes e redes de venda, para impulsionar as compras antes do fechamento do
ano, evitaram um resultado ﬁnal ainda pior.
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A Manitou
As vendas do Grupo cresceram 4%
O Grupo Manitou conseguiu fechar o ano de 2016 com vendas de 1.335 milhões de Euros, o
que representa um crescimento anual de 4%, uma percentagem superior à esperada, graças
ao bom comportamento registrado no último trimestre.
A divisão MHA (Material Handling & Access / Manipulação de materiais e acesso em altura
de pessoas), CEP (Compact Equipment Products/ Maquinaria compacta) e S&S (Serviços &
Soluções), na qual englobam as soluções aplicadas na agricultura, cresceu 10%. Por regiões, o
sul da Europa está encabeçando as vendas com um crescimento de 20%.
Para o ano de 2017, o grupo francês espera um crescimento das receitas ao redor de 3%,
com uma atividade consolidada na construção e na indústria europeia, unido à continuidade
no desenvolvimento de serviços e séries de produtos. Conﬁa também em retornar as cifras
positivas na América do Norte.

A Michelin
Aumenta lucros com menos faturamento
O Grupo Michelin teve no ano passado um lucro
de 1.667 M€, o que representa 43% mais que em
2015. Este crescimento foi obtido apesar de que seu
faturamento tenha se reduzido em 0,9% até 20.907
M€, devido, segundo a companhia, ao efeito de
câmbio das divisas e dos preços das matérias primas.
O resultado operacional, antes de elementos não
recorrentes, se elevou de 2.577 M€ a 2.692 M€, o que
representa 12,9 % das vendas líquidas. A empresa
destaca o aumento no volume de vendas de 2,1%,
superior ao obtido na média dos mercados. A área
que inclui o negócio agrícola registrou um aumento de 6%.
Como objetivo para este ano, se pretende efetuar uma política “ágil” de compras, dado que
sua previsão é que sigam encarecendo as matérias primas, com um impacto negativo calculado
de 900 M€. Espera-se que 2017 seja “um novo ano de progresso, alinhado com os objetivos do
Grupo para 2020”. Nesta situação dos mercados, buscará um crescimento em volume alinhado
com a evolução mundial dos mercados, um resultado operacional superior ou igual ao de
2016, e geração de cash ﬂow estrutural superior a 900 M€.
“O ano de 2016 constitui uma etapa de êxito em nossa página ou caminho estratégico. Nosso
crescimento, uma vez mais superior ao dos mercados, é o fruto da força da marca Michelin,
do nosso ritmo de inovações, da melhoria da qualidade de serviço em beneﬁcio de nossos
clientes e do êxito das séries intermediárias. Nossa política de preços, que valoriza a liderança
tecnológica do Grupo e nosso esforço de melhoria da competitividade, nos permitiu alcançar
os objetivos ﬁnanceiros anunciados no início do ano. Esperamos seguir progredindo em 2017,
alinhados com os objetivos do Grupo no Horizonte 2020”, aﬁrmou o Presidente do Grupo,
Jean-Dominique Senard.
www.michelin.com
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A CNH Industrial
As possíveis práticas não
competitivas da Iveco lastram os
resultados
Segundo as contas apresentadas pelo grupo,
embora o lucro líquido ajustado fosse de 482
milhões de dólares, 1,7% mais que no ano
de 2015, fechou o exercício com perdas de
249 M$ devido à carga extraordinária de 551
M$ acordada com a Comissão Europeia por
possíveis práticas não competitivas da Iveco, e
por 60 M$ vinculados com a compra de ações
da CNH Industrial. Além de que, também houve
incidência das diﬁculdades sofridas na Venezuela e a reorganização das operações na América
Latina.
A CNH Industrial (New Holland, Case IH, FPT, Iveco, etc.) fechou o último exercício com receitas
de 24.872 milhões US$, o que representa um retrocesso de 4,0% diante dos 25.912 milhões
US$ do ano de 2015.
O lucro operacional da divisão de Maquinaria Agrícola alcançou 818 milhões US$ (952 M$
em 2015), enquanto que o de Equipamentos de Construção foi de 2 milhões US$, (90 M$ em
2015). Em Veículos Industriais chegou aos 333 M$ (283 M$) e em Motores obteve 232 M$
(186 M$).
Para este ano, a companhia impulsionará melhorias estruturais dentro de seu Programa de
Eﬁciência. O faturamento estimado ﬁca entre 23.000 e 24.000 M$.

Carl Gustaf Göransson é o novo presidente mundial das
marcas de construção
A CNH Industrial anuncia Carl Gustaf Göransson como novo
presidente mundial do segmento de máquinas de construção da
companhia. O executivo vai dirigir globalmente as marcas Case
Construction Equipment e New Holland Construction.
Formado em Marketing e Administração de Empresas pela
Eductus IHM Business School, em Växjö, Suécia, e licenciado pela
Swedish Ofﬁcers Academy School, em Halmstad, no mesmo país,
Göransson tem aproximadamente 25 anos de experiência no
setor de equipamentos de construção.
Nascido na Suécia, iniciou sua carreira em 1993 na Volvo
Construction Equipment, onde foi gerente de marketing de
produtos para caminhões articulados, gerente de projetos para escavadeiras, vice-presidente
de caminhões articulados, vice-presidente de desenvolvimento de negócios de vendas e
presidente para a Europa central. Em 2013, Göransson se tornou vice-presidente sênior de
Vendas, Mercados e Serviços na Cargotec Corporation para a marca Hiab.
www.cnhindustrial.com

P
e
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A JCB
George Heining, novo Diretor Geral para
a Espanha e Portugal
George Heining é o novo Diretor Geral da JCB para a Espanha
e Portugal, que assume esta responsabilidade desde o dia
primeiro de janeiro de 2017. Tem 37 anos, é de nacionalidade
britânica e brasileira, trabalha há mais de 12 anos com a
JCB em diferentes postos de responsabilidade na Inglaterra,
Panamá, Brasil e Chile. Seu anterior cargo era Gerente de
Grandes Contas da JCB na Inglaterra, cobrindo o sul da Europa
e da América Latina.
Durante o ano de 2017, a JCB apresentará 50 produtos
novos e investirá em novas instalações ao redor do mundo.
Concretamente, na Alemanha, serão investidos 25 milhões de Euros em novas instalações,
onde, além disso, serão fabricados alguns modelos especíﬁcos, como a pá hidrostática modelo
406, que é muito usada na Europa para o setor da construção e para o setor agrícola no norte
da Espanha. Por outro lado, na Inglaterra, também serão investidos 18 milhões de Euros para
a série de telescópicas. E, por último, em Jaipur (Índia) onde foi implantada uma nova fábrica
com um investimento de 75 milhões de euros.R
www.jcb.com

Não importa onde está a
necessidade do seu cliente.
A solução está na TVH-Dinamica.
Na fábrica ou no campo, peça que a gente tem!
Mais de 100 mil itens de todas as marcas, nas linhas de
movimentação, industrial e agrícola. Estoque global com
600 mil itens, atendendo mais de 21 milhões de referências
de máquinas diversas.
Peças para empilhadeiras, plataformas aéreas e
equipamentos portuários

Peças para tratores e máquinas agrícolas

Rua Francisco Foga,t%JTUSJUP*OEVTUSJBMt Vinhedo/SP
JOGPUWIEJOBNJDB!UWIDPNtXXXUWIEJOBNJDBDPNCSt Televendas: 19 3045-4251

Visite a TVH-Dinamica na Automec
São Paulo Expo y Estande F-200
13ª FEIRA INTERNACIONAL DE AUTO PEÇAS, EQUIPAMENTO E SERVIÇOS
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COMPANHIA

A companhia investe para acelerar inovação na
agricultura

A MONSANTO TRAZ A
FERRAMENTA CLIMATE
FIELDVIEW PARA O BRASIL
$&OLPDWHSODQHMDODQoDURÀFLDOPHQWHD
ferramenta Climate FieldView® no Brasil para
DSUy[LPDVDIUDGHJUmRVTXHVHLQLFLDHP
agosto de 2017.

A

Monsanto está investindo no lançamento
do primeiro produto
da sua aﬁliada de agricultura
digital The Climate Corporation no Brasil. O FieldViewTM

Michael Stern, Chief Executive Ofﬁcer Climate.

Plus será utilizado por cerca de 100 produtores brasileiros de soja e milho e
o lançamento está previsto para a próxima safra de
grãos.
Para a utilização da
ferramenta aplica-se um
drive na máquina durante o plantio, colheita ou Fernando Orlando dos Santos e seu avô Wilmo
pulverização, e este dri- Orlando.
ve associado a um ipad,
colhe os dados de todo o
O agricultor pode ainda
processo cruzando informa- monitorar pragas, doenças,
ções em tempo real. A fer- ervas daninhas e pedras, bem
ramenta sincroniza as infor- como identiﬁcar as paradas
mações e envia para a web, de máquinas, tendo mais agionde o agricultor pode ge- lidade para desvendar os prorenciar dados sobre popula- blemas de seu campo e ter
ção, relevo, data, velocida- maior velocidade para a tode de máquina, entre outros, mada de decisões referente
através de uma biblioteca di- a qualquer aspecto que afegital de dados.
te a eﬁciência da produção.
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Segundo Michael Stern,
chefe executivo da Climate
Corporation, o Climate FieldView® auxilia para a tomada
de decisões mais inteligentes e não apenas intuitivas no
campo. O sistema se utiliza
de algoritmos muito avançados, e o projeto foi elaborado com um alto investimento para o qual foram contratados centenas de cientistas
e engenheiros. Esta inteligência artiﬁcial computacional
essencialmente cruza dados
e mapas colhidos durante a
produção e os compara. A
plataforma já está sendo utilizada nos Estados Unidos, no
Canadá, na Europa e agora
está sendo adaptada para as
necessidades do Brasil.
A ferramenta se encontra em fase de testes no país,
e permite um gerenciamento da fazenda em tempo real.
Alguns agricultores tiveram
a oportunidade de utilizar
o Climate FieldView® na safra verão 2016/2017 e safrinha para avaliá-la, e têm dividido sua experiência e sugestões.
Fernando Orlando dos
Santos (27 anos), dono e gestor da Fazenda São José, em
Montividiu (GO), garante
que antes de utilizar o Climate FieldView ® era muito
difícil fazer o estudo e os cruzamentos dos mapas gerados
pelas plataformas das máquinas que possuem. Era também complicado importar os
conteúdos para o computador, e garante que com esta
ferramenta fica muito mais
fácil a sincronização e a aná-

Sistema operando na máquina.

lise destes dados coletados.
Fernando já pôde perceber a
eﬁciência de plantio em relação à velocidade das máquinas visando economia de
combustível, e pôde também
veriﬁcar informações como
população de plantas por talhão da fazenda, identiﬁcando os motivos para diferentes produtividades em diferentes talhões.
Felipe Schwening (32
anos) um dos proprietários da
fazenda Pai Manoel em Rio
Verde (GO) apontou o benefício de que seus funcionários com o uso da ferramenta
trabalham muito mais dentro
do planejado, já que o acompanhamento da produção
permite veriﬁcar quem está

Drive instalado no trator.

sendo mais ou menos produtivo, e permite também identificar possíveis problemas
de máquina e erros que geram consequentes perdas. Felipe mencionou que no Brasil o problema que enfrentamos em relação a um bom
sinal de internet é um possível diﬁcultador para esta novidade, mas que em fazendas
onde existe sinal wi-ﬁ o uso
da plataforma é importante
para a gestão em tempo real.
Através desta plataforma
o agricultor pode visualizar
todos os dados em um só lugar, coletar dados das operações no campo e gerenciar
sua fazenda com mais eﬁciência para desvendar e melhorar a produtividade.R
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LS Tractor entra no segmento
de plantadeiras

A LS Planter é a aposta da LS Tractor, fabricante
sul-coreana de tratores, para entrar no mercado
de implementos para plantio.

B

uscando ampliar o portfólio de produtos oferecidos ao produtor rural, a empresa decidiu investir
neste novo segmento por ele
ter sinergia com o trabalho do
trator. Para tanto formou uma
joint venture com a empresa Eixoplant, de Passo Fundo,
RS, detentora da tecnologia
do equipamento e que vai fabricar para a LS Tractor.
O diretor comercial e de
marketing André Rorato, aﬁrma que foram investidos milhões para o desenvolvimento da plantadeira e que este
implemento foi o que melhor
aﬁnidade apresentou com o

DNA da LS que é de sempre
apresentar inovações tecnológicas. “E este produto é recheado delas”, assinala. Rorato diz que a investida neste
segmento, para complementar o portfólio da empresa é
uma ação da fábrica brasileira
da LS Tractor e que novos produtos ainda estão por vir nos
próximos anos. “O mercado
está receptivo por inovações,
e este é o nosso objetivo, atender as demandas dos produtores rurais”, aﬁrma acrescentando que no primeiro ano,
pretende conquistar cerca de
5% de share de mercado neste segmento.

Conforme explica o gerente de produto, Astor Kilpp, serão colocadas no mercado três versões; mecânica,
elétrica e hidráulica, com no
mínimo 36 modelos e com
tamanhos que variam de seis
a 18 linhas. “Vamos entrar
no mercado já apresentando
várias opções para atender
as mais diferentes necessidades dos produtores e das regiões brasileiras de plantio”,
aﬁrma Kilpp. Ele acrescenta
que a LS Planter tem uma série de diferenciais em relação
ao que existe hoje no mercado de plantadeiras. “A totalidade delas, nunca foi vista
antes porque ela é realmente revolucionária em termos
de tecnologias para plantio”,
assegura o gerente. Assim,
ele destaca os seguintes itens:
1 Novo Sistema de
acionamento
O sistema de acionamento da LS Planter não utiliza correntes ou engrenagens
para tração e troca da velocidade dos dosadores de fertilizante e distribuidores de semente. Isso deixa a máquina
mais leve, exigindo menos
do motor do trator.
Eixoplant: uma nova tecnologia de acionamento na
distribuição de semente que
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funciona através de um eixo
ﬂexível, giratório e elástico.
Sua transmissão por movimentos contínuos diminui as
perdas de sementes.
2 Chassi estrutural Flex
Frame
A LS Planter é a única máquina do mercado preparada
para atender as novas demandas de tecnologia em sementes de plantio de menor espaçamento. Todos os modelos
são montados sob chassi estrutural, com tecnologia Flex
Frame e base em um conceito
modular, que permite diversas
opções de espaçamento entre
linhas a partir de 20 cm.
3 Distribuição Ordenada de
Sementes
Tecnologia inovadora
que realiza uma distribuição geométrica regular das
sementes através de uma velocidade constante no disco dosador, proporcionando
a queda das sementes sem
impulsos. O resultado? Mais
uniformidade e precisão.
s !PROVEITAMENTO TOTAL
dos nutrientes
s -ELHOR LUMINOSIDADE E
ventilação nas sementes
s -AIOR RENDIMENTO E MEnos competição entre
plantas
4 Novo Sistema de dosagem
para Adubo Volumétrico
O Sistema de dosagem
Pulso Zero realiza uma distribuição uniforme do fertilizante, independente do relevo do solo. Construído de
forma blindada, em material

anticorrosivo, é antiaderente
e quimicamente resistente,
o que dispensa lubriﬁcação.
Sua capacidade de distribuição varia entre 16 e 900
Kg por hectare, isento de derramamento involuntário, sem
pulsos na dosagem e com
bloqueador instantâneo na
queda do fertilizante nas paradas de movimento.
5 Sistema Sulcador AntiImpacto
É uma construção com
base em um conceito pendular, em que duas molas trabalham de forma auto-compensadora, absorvendo o impacto durante o movimento, o
que evita que a haste do sulcador seja daniﬁcada. O resultado é uma maior vida útil
e uniformidade do trabalho
realizado.
6 Sistema exclusivo de
amortecimento na linha
de semente
Tecnologia de suspensão
construída com amortecedor e mola espiral, que funciona de forma auto-compensadora, evitando impactos e sobressaltos durante a
operação. Isso mantém a linha de semente em um funcionamento estável em contato constante com o solo.
Esse sistema resulta em um
plantio com uma profundidade precisa.
7 Regulador de precisão
Construída em peça única, o dispositivo regulador
pode ser ajustado por um
simples movimento giratório.

Um método prático que posiciona o limitador para a profundidade de sementes desejada. Uma escala milimétrica indica a medida regulada.
Essa tecnologia inovadora contém um sistema de regulagem pendular e rodas limitadoras com revestimento de material antiaderente.
8 Economia de combustível
A LS Planter possui uma
distribuição equilibrada de
peso, dispositivos de acionamento que reduzem a necessidade de energia e mecanismos de contato com o solo
projetados para oferecer um
menor esforço de tração. Por
ter uma menor necessidade
de potência por linha, a máquina proporciona uma economia substancial de combustível por hectare plantado.
9 Rodagem de Alta
Flutuação
Característica standart da
LS Planter, a rodagem de alta
ﬂutuação reduz a compactação sobre o solo, em função
da menor pressão por cm² do
peso da máquina.
10 Maior autonomia de
plantio
A LS Planter também traz
como diferencial uma grande
capacidade de carga nas caixas de fertilizante e sementes,
entregando uma maior autonomia operacional. As necessidades de recarga são menores, garantindo assim uma
maior eﬁciência durante o dia
de trabalho. O resultado: mais
hectares plantados.R
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Características da ﬁbra do
algodão nos sistemas de colheita
manual, picker e stripper
O algodão é uma
LPSRUWDQWHÀEUD
natural, considerada
JOREDOPHQWHD
principal das culturas
GHÀEUDV2(VWDGR
de Mato Grosso
atualmente é o maior
produtor de algodão
GR%UDVLO1DVDIUD
GHIRUDP
cultivados 600 mil
hectares e produção
GHPLOWRQHODGDV
representando 68% da
SURGXomRQDFLRQDO

Elizabeth Haruna Kazama,
Rouverson Pereira da Silva,
Francielle Morelli Ferreira,
Francielle Morlin Carneiro
e Antônio Tássio Santana
Ormond

U

ma etapa de alto custo e de extrema importância no processo produtivo do algodão é a
colheita, uma vez que, se mal
conduzida, acarretará prejuízos de qualidade e de quantidade ao produto ﬁnal.

Para a colheita do algodão, existem dois tipos de
máquinas: a colhedora de
fusos (picker), que é bastante seletiva, os fusos puxam
a ﬁbra do capulho aberto e
quando a colhedora está bem
ajustada, a quantidade de
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Figura 1. Colhedora picker, sistema de fusos à esquerda e colhedora stripper, sistema de pente, à direita.

matéria estranha levada para
o cesto (sujeira grossa) é razoável, a contaminação vegetal é média, com casquilhas, caules e folhas. Já a colhedora stripper, dotada de
sistema de roldanas, retira os
capulhos inteiros, as casquilhas e os invólucros.
As colhedoras do tipo picker têm como principal elemento os fusos em rotação,
que extraem de forma seletiva o algodão em caroço dos
capulhos. As colhedoras do
tipo stripper são compostas
por um conjunto de dedos,
formando um pente (de largura que pode variar entre
3,0 e 7,2 m. No sistema de
colheita stripper, o molinete bate nas plantas e a máquina recolhe os capulhos
com brácteas e fragmentos
lenhosos.
A qualidade intrínseca
das fibras é dependente do
fator genético, próprio de
cada cultivar, e de fatores do
ambiente, como temperatura, umidade relativa do ar e
radiação solar. As variáveis
percentagem de ﬁbra e alongamento são fortemente con-

trolados pelo genótipo, enquanto resistência, comprimento e uniformidade são
moderadamente controlados
pelo genótipo e o índice de
ﬁbras curtas e a cor são fracamente controladas pelo genótipo. Características como
micronaire (indicativo da relação finura/maturidade da
fibra), amarelecimento são
tanto geneticamente controladas quanto impactadas pelas condições ambientais.
Analisando-se as características da ﬁbra em função
de diferentes sistemas de colheita, a manual, por ser mais
seletiva, provoca pouca contaminação. Nessa modalidade, o rendimento de ﬁbra é
alto (40 a 45%); a sequência

de beneﬁciamento é mínima,
com menos tratamentos mecânicos. A ﬁbra é limpa, com
baixas taxas de fibras curtas e neps (pequenos emaranhados de ﬁbras menos resistentes, como as imaturas ou
mortas, além dos tipos produzidos, que são de melhor
qualidade.
A busca da indústria têxtil em geral é por plumas com
maiores percentuais de reﬂectância, menores índices
de amarelecimento e menor
grau de impurezas. Portanto, o manejo do algodoeiro
está diretamente relacionado com a qualidade da ﬁbra,
uma vez que o sistema de
produção e o tipo de colheita
podem afetar o produto ﬁnal.

Figura 2. Detalhe
para os fusos no
sistema picker.
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Por esses motivos, objetivou-se, com este trabalho,
avaliar as características das
ﬁbras, em cultivo adensado,
submetidos a diferentes sistemas mecanizados de colheita (manual, picker e stripper).

O teste
O estudo foi conduzido
no ano agrícola de 2012, em
Juscimeira, Mato Grosso. O
algodão foi produzido em
sistema de cultivo adensado, sob sistema de semeadura direta (palhada de milheto e capim-sudão), com espaçamento de 0,45 m entre
ﬁleiras de plantas. O cultivar
utilizado foi o FMT 701, pertencente à Fundação Mato
Grosso. Estudou-se três sistemas de colheita (manual, picker e stripper).
Na ocasião da colheita, foram utilizadas as seguintes máquinas: Colhedora de algodão do tipo picker,
marca John Deere, modelo
9970, com potência de 186
kW (253 cv), com plataforma
de 4,5 m de largura e dez linhas de colheita com kit Cot-

ton 45, da Deltamaq Indústria e Comércio Ltda; Colhedora de algodão marca Case,
modelo 2555, com potência
de 193 kW (263 cv), adaptada com plataforma de “pente”, fabricada na própria fazenda (réplica do modelo da
marca BUSA), com 6 m de
largura e sistema de colheita stripper.

As amostras de
algodão em caroço,
oriundas da colheita
manual e da colheita mecanizada (retiradas do cesto armazenador das colhedoras)
foram beneficiadas
em máquinas de rolo,
pela Fundação MT,
em Rondonópolis,
MT. As características
da fibra (percentagem
de fibra, micronaire,
comprimento, uniformidade de comprimento,
maturidade, resistência, índice de fibras curtas, amarelecimento, cor, reflectância, impurezas, área, etc)
foram analisadas em Laboratório de Classificação de
Fibras da BM&F, em Rondonópolis, MT, com o sistema HVI (High Volume Instrument).

2(VWDGRGH0DWR*URVVRDWXDOPHQWHpR
maior produtor de algodão do Brasil
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Figura 3. Conteúdo de impurezas (Cnt) em
função dos sistemas de colheita.

Figura 4. Área ocupada pelas impurezas
(Área); alongamento da ﬁbra (Elong); grau de
folha (LG) e índice de ﬁbras curtas (SFI) em
função dos sistemas de colheita.

Resultados
Os resultados de produtividade do algodão em caroço por colheita manual, realizada em cada parcela antes
da passagem das colhedoras,
alcançaram 3.911 kg ha-1
para o cultivar FMT 701.
Observa-se pelas Figuras 3 e 4, que as características desejáveis com menores

valores para qualidade da ﬁbra, que são menores quantidades de conteúdo, área de
impurezas e grau de folhas
foram obtidos para o sistema manual, seguido do sistema picker, e em último lugar
pelo sistema stripper.
Para o valor de Cnt (conteúdo de impurezas), área de
impurezas e LG (grau de fo-

lha) esses valores podem ser
explicados pelo mecanismo
de extração dos capulhos,
pois, na colheita manual, retira-se seletivamente o algodão em caroço com o mínimo de impurezas, justificando-se o menor resultado
obtido. Entretanto, o sistema de colheita stripper consiste no arranquio pelos pentes da plataforma, recolhendo os capulhos com brácteas
e fragmentos lenhosos, resultando, portanto, no maior índice de impurezas.
Dessa forma, as impurezas afetam as demais características do algodão, como
o índice de ﬁbras curtas (SFI),
pois a forma como é colhido o capulho pode daniﬁcar
a estrutura interna da ﬁbra,
aumentando as ﬁbras curtas
nos sistemas mecanizados
em comparação ao manual.
O alongamento permite avaliar o comportamento elástico do material têxtil submetido a um esforço de tração,
proporcionando uma ideia
sobre a ﬁabilidade esperada,
neste trabalho, observou-se
que a elasticidade foi menor
na colheita manual, podendo
estar ligada à fatores genéticos da planta.
O índice de folhas (leaf)
é um conceito utilizado pelo
USDA (1994) (Departamento Norte Americano de Agricultura) e corresponde à incidência de impurezas (matéria não ﬁbrosa) da amostra
de algodão, quando comparada com os padrões físicos
universais. Observa-se, que
o sistema de colheita manuAGRIWORLD 37
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Figura 5. Grau de reﬂectância (Rd);
uniformidade do comprimento (Unf) e
maturidade percentual da ﬁbra (Mat) em
função dos sistemas de colheita.

Figura 6. Comprimento médio da ﬁbra
(UHM); resistência (Str) e percentagem da
ﬁbra (% ﬁbra) em função dos sistemas de
colheita.

al originou os menores índices de folha. Entre os sistemas mecanizados este parâmetro variou de 4 a 6, índices
considerados aceitáveis na
comercialização.
Já para as características
que se buscam valores maiores como desejáveis obser-

va-se pelas ﬁguras 5 e 6 que
a colheita manual, seguido
pelos sistemas picker e por
último o stripper. Maior reﬂectância, uniformidade do
comprimento, maturação,
comprimento, resistência e
percentagem de ﬁbra foram
observadas na colheita ma-

nual, em comparação à colheita mecanizada. Demonstrando que a máquina ao colher maior quantidade de
impurezas impacta negativamente em todas as demais
características da ﬁbra, mesmo como a maturação. E entre os dois sistemas mecanizados, o sistema picker por
ser mais seletivo, danifica
menos os atributos desejados da ﬁbra.
Dentre as características
buscadas no melhoramento
do algodão está a percentagem de ﬁbra, que é um dos
componentes da produção
de pluma. A maior percentagem de ﬁbra foi encontrada nos sistemas de colheita
manual e picker. Percebe-se
que o sistema stripper diminui consideravelmente o rendimento de pluma.
A busca em geral das
indústrias têxteis é por plumas com maiores percentuais de reﬂectância, percebe-se como a ação dos fusos rotativos (sistema picker), pente
e rosca sem ﬁm (sistema stripper) ocasionam redução na
reﬂectância da ﬁbra.
A combinação dos índices de reﬂectância e de amarelecimento estabelece o grau
de cor ou color grade (CG) da
ﬁbra do algodão (Tabela 1),
representado por um código
de três dígitos. O primeiro dígito é relativo ao tipo visual
do algodão (para o que o tipo
1 é o melhor e o 8 já é considerado fora do padrão), o segundo dígito refere-se à cor
(1-branco, 2-ligeiramente creme, 3-creme, 4-avermelhado

38 AGRIWORLD

-FIBRA ALGODON.indd 38

23/2/17 11:20

Tabela 1. Grau de cor em função dos
padrões físicos universais para os diferentes
sistemas de colheita.
CG

Manual

Picker

Stripper

11-2

41-2

51-2

e 5-amarelado) e o terceiro dígito representa um dos quadrantes localizados no diagrama de cores desenvolvido
por Nickerson & Hunter (Cotton Colorimeter baseado no
Universal Standards for Grade
of American Upland Cotton).
Observa-se que no experimento obtiveram-se fibras de três tipos. O melhor

tipo foi encontrado no sistema de colheita manual, por
causa das características dessa modalidade de colheita,
uma vez que se recolheram
apenas os capulhos do algodão com o mínimo de impurezas. Para o cv. FMT 701, a
fibra foi classificada como
11-2 (algodão de tipo visual
1 e cor branca).

Para a colheita do algodão, existem dois
WLSRVGHPiTXLQDVDFROKHGRUDGHIXVRV
(picker) e a colhedora stripper, dotada
de sistema de roldanas

O sistema de colheita picker resultou em 41-2 (algodão de tipo visual 4 e cor
branca) e, o sistema stripper,
em algodão de tipo 51-2 (algodão de tipo visual 5 e cor
branca). Esses tipos quando
comparados com 11-2 são
considerados de pior qualidade.
Em pesquisa de campo
com os cotonicultores da
Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão (AMPA), observou que
85% dos cotonicultores produzem algodão do tipo 31-4;
60% produzem do tipo 41-4
e apenas 5% produzem do
tipo 51-5. Em estudos com
comercialização de algodão
em pluma, explanou que a ﬁbra de colheita stripper é menos procurada, além de ser
comercializada com deságios, por apresentar tipo inferior. As bolsas de valores
aplicam ágios e deságios de
acordo com a classiﬁcação
do algodão comercializado. Esses critérios utilizados na comercialização mostram o quanto
a qualidade do produto
é levada em consideração pelos agentes, pois,
quanto melhores os padrões atingidos pelos
produtores, maiores serão os ágios recebidos.
Portanto, a busca pela
melhoria de qualidade
da ﬁbra ocasionada pela
colheita mecanizada é
necessária, pois assim
será possível ao produtor obter melhores preços no mercado.R
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Case IH comemora 175 anos de
vanguarda em equipamentos agrícolas

F

oi lá, na beira do Rio
Root, que o fundador Jerome Increase Case instalou a Racine Threshing Machine Works para produzir
uma máquina revolucionária, projetada para acelerar
a separação dos grãos após
a colheita.
“Acho incrível ver até
onde o setor agrícola e a nossa empresa chegaram durante os últimos 175 anos, especialmente devido ao fato
de que hoje estamos mais
fortes do que nunca”, afirma Andreas Klauser, presidente da Case IH. “O que
sempre guiou nosso enfoque inovador foi fornecer aos
clientes as tecnologias, cons-

A Case IH, líder
mundial na produção
de equipamentos
agrícolas, está
iniciando um ano de
comemorações do
seu 175º aniversário
na sede mundial da
marca em Racine, no
estado do Wisconsin,
nos Estados Unidos.

tantemente aprimoradas, que
lhes permitem cultivar de forma mais eﬁciente e rentável”,
conclui.
Jerome Case iniciou essa
tradição trabalhando amplamente com equipamentos agrícolas antes de começar seu próprio negócio, que
se tornou sua paixão para a
vida inteira. “Ele acreditava
que cada peça de um equipamento fabricado por sua
empresa precisava cumprir
a promessa da marca e cuidava disso pessoalmente. Há
um relato de que ele viajou
para outro estado para investigar um problema em um
produto, mesmo já em idade avançada. Esses princípios

40 AGRIWORLD

-CASE IH 175 AÑOS.indd 40

23/2/17 11:17

continuam nos inspirando e
orientando até hoje”, conta Klauser.
Os primórdios da empresa estão estreitamente relacionados àqueles da economia dos Estados Unidos,
quando os pioneiros americanos migraram para o Oeste, onde estabeleceram novas fazendas para alimentar
os crescentes centros populacionais no Leste do país.
Em 1869, Case passou a fabricar o primeiro trator movido a vapor que, embora montado sobre rodas, era puxado
por cavalos e usado somente
para acionar outras máquinas. Depois, em 1876, ele
construiu o primeiro motor a
vapor de tração autopropulsionada. Como estas máquinas substituíram rapidamente
os cavalos para a debulha, a
J. I. Case Threshing Machine
Company tornou-se a maior
produtora de máquinas a vapor em 1886.
Em 1902, cinco empresas se uniram para formar a
International Harvester Company, em Chicago, negócio
intermediado pessoalmente
por J.P. Morgan, o banqueiro americano que dominava as finanças corporativas
e a consolidação industrial
da época. A empresa fabricou sua primeira colhedora de grãos em 1915 e, em
1923, introduziu o Farmall®,
o primeiro trator para colheita em fileiras do mundo. Foi um sistema uniﬁcado revolucionário de tratores
e implementos para lavoura,
plantio e colheita que pro-

Andreas Klauser.

porcionou maior produtividade, conﬁabilidade e segurança. A International Harvester vendeu mais de cinco
milhões de tratores Farmall
e, em 1977, lançou a colhedora de grãos rotativa exclusiva Axial-Flow® de um só rotor, que revolucionou o setor
agrícola com sua simplicidade, qualidade dos grãos, redução de perdas, adaptabilidade de colheita, capacidade

adequada e alto valor de revenda. A ceifeira-debulhadora Axial-Flow ainda hoje deﬁne o padrão de desempenho
de colheita.
A Case IH foi criada em
1985, quando Case adquiriu a divisão agrícola da International Harvester, uniﬁcando os legados da Case
e IH em uma marca única.
Seu primeiro produto, o trator Magnum de 160 hp a 240
hp, foi introduzido em 1987
e se tornou o primeiro trator
a vencer o Industrial Design
Excellence Award. Produzido agora com potência de
até 380 hp, o Magnum continua a ser um dos produtos da
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Case IH mais reconhecidos,
com mais de 150 mil unidades vendidas.
O trator revolucionário
Quadtrac, lançado em 1996,
estabeleceu uma nova referência e permanece inigualável. Trator de produção
em série mais poderoso do
mundo, o Steiger® Quadtrac
620 com até 692 hp oferece o maior poder de tração
ao mesmo tempo que implementa conceitos eﬁcientes de
plantio e perfuração que preservam o solo.

Desde a virada do século, quando a Case IH reintroduziu a marca Farmall, as
inovações tecnológicas da
empresa continuaram imbatíveis.
s / 3ISTEMA AGRÓCOLA AVAN A
do (Advanced Farming System – AFS™) da Case IH,
com precisão em até 2,5
cm, tem sido a vanguarda
na agricultura de precisão
por mais de duas décadas,
proporcionando aos fazendeiros a capacidade de

maximizar a produtividade
e rentabilidade com a utilização da tecnologia de satélite.
s %M  A #ASE )( LAN OU
a tecnologia de transmissão contínua variável, que
permite que seus tratores
CVX forneçam uma excelente combinação de potência e eﬁciência de combustível.
s !S TECNOLOGIAS PATENTEADAS
“Efﬁcient Power” permitem
que os equipamentos da
Case IH atendam aos mais
recentes padrões de emissão de gases Fase IV (Tier 4
Final) sem os sistemas de
recirculação de gás de escape complexos ou ﬁltros
especíﬁcos.
s %M  O -AGNUM 
CVX foi eleito o “Trator do
ano de 2015” na exposição internacional EIMA em
Bolonha, na Itália. Naquele ano, a Case IH também

NA AMÉRICA LATINA

A história da Case IH na América Latina tem início no
ano de 1890 com a inauguração da ﬁlial em Buenos
Aires, na Argentina. Esse foi seu segundo escritório
internacional, depois da Inglaterra.
Já no Brasil, no ano de 1977, é inaugurada a fábrica
de Sorocaba, interior de São Paulo. No ano seguinte,
1978, iniciam-se as operações de sua unidade em
Piracicaba, também no estado paulista. Hoje, essa planta
é responsável pela produção de todo maquinário de canade-açúcar da marca no mundo.
Recentemente, realizou o lançamento das colhedoras de grãos Axial-Flow Série
130, uma das maiores da história da fabricante na América Latina. Foram
investidos 40 milhões de dólares no desenvolvimento do projeto, testes de campo
e na preparação de uma linha de montagem exclusiva em Sorocaba.
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lançou o Rowtrac CVX,
que combina as vantagens
individuais de tratores com
esteiras e com rodas.
s / DESEMPENHO PREMIADO
da Case IH continuou durante 2015, quando o novo
trator Optum CVX foi eleito a “Máquina do ano de
2016” na Agritechnica. Os
juízes ﬁcaram impressionados com seu projeto “power-pack”, de excelente relação peso/potência, manobrabilidade, eﬁciência e
conﬁabilidade.
s / /PTUM  #68 RECE
beu a distinção de “Trator
do ano de 2017” na EIMA
2016, a exposição internacional de máquinas agrícolas na Itália, na qual os
juízes elogiaram seu projeto de alta potência e baixo peso, que atende às necessidades dos agricultores
na Europa. Essa decisão é
o reconhecimento à ﬁlosoﬁa de “foco no agricultor”
da Case IH e a importância
do Optum CVX no crescente segmento de alta potência e compactação do mercado de tratores

s /S VISITANTES DA &ARM 0RO
gress Show 2016, nos EUA,
ficaram impressionados
quando a Case IH apresentou o conceito de trator autônomo. Capaz de operar de
modo autônomo com uma
grande variedade de acessórios de campo, esse conceito inovador é projetado para
tornar a agricultura mais eﬁciente, econômica e ecológica em um momento em
que encontrar mão de obra
qualiﬁcada está se tornando
cada vez mais difícil para os
agricultores em muitas partes do mundo.
“O 175º aniversário da
Case IH é a prova de muitos
anos de qualidade, perseverança e progresso. Também é

uma ocasião para reﬂetir sobre nossos princípios de engenharia inovadora, potência
eﬁciente e design agronômico,
uma ﬁlosoﬁa que prosseguirá
no futuro”, acrescenta Klauser.
“Tenho certeza de que se
Jerome Case visse a empresa
hoje, imediatamente reconheceria que os valores essenciais defendidos durante todos aqueles anos ainda estão no centro de tudo o
que fazemos. Não tenho dúvidas de que ele aprovaria o
fato de envolvermos clientes
em cada nova linha, modelo ou atualização de produto
por meio do nosso design de
produto voltado para o cliente. Contudo, o que ele acharia do conceito do trator autônomo, só podemos imaginar!”, comenta Klauser.
“Quando olho para a
enorme transformação que se
deu na agricultura durante os
últimos 175 anos, é muito empolgante pensar no que poderíamos conquistar nos próximos 175 anos. Tenho certeza
de que isso será discutido durante nossas comemorações
junto com os clientes, distribuidores e funcionários”, conclui o presidente da marca.R
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O Salão Internacional de Maquinaria
Agrícola de Paris (França) é um
dos eventos mais importantes do
calendário internacional

OS PRÊMIOS PARA A CATEGORIA
INOVAÇÃO DO SIMA 2017
“Ser agricultor dentro de 10 anos”. Com esta
temática, o Salão Internacional de Maquinaria
Agrícola (SIMA) acontece de 26 de fevereiro a 2 de
março de 2017, no Centro de Exposições Paris-Nord
Villepinte, de Paris (França).

A

exposição quer oferecer uma “nova visão” sobre este
tema “conservando ao mesmo tempo um enfoque
pragmático”, segundo disse a Diretora do Salão, Martine Dégremont.
Nesta ocasião, os Prêmios às Inovações (SIMA Innovation
Awards) contaram com 116 propostas. Um júri formado por
diferentes especialistas internacionais outorgou 2 Medalhas
de Ouro, 5 de Prata e 18 Menções Especiais.

Martine Dégremont, Diretora do Salão.
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Medalhas de Ouro
O ano de 2015 foi declarado como o
“ano internacional dos solos” por sua importância na produção agrícola, mas durante
muito tempo se ignorou que a compactação e
a perda de solo eram consequência do trânsito das máquinas cada vez mais pesadas. Esta
é uma conclusão dos fabricantes, que oferecem produtos que minimizem os efeitos negativos da mecanização.
Neste sentido, as duas Medalhas de Ouro
outorgadas no SIMA 2017 foram para os
pneus, uma delas à modiﬁcação da pressão
interna dos pneus das colhedoras em função
do conteúdo do depósito central que recebe
o grão, a outra a um pneu com uma banda de
rodagem diferencial, que se adapta à circulação em estradas, quando se aumenta a pressão interna e ao trabalho de tração em campo, quando esta é reduzida.
O pneu EvoBib da Michelin, que a empresa apresenta como 2 em 1, dispõe no centro da banda de rodagem de umas garras independentes, com forma trapezoidal, estudados
para minimizar a resistência à rodagem, quando se circula por estrada. Ao baixar a pressão
interna, que pode chegar a 0,6 bar, as garras

laterais se deslocam por um efeito dobradiça,
para aumentar a superfície de contato em relação ao que o pneu radial convencional oferece. Isto se consegue pelo projeto das garras
combinado com a alta ﬂexibilidade dos materiais utilizados na fabricação do pneu.
Também se premia com a Medalha de
Ouro o sistema de pressão interna variável
de acordo com a carga do Trelleborg VIM
System, desenvolvido em colaboração com
a Fendt. Já foram comercializados sistemas
que permitem variar a pressão dos pneus
para conseguir a máxima eﬁciência em tração. Utilizando a “Câmara dupla” no interior
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da cobertura foi possível minimizar o tempo
necessário para mudar a pressão em rodas
de grande volume, como são as dos tratores
agrícolas. Agora, se incorpora uma alternativa, direcionada às colhedoras, para aumentar a pressão interna à medida que se enche
o depósito central. Como este processo é relativamente lento, podem-se utilizar compressores que forneçam menor vazão, e isso
se faz colocando os compressores no aro da

própria roda. Desta maneira se evitam os vazamentos de ar nas uniões rotativas e acessórios de conexão, que permitem a modiﬁcação da pressão interna quando se utiliza
um compressor central situado sobre o corpo da máquina. Cada roda se alimenta de forma independente, e um conjunto de sensores mede a pressão, a temperatura e a deformação do pneu, para conseguir que trabalhe
com a maior eﬁciência.

Medalhas de Prata
Cinco equipamentos foram premiados
com Medalhas de Prata. Dois deles são tratores denominados “autônomos”, considerando que podem trabalhar no campo sem a
presença de um operador.
Na alternativa apresentada pela Case,
com o nome comercial Case Autonomous
Magnun, se dispensa a cabina, o que permite reduzir os custos de fabricação e de todos os elementos necessários para conseguir
um ambiente ergonômico do posto de condução, o que compensa de certa maneira os
custos adicionais derivados da automatização do trator. Com uma interface interativa
para computador e tablet, o operador monitoriza à distância as operações de campo previamente programadas.

A alternativa premiada à New Holland,
com o nome comercial de NHDrive, incor-

pora as tecnologias que lhe permitem um funcionamento autônomo, embora mantenha o
posto de operador, que pode ser ocupado por
uma pessoa para realizar operações de condução convencional, quando não se admite
a condução autônoma.
Em ambos os casos, os sensores de radar, tipo lidar e câmeras permitem analisar
o ambiente realizando a condução autônoma, com parada imediata se ocorrer a presença de obstáculos. Ambos os tratores utilizam os sistemas de comunicação ISO-BUS
para controlar os implementos acionados, e
um software avançado que permite planiﬁcar
os trabalhos para conseguir a máxima eﬁciência nos terrenos. É preciso advertir que a
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fase comercial desses tratores demorará um tempo a chegar, já que há limitações regulamentares que ainda precisam
ser resolvidas.
Também recebeu Medalha de Prata a
JCB Agri por sua JCB Dualtech VT, uma
transmissão variável para carregadores
telescópicos que combina um módulo
hidrostático e outro Powershift. As transmissões hidrostáticas oferecem vantagens nos carregadores telescópicos para
manejo de cargas com baixa velocidade, pela precisão que se consegue nos deslocamentos e permite as trocas de sentido de
marcha com suavidade, a frenagem hidrostática e a variação da velocidade com independência do regime de funcionamento do motor. Ao contrário, para o deslocamento em
transporte e puxando reboques é preferível o
uso de uma transmissão mecânica, que permita a troca de carga com maior velocidade,
como são as transmissões Powershift. Nesta
transmissão se inclui um módulo hidrostático para trabalhar de 0 a 19 km/h, e um módulo Powershift de 3 velocidades com acionamento direto de 19 a 40 km/h. O câmbio
é totalmente automatizado de 0 a 40 km/h, e
admite as opções ECO e POWER para adaptar a aplicação ao tipo de operação.

do trator. A troca de óleo é realizada em função da forma de utilização do equipamento,
e se evitam os acidentes no acesso aos pontos de lubriﬁcação das máquinas. O sistema
vai integrado no ISO-BUS.
A empresa Rouseau foi premiada com a
Medalha de Prata por uma roçadeira de braço
lateral com motor de acionamento elétrico,
denominada comercialmente E-Kastor. Nesta roçadeira o acionamento da plataforma de
corte se realiza mediante motor elétrico que
pode girar a velocidades entre 0 e 4000 rotações/min, mas se mantém os cilindros hidráulicos para o posicionamento do braço.
O gerador de potência elétrica é acionado
pela tomada de potência e se encontra regulado eletronicamente. Os elementos elétricos
se refrigeram com uma mistura de água e glicol. Com este sistema de acionamento elétrico se dispensa o depósito de óleo que contém
o ﬂuido hidráulico necessário nas roçadoras
convencionais, coisa que permite deixar a
máquina mais leve e simpliﬁcar seu projeto.

A John Deere foi premiada com a Medalha de Prata por seu Smart AutoLube que
garante a lubriﬁcação de trator e máquinas
acionadas de apenas uma central. Pode-se selecionar o modo de funcionamento (manual,
automático e personalizado) e os ajustes e o
segmento da operação se controla da cabina
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Menções especiais
Dezoito equipes foram premiadas com
o prêmio de Menções Especiais. O que corresponde a tratores, reboques e seus elementos foram:
s 3ISTEMA DE 'ESTáO $INºMICA DO TERCEIRO
ponto Massey Ferguson Dynamic TopLink Control (DTLC)
Ajusta automaticamente a distância do
terceiro ponto do trator para conservar a posição do implemento em relação ao solo, variando a geometria do engate. Isto é especialmente útil para distribuidores centrífugos
quando trabalham em solos com declives.
Nos implementos para o trabalho do solo
permite ajustar a transferência de carga entre trator e implemento para conseguir a máxima eﬁciência em tração.

seus sistemas são similares aos dos veículos
elétricos de passageiros.
s 3ISTEMA DE REFRIGERA½áO DE ALTA
ElCIãNCIA .EW (OLLAND (%(23
Conta somente com dois intercambiadores de calor: um para refrigerar o motor e outro para o circuito de baixa temperatura. Permite reduzir o volume do sistema de refrigeração e melhora a eﬁciência pela menor
demanda de potência do ventilador. Intercambiadores de calor de placas substituem
os radiadores tradicionais. O circuito de refrigeração de baixa temperatura (uns 50 ºC)
permite refrigerar componentes como o condensador de climatização, o óleo da trans-

s 4RATOR EL£TRICO DE GRANDE POTãNCIA
SESAM (Sustainable Supply for
Agricultural Machines) John Deere
Com elevada potência (até 300 kW) e totalmente elétrico, dispõe de um conjunto de
baterias com íons de lítio de 130 kWh/670 V,
para alimentar os motores elétricos que acionam tanto os elementos de propulsão como
os diferentes componentes do trator. Para
isso, dispõe de dois motores elétricos de 150
kW. A recuperação da energia na frenagem
nas descidas, o conforto e a ergonomia de
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missão, o ar de admissão, etc. Uma bomba
elétrica alimenta os diferentes circuitos e válvulas associadas aos sensores de temperatura, modulam a vazão de líquido de refrigeração. Com este projeto se pode conseguir uma
economia de combustível de até 4% em relação ao sistema convencional de refrigeração.
s #ILINDRO DE FRENAGEM HIDRÕULICA COM
FUN½áO DUPLA !'2) 0/7%2 DA !GRIEST
Este cilindro hidráulico dispõe de uma
dupla função, a de frenagem hidráulica tradicional, acionada mediante pedal do freio
e a de estacionamento ou emergência. Para
isso, conta com duas câmaras hidráulicas; ao
acionar o pedal do freio a primeira câmara
do cilindro se pressuriza, e a segunda câmara
se coloca também sob pressão, comprimindo
uma mola associada ao sistema. Ao soltar o
pedal do freio se libera a pressão na primeira
das duas câmaras (frenagem dinâmica), mas
se mantém na segunda, mediante uma válvula de retenção. A frenagem de emergência se produz com a liberação da pressão na
segunda câmara, com uma válvula que permite e passagem do óleo à primeira câmara.
A mola associada ao cilindro mantém a força para a frenagem de emergência e de estacionamento. O sistema facilita o projeto para
cumprir a normativa europeia de frenagem de
veículos arrastados.

maticamente ao conteúdo do espalhador e à
velocidade de deslocamento, com uma pressão máxima de 1,9 bar quando se circula por
estrada a 40 km/h, e 0,8 bar em campo, quando ﬁnaliza o esvaziamento da caixa.
Os equipamentos premiados com Menção Especial para o trabalho do solo e a aplicação de agroquímicos foram:
s !RADO DE LEVANTE INTEGRAL )3/ "53
com engate pivotante para facilitar seu
TRANSPORTE +VERNELAND  I 0LOUGH
Neste arado, as mudanças da posição de
trabalho até a posição de transporte se realizam da cabina do trator utilizando terminais
ISO-BUS, com a possibilidade de memorizar
estes ajustes, evitando os acidentes. O ponto
de articulação do arado se situa na altura do
engate, e este segue sempre as rodas do trator durante o transporte, permitindo evitar os
deslocamentos do arado ao fazer curvas. Durante o trabalho na lavoura, a plataforma de
corte se bloqueia automaticamente, e recupera o funcionamento clássico do arado de
acoplamento integral.

s %SPALHADOR DE ESTERCO COM PRESSáO
INTERNA DOS PNEUS VARIÕVEL ADAPTADA
PARA A CARGA $!.'2%6),,%
Este espalhador de esterco combina a regulagem da pressão interna dos pneus em
função do volume ocupado pelo esterco na
caixa, a pesagem dinâmica, a cartograﬁa do
terreno e o indicador de carga. O sistema de
espalhamento de motores verticais se alimenta desde a caixa em função do conteúdo da
mesma. A pressão das rodas se adapta autoAGRIWORLD 49
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s 3ISTEMA PARA O CONTROLE DA ALTURA DA
BARRA DE PULVERIZA½áO EM FUN½áO DO
TIPO DE BICOS UTILIZADO (%)'(3%,%4 DA
!MAZONE
É uma interface para utilizar com o sistema porta-bicos controlado eletricamente
(AmaSelect) e o de controle automático da
altura das barras porta-bicos (Distance Control). Permite programar a altura de pulverização para cada tipo de bico que se integre
nos porta bicos. Ainda permite, com bicos separados 25 cm sobre a barra, fechar os bicos
alternados para trabalhar com bicos a 50 cm
em função do tipo de tratamento. Trabalhando com a barra porta-bicos mais próxima do
solo, se pode reduzir as perdas por deriva e
condições atmosféricas desfavoráveis.
s 0ULVERIZADOR COM AJUSTE AUTOMÕTICO
DO CONJUNTO TIPO DE BICOS ALTURA DA
barra porta-bicos LEEB LB Autoselect de
(ORSCH
A altura da barra porta-bicos se ajusta automaticamente ao tipo de bicos utilizados em
função de seu perﬁl de distribuição. Ativando
todos os bicos (bicos ativos a 25 cm sobre a

barra) ou fechando os alternados (bicos ativos a 50 cm), se pode modiﬁcar a altura de
pulverização evitando a deriva e aumentando a eﬁciência.
s 0ORTA BICOS *OHN $EERE %XACTA!PPLY
DE MODULA½áO DA VAZáO POR LARGURA DE
PULSOS 07.
Efetua a modiﬁcação da vazão pulverizada pelo tempo dos pulsos de abertura e fechamento de cada bico (Pulse Width Modulation; PWM). A bomba mantém uma pressão constante e a vazão é controlada em
cada porta-bico, o que permite ajustar vazão e pressão à velocidade e ao tipo de tratamento de maneira independente. As pulsações de abertura-fechamento chegam a 30
por segundo com velocidades de 10 a 30
km/h com volume (doses) constante. O porta-bicos de tambor rotativo permite trabalhar
com dois bicos diferentes ou com dois bicos
em conjunto.

s 3ISTEMA DE VARIA½áO DA VAZáO SEM
MODIlCA½áO DA PRESSáO $YNA*ET
&LEX DA 4EEJET 4ECHNOLOGIES
Permite o controle rigoroso do tamanho das gotas pulverizadas graças à tecnologia PWM (Pulse Width Modulation) que
permite desvincular a pressão de pulverização da vazão dos bicos, do tamanho das
gotas e do volume de aplicação. O sistema
pode ser instalado em equipamentos novos
e em usados, no corpo de cada bico, substituindo o sistema anti-gotejamento, por uns
solenóides elétricos que trabalham a uma
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frequência constante de 20 Hz. O sistema regula automaticamente a relação cíclica para
manter constante a pressão de pulverização,
e, com isso, o tamanho das gotas.
No quesito de máquinas para a colheita receberam o prêmio de Menção Especial:
s 2OLOS ESMAGADORES DE GRáO #ORN
#RACKE 3(2%$,!'% DA #LAAS
O sistema é especialmente projetado
para as trituradoras de forragem quando se
realiza a trituração longa da forragem (26 a
30 mm diante dos 10 a 18 mm convencionais), o que permite proporcionar uma alimentação alternativa à palha por ﬁbra energética procedente do milho triturado. O sistema está composto por dois rolos de 250 mm
de diâmetro com 110 dentes num deles, e
145 em outro, que giram com uma diferença
de rotações de 50%. Os rolos com ranhuras
em cruz e espirais opostas, permitem triturar

toda a planta e moer os grãos, e atuam
sobre a forragem em sentido longitudinal
e transversal.
s 3ISTEMA DE ALIMENTA½áO AUTOMÕTICA
da enfardadora de rolo Auto Feed
Control (AFC) da Kverneland
O sistema facilita a formação homogênea do rolo com o enchimento de toda
a largura da câmara das enfardadoras de
rolo. Evita a necessidade de conduzir em
zig-zag para o preenchimento da câmara de enfardamento quando o cordão é
estreito, seguindo a informação que proporcionam os indicadores de preenchimento. Para isso, a lança convencional foi substituída por dois braços telescópicos acionados hidraulicamente, o que permite deslocar
a enfardadora de um lado a outro sem necessidade de deslocar o trator da linha. Uns sensores angulares informam a posição exata da
enfardadora em relação ao trator.

s 3ISTEMA DE REVESTIMENTO DE ALTA
velocidade com mesa giratória High
3PEED 0ACK (30 DA +VERNELAND
Nas plastiﬁcadoras de mesa giratória a
estabilidade do fardo durante o revestimento
depende da velocidade de rotação. A força
centrífuga pode fazer com que o fardo se desloque na plastiﬁcadora, especialmente quando a forma do fardo não é cilíndrica ou se trabalha com a plastiﬁcadora em declive. Para
evita-lo, o usuário reduz o regime de giro da
massa da plastiﬁcadora baixando a capacidade de trabalho da máquina. O sistema OptisAGRIWORLD 51
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peed (sistema de auto regulagem da velocidade da mesa plastiﬁcadora) inclui um acelerômetro que mede as oscilações da máquina, e
a partir desta informação se regula a vazão de
óleo que chega ao motor que aciona a mesa
plastiﬁcadora. Com isso, se consegue aumento da capacidade de trabalho em solo plano,
e com fardos bem formados entre 15 e 25%.
Outro grupo de equipamentos premiados
com Menção Especial tem como característica comum que são aplicações informáticas
que ajudam na gestão da propriedade agrária ou para o funcionamento das máquinas.
Estes foram:
s &ERRAMENTA PARA TOMADA DE DECISµES
com modelos agronômicos e
meteorológicos TAMRA do ARVALIS )NSTITUT DU 6EGETAL
Fusão de conhecimentos agronômicos e
meteorológicos do Instituto do Vegetal (França) para prestar serviço aos agricultores, e
que são utilizáveis
em tablets, telefones e computadores, respondendo
as perguntas dos
usuários. Ferramenta de aconselhamento em tempo real para o controle de cultivos,
e intervenções em
todos os terrenos
da propriedade.

s /TIMIZA½áO DO SISTEMA DE GUIADO
AUTOMÕTICO EM CAMINHOS PARALELOS
452. ). DAS COLHEDORAS #,!!3
Sistema que facilita as mudanças de direção nas cabeceiras e boa conexão nas passadas paralelas. Esta conexão se baseia em
uma conﬁguração de parâmetros estabelecida pelo operador, mas também em condições de utilização como a velocidade, o tipo
de implemento, o tipo de solo, etc. O sistema utiliza quatro dados para obter o melhor
resultado no caminho de referência, que são
a posição do veículo, a velocidade de deslocamento, o ângulo de giro das rodas e o rumo
atual do veículo. Admite dois modos de funcionamento para se adaptar à utilização (direção oposta ou direção da máquina).

s 0LATAFORMA AGRO METEOROLGICA PARA
AJUDAR NA TOMADA DE DECISµES EM
TEMPO REAL 3%.#2/0
Estação meteorológica para a propriedade agrícola conectada para transmitir dados
em tempo real durante as 24 horas
do dia, que pode
ajudar na tomada de decisões, livrando-se da disparidade de informações que se
encontram nos serviços de previsão
meteorológica.
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ALGUMAS CONCLUSÕES
Analisando o conjunto de máquinas premiadas, é preciso destacar a presença da eletrônica e da informática para oferecer inovações, diante de uma tecnologia mecânica que
praticamente está consolidada.
Pela primeira vez se apresenta um trator
totalmente elétrico, acionado a partir de baterias, embora, somente como protótipo. Algo
similar se pode dizer dos tratores “autônomos”, embora ainda falte um longo caminho
a percorrer antes que façam parte da mecanização agrícola real.
s !PLICA½áO PARA OBJETOS AGR¤COLAS
CONECTADOS 3-!'  3-!4
!'2)#5,452%
Aplicação móvel que permite a gestão
centralizada do conjunto de objetos presentes na propriedade agrícola, proporcionando
geo referenciamento dos objetos, consultas
de seus dados associados e recuperação automática de dados do terreno, gerando alertas para a tomada de decisões.
s 0LATAFORMA DE COMPARTILHAMENTO DE
MÕQUINAS AGR¤COLAS 7E&ARM5PCOM
Sistema para a colaboração digital entre agricultores, cooperativas, empresas de
serviço e concessionários. Proporciona visibilidade dos equipamentos disponíveis
nas proximidades de cada agricultor, sendo
complementares das aplicações existentes,
facilitando o intercâmbio de serviços entre
empresas e agricultores.

É preciso destacar a presença
da eletrônica e da informática
para oferecer inovações,
diante de uma tecnologia
mecânica que praticamente
está consolidada
A preocupação pela conservação do solo
faz com que aumente a oferta de soluções
para poder trabalhar com pneus com pressão interna muito baixa no campo, e com alta
pressão em operações de transporte.
Na maquinaria para a aplicação de ﬁtossanitários, além do controle automático das
barras porta-bicos para aumentar a eﬁciência reduzindo a deriva, é necessário destacar
o aumento da oferta de bicos pulsantes que
permitem controlar a vazão pulverizada mantendo a qualidade da pulverização, uma tendência que tende a generalizar-se.
E, por último, na maquinaria para a colheita, se apresentam inovações para suprir novas necessidades ou para melhorar a eﬁciência em enfardadoras de rolo e
plastiﬁcadoras.R
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Desaﬁos ﬂorestais !!!

C

aros, amigos. O ano começou com os mesmos desaﬁos políticos
e econômicos que tivemos nos últimos dois anos. A instabilidade
nacional não é compatível com o grau de desenvolvimento,
sustentabilidade e qualidade em produtos e serviços ﬂorestais.
Mas o ano está agitado, com diversos eventos nacionais e internacionais,
com grupos de pesquisas ativos, fabricantes de máquinas, equipamentos e
pneus com inovações para serem avaliadas em campo, empresas ﬂorestais
Prof. Dr. Saulo P. S. Guerra
ávidas por tecnologia de ponta na busca da maximização do rendimento
Coordenador do Curso de
operacional e redução do custo de produção.
Graduação em Engenharia
Muito tem sido feito, por exemplo, o preparo de solo mecanizado com
Florestal
equipamentos desenvolvidos exclusivamente para o setor ﬂorestal,
Faculdade de Ciências
agregando tecnologia de ponta e a robustez exigida pelas condições
Agronômicas – FCA/UNESP operacionais.
Botucatu
Entretanto, a mecanização da silvicultura é tema recorrente dos encontros
Líder Cientíﬁco do Programa
ﬂorestais, independente do setor. Assuntos como a mecanização do plantio, Cooperativo de Mecanização e
a irrigação e a adubação localizada e mecanizada, o georreferenciamento
Automação Florestal - IPEF
de mudas e das operações silviculturais e logística das novas operações
mecanizadas são alguns dos novos desaﬁos para os próximos anos.
Desta forma, dada a redução da oferta de mão-de-obra, o aumento do rendimento operacional e o
desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos se faz necessário para garantir o aumento
sustentável da produção, bem como da melhoria dos postos de trabalhos.
Vamos ter que trabalhar unidos para conseguirmos vencer mais um ano desaﬁador, superando os cortes
orçamentários com a criatividade e a tenacidade inerente de nosso setor.
Boa leitura e bom 2017!

54 AGRIWORLD

-OPION SAULO.indd 54

23/2/17 10:55

FOREST WORLD

Plantio mecanizado
DESAFIO DA SILVICULTURA
NACIONAL

Plantadora Bracke
Forest P11.a
Fonte: Rafael Soler

O desenvolvimento da mecanização
das operações silviculturais é um
GRVWHPDVPDLVGHVDÀDGRUHVGR
VHWRUÁRUHVWDOPRYLPHQWRHVWHTXH
vem pressionado pela escassez de
mão-de-obra ou pela redução dos
custos operacionais.
Rafael Ribeiro Soler
FCA/UNESP

U

ma das operações com maior
demanda de mão-de-obra
é o plantio, que é realizado
manualmente com ferramentas
popularmente denominadas de “matracas”,
que são tubos por onde são alocadas
muda a muda com um sistema de abertura
regulado por uma alavanca que permite
abri-la para que a muda possa ser plantada.
Esta ferramenta ainda pode ser acoplada
a uma mangueira que, por sua vez, está
conectada a um tanque de irrigação,
permitindo a realização de duas operações
em uma só, o plantio e a irrigação.
Em áreas de implantação ﬂorestal e com
baixa declividade, ou seja, sem muitos
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da Escandinávia, como a Suécia e
Finlândia, existem registros de máquinas
e equipamentos mecanizados para a
operação de plantio desde 1965, quando
um programa incentivou a pesquisa e
produção de máquinas que pudessem
realizar essa atividade totalmente
mecanizada.
Uma das primeiras máquinas produzidas
denominou-se Serlachius, que foi instalada
em um forwarder e realizava a operação
de escariﬁcar o solo, através da inversão
da camada superﬁcial do solo, e o plantio,
porém além do operador era necessário um
segundo trabalhador que acompanhava a
máquina para corrigir a ﬁxação das mudas.
obstáculos e com condições favoráveis
à mecanização, pode-se adotar sistemas
semi-mecanizados, que exige apenas dois
trabalhadores na realização do plantio: um
operando o trator que traciona a plantadora
e outro na plantadora abastecendo o
sistema de plantio de mudas.
Estes tipos de plantadoras são categorizados
como contínuas, ou seja, realizam o
plantio de muda, uma após outra, sem ser
necessário retirar o equipamento do solo,
que é a cabine onde o segundo trabalhador
está sentado para realizar o abastecimento
de mudas.
As plantadoras contínuas são os mais
usuais nos reﬂorestamento brasileiros, mas
ainda são escassos os sistemas totalmente
mecanizados, que podem agregar mais
funções a uma só operação e melhorar
a abrangência das diversas condições
de terrenos, declividades e presença de
resíduos existentes após o corte do ciclo
anterior da ﬂoresta, pois muitas vezes as
áreas destinadas para o reﬂorestamento são
as sobras da agricultura e pecuária, sendo
muito comum encontrar áreas declivosas e
com solos pedregosos.
Entretanto, existem diversos modelos
de plantadoras que podem realizar
o plantio, a irrigação com água ou
polímero hidroretentor – “gel” e,
também, a adubação de base. Em países

As plantadoras contínuas
são os mais usuais nos
UHÁRUHVWDPHQWREUDVLOHLURV
mas ainda são escassos
os sistemas totalmente
mecanizados
Em meados dos anos 1980, foi
desenvolvido um equipamento para
plantio, que também realizava o preparo de
solo pelo sistema de inversão da camada
superﬁcial, e fora denominado de Öjeplanter. Este equipamento foi acoplado a
uma escavadora hidráulica, ou até mesmo
em um forwarder, posicionado na ponta da
lança, ou seja, como um cabeçote frontal,
permitindo a realização da operação
apenas com um operador. Com o passar
dos anos, este equipamento se aperfeiçoou
e agora é conhecido como Bracke Planter
P11.a.
O cabeçote do modelo P11.a permite a
realização de até cinco operações em
uma só, sendo a irrigação com água ou
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polímero hidroretentor, a adubação de
base via covetas laterais, o preparo de
solo com uma placa de metal sólido que
realiza a inversão da camada superﬁcial,
o plantio e a compactação do solo ao
redor da muda. O equipamento permite o
plantio de até 88 mudas por ciclo, sendo
necessário reabastecer o carrossel onde
as mudas são alocadas no cabeçote. Por
ser necessário a remoção do cabeçote do
solo e movimentá-lo para um novo local
para o plantio da próxima muda, o sistema
deste equipamento é categorizado como
intermitente. E, por conta da robustez
e estar acoplado a máquinas bases de
escavadoras, permite o plantio em áreas
declivosas, com presenças de resíduos da
colheita ﬂorestal, solos pedregosos e com
alto número de cepas da rotação anterior.
Este modelo já esteve presente em ensaios
em diversas empresas ﬂorestais brasileiras
e, atualmente, é um produto comercial
disponível no mercado nacional.
Em 2005, um protótipo com conceito
similar aos existentes, surgiu na Finlândia,
porém com um diferencial de permitir um
ciclo de plantio com maior autonomia,
ou seja, maior número de plantios sem
necessitar parar para o reabastecimento das
mudas. A M-planter possibilita a adubação
de base, o preparo de solo via inversão da
camada superﬁcial, a irrigação com água

Fonte: M-Planter (2017).

2PHUFDGRÁRUHVWDOHP
breve precisará de novas
WHFQRORJLDVQRYRVPRGHORV
e opções para continuar sua
DVFHQGrQFLDHPTXHVWmRGH
áreas plantadas
ou polímero hidroretentor, o plantio e até
mesmo um sistema que permite adaptar
a posição do cabeçote em relação ao
ângulo de declive do terreno, melhorando
a qualidade do plantio. Os modelos deste
equipamento podem ser com um cabeçote
ou dois por máquina base, sendo que
são acoplados a escavadoras hidráulicas
ou forwarders. Com um cabeçote e o
mais simples desta linha, o equipamento
possui capacidade para até 122 mudas,
enquanto que o mais desenvolvido e com
dois cabeçotes permite um ciclo mais
longo de até 320 mudas por ciclo. Por
ser um modelo do sistema intermitente,
este equipamento também pode ser usado
em áreas declivosas e com condições de
terreno mais exigentes. Não há relatos deste
equipamento no Brasil, apenas nos países
escandinavos.
O mercado ﬂorestal em breve precisará de
novas tecnologias, novos modelos e opções
para continuar sua ascendência em questão
de áreas plantadas, visto que a escassez
de mão-de-obra está cada vez maior. A
mecanização pode ser a solução, porém
consiste em um processo lento e desaﬁador
para o setor. Continuar investindo em
pesquisas pode ser uma opção, viabilizando
estudos que busquem adaptar estas
tecnologias para as condições brasileiras que
são muito diferentes das encontradas em
países como a Suécia e Finlândia, onde o uso
destes equipamentos já está consolidado. R
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Bambu, uma alternativa
para o Brasil!

Raoni Xavier de Melo
FCA/UNESP
Humberto Eufrade de Jesus Júnior
FCA/UNESP
Marcelo Ticelli
APTA TATUÍ

O

bambu é uma gramínea, ou seja,
uma planta da mesma família da
grama de jardim, do capim ou
da cana-de-açúcar. Pertence a um grande
grupo de gramíneas lenhosas com mais
de 1250 espécies no mundo e, o Brasil
apresenta a maior biodiversidade da
América do Sul, com aproximadamente 137
espécies e 17 gêneros dispersos por quase
todo o território nacional.
Essas espécies normalmente se
desenvolvem em condições climáticas
quentes e úmidas, sendo consideradas as
plantas que mais crescem no planeta, com

crescimento de até 91 cm por dia.
Segundo dados da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária - Embrapa, existem
em todo o planeta 22 milhões de hectares
de bambu. Nove milhões estão na América
do Sul, mais precisamente no Brasil, Peru
e Bolívia. Os estados do Acre, Amazonas,
Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Paraná, São
Paulo e Santa Catarina concentram a maior
parte destes bambuzais, com destaque para
o Acre, que apresenta uma das maiores
reservas de bambu nativo do mundo,
chegando a 4,5 milhões de hectares.
A maioria das espécies de bambu ﬂoresce
uma única vez, ao ﬁnal do ciclo de vida
e logo depois vão à senescência. Esse
fenômeno acontece de acordo com a
espécie, sendo que algumas espécies
possuem um ciclo de vida de 50 anos,
enquanto outras podem ﬂorescer e morrer
com mais de 100 anos.
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O Brasil possui o segundo maior Banco
Ativo de Germoplasma (BAG) de
Bambu da América Latina, com mais
70 espécies catalogadas e plantadas
em aproximadamente 20.000 m². Este
BAG é mantido pelo governo do Estado
de São Paulo pela Agên cia Paulista de
Tecnologia dos Agronegócios (Apta) na
Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento
dos Agronegócios do Bambu (UPD) no
município de Tatuí. Além da manutenção
do BAG, a UPD de Tatuí realiza pesquisas
cientíﬁcas nas áreas de silvicultura e
colheita de bambus em parceria com
diversas universidades e centros de pesquisa
brasileiros e internacionais.
Há milhares de anos o bambu é utilizado
pela população para inúmeras ﬁnalidades,
dada às características físicas do seu
caule forte, leve e ﬂexível, tornando-o
um material interessante para a utilização
em construções civis. as ﬁbras podem ser
utilizadas para produção de celulose, papel
ou produtos têxteis e, ainda, seus brotos são
comestíveis, tradicionalmente servidos na
culinária asiática.

Outra destinação desta matéria prima
ﬁbrosa, cada vez mais utilizada é a
produção de biomassa e geração de
energia.
A energia de biomassa de bambu tem
grande potencial para ser uma das
alternativas aos combustíveis fósseis por
conta do seu ciclo de produção curto e com
baixas exigência nutricional. No entanto,
os estudos sobre a silvicultura destas
espécies são limitados, principalmente em
nosso país. A biomassa de bambu pode ser
processada de várias maneiras (conversão
térmica ou bioquímica) para produzir
diferentes produtos energéticos (carvão, gás
de síntese e biocombustíveis), o que a torna
ainda mais interessante.
A intenção da geração de energia surge
devido a vários fatores climáticos e pela
busca da substituição dos combustíveis
fósseis, mas não se pode deixar de lado as
vantagens, a quantidade de características
desejáveis que o bambu apresenta e
que favorecem seu possível uso como
combustível, tais como, baixo índice
alcalino, alto poder caloríﬁco e, por último,

Tabela 1. Características combustíveis de algumas espécies de bambu
Adaptado de : Scurlock et al., 2000 e Sritong et al., 2012

Espécie de Bambu
Bambusa deecheyama
Dendrocalamus asper
Phyllostachys bambosoides

Umidade
(%)
14,3
5,8
9,5

Cinzas
(%)
3,7
2,7
0,5

Carbono ﬁxo
(%)
18,9
19,8
14,3

Poder Caloríﬁco
(kJ/kg)
15,7
17,5
19,4

Tabela 2. Propriedades de diferentes tipos de biomassa
Adaptado de: Sritong et al., 2012

Tipos de biomassa
Casca de Arroz
Palha de Arroz
Bagaço
Bambu (Bambusa deecheyama)
Bambu (Bambusa vulgaris)
Bambu (Dendrocalamus asper)

Umidade
(%)

Cinzas
(%)

Carbono ﬁxo
(%)

Poder Caloríﬁco
(kJ/kg)

12,5
10,1
50,7
14,3
0
5,8

12,7
10,4
1,7
3,7
5,4
2,7

18,8
18,8
5,8
18,9
17,3
19,8

14,6
13,2
9,6
15,7
18,2
17,5
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a umidade, caracterizada
como baixa
(8 - 23%).
Ao se comparar o bambu a
outras energias renováveis,
o mesmo se torna um bom
candidato, visto que possui
características melhores do
que diversos materiais (Tabela
2), com destaque para o
poder caloríﬁco. Algumas
dessas características, por
exemplo, são parecidas com
a casca de arroz, em relação
à umidade do material, o
que aumenta a efetividade na
conversão de energia.
Porém, a produção em larga escala do
plantio de bambu apresenta algumas
desvantagens se comparado a outras
culturas com ﬁns energéticos, dentre
elas a diﬁculdade de realizar a colheita
mecanizada e o estabelecimento vegetativo,
devido à falta de produção de mudas
em larga escala, tornando o custo de
implantação relativamente elevado.
Assim, podemos observar a gama de
possibilidade na utilização do bambu como
fontes de energia, principalmente para a
geração de energia realizada pela queima
direta. Também, podemos considerar esse
meio de produção como incipiente, sendo
que a produção de mudas, a silvicultura,
manejo e o corte do bambu um gargalo

para que haja plantios em grande escala.
Dentre as espécies exóticas introduzidas
no Brasil, destaca-se a Bambusa vulgaris.
Esta espécie é plantada comercialmente
para a produção de celulose e para a
queima em caldeiras, sendo que os
maiores reﬂorestamentos se concentram no
Nordeste do país.
Portanto, o bambu apresenta uma ampla
possibilidade de utilização em nosso país,
principalmente para a geração de energia
por meio da queima direta do material.
Também, deve-se considerar esse meio de
produção como incipiente, sendo que a
produção de mudas, a silvicultura, manejo
e o corte do bambu são gargalos a serem
vencidos para a implantação desta cultura
em nível nacional.R
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MERCADO

ANO 2016
Fonte: ANFAVEA

EXPORTAÇÃO
Máquinas agrícolas e rodoviárias
Exportações em valores
US$ mil
Dezembro 2016
135.727
Novembro 2016
118.791
Janeiro-Dezembro 2016
1.775.302
Dezembro 2015
103.783
Janeiro-Dezembro 2015
1.698.946
Dezembro 2016 / Novembro 2016
+14.3%
Dezembro 2016 / Dezembro 2015
+30.8%
Janeiro-Dezembro 2016/ Janeiro-Dezembro 2015
+4.5%

PRODUÇÃO
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7.338

7000
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Máquinas agrícolas e rodoviárias
Unidades
Dezembro 2016
200.887
Novembro 2016
216.297
Janeiro-Dezembro 2016
2.157.379
Dezembro 2015
142.848
Janeiro-Dezembro 2015
2.429.421
Dezembro 2016 / Novembro 2016
-7.1%
Dezembro 2016 / Dezembro 2015
+40.6%
Janeiro-Dezembro 2016/ Janeiro-Dezembro 2015 -11.2%
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6.277
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43.360 44.349
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+25.2%
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VENDAS INTERNAS
Máquinas agrícolas e rodoviárias
Tratores rodas
Colhedoras
Dezembro 2016
3.114
772
Novembro 2016
2.884
482
Janeiro-Dezembro 2016
35.956
4.498
Dezembro 2015
1.613
415
Janeiro-Dezembro 2015
37.381
3.917
Dezembro 2016 / Novembro 2016
+9.0%
+60.2%
Dezembro 2016 / Dezembro 2015 +94.9%
+86.0%
Jan.-Dez. 2016/ Jan.-Dez. 2015
-3.8%
+14.8%

2500

2.258

Jan-Dez 2016
2000

Jan-Dez 2015

1500

1.334
1.059

1000

747

500

-20,0%
304 380

-40.9%

Esteiras

Retroescav.

-29.5%
0

Cultivadores

AGRIWORLD 65

-Mercado.indd 65

23/2/17 10:43

Produtos

BRAS CAB DO BRASIL, especializado em
desenvolvimento e produção de cabinas e
componentes para máquinas agrícolas e
de construção, com uma sólida trajetória
no mercado.
Contamos com uma
estrutura de funcionários
e técnicos altamente
capacitados, tecnologias
e ferramentas de primeira
linha que nos permitem
diferenciar nossos
produtos.

Nosso objetivo: “Ser líder em
fabricação de cabinas e componentes,
fabricando produtos com alto padrão
de qualidade, para poder satisfazer
plenamente as necessidades de nossos
clientes de maneira criativa e eﬁciente”.
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com Alto Padrão de Qualidade

Com uma ampla gama de
produtos, a BRAS CAB DO BRASIL
oferece cabinas desenvolvidas
especialmente para máquinas
agrícolas e de construção,
ressaltando sempre qualidade e o
conforto.

Desenho, Qualidade e Conforto a sua medida
DO BRASIL

www.brascab.com - e-mail: brascab@brascab.com

Fone: (41) 3268-0707

Rua Ilnah Pacheco Secundino de Oliveira, 195 – CIC Curitiba - PR - BRASIL - CEP 81460-032
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