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Professor de Mecanização Agrícola da Universidade 
Federal do Ceará e Coordenador do Laboratório de 

Investigação de Acidentes com Máquinas Agrícolas.

Porque pensar em prevenção de acidentes 

A agricultura é responsável pela maior parte do PIB brasileiro, levando em con-
sideração o pequeno, médio e grande agricultor. Milhões de brasileiros reti-
ram seu sustento dessa atividade, seja o proprietário ou o funcionário, sen-

do melhores remunerados de acordo com a produção, todavia normas de seguran-
ça e prevenção de acidentes são negligenciadas interferindo e aumentando o risco 
de ocorrência do mesmo.
O risco que o trabalhador rural está exposto e o custo que ele pode gerar por estar 
afastado do trabalho são incalculáveis, o tempo ou produção que ele venha a ga-
nhar por diminuir sua atenção e trabalhar em condições inseguras é irrisório. Exis-
tem vários casos de acidentes no campo onde o trabalhador perdeu membros como 
pés, pernas, mãos ou braços, se tornando incapaz para o exercício desta atividade 
e outros perderam a vida. 
Esses sinistros são facilmente evitados dependendo da situação na operação com 
tratores, por exemplo, atitudes simples como ler o manual, conhecer os riscos que 
os adesivos de segurança apontam no trator, usar o cinto quando o trator tiver EPC, 
não dar carona, não realizar improvisações e desligar a TDP toda vez que não esti-
ver usando são algumas formas básicas de evitar acidentes.
As regras de segurança em relação a operação de equipamentos agrícolas são um 
pouco diferentes, porém não menos importantes, algumas delas como trafegar com 
carretas além de sua capacidade de carga em aclives ou declives pode fazer com 
que o trator se desgoverne, sempre que acionar o marcador de linha na semeadoras 
verificar se não há ninguém nas proximidades que não possa ser atingido, o mesmo 
serve para as barras do pulverizador e na movimentação das máquinas, sempre abai-
xar equipamento acoplados no sistema de 3 pontos quando o trator estiver parado 
e desligado para evitar que o mesmo venha a cair sobre pessoas ou animais, dentre 
outras regras que amenizam a probabilidade de ocorrência do acidente.
Seguindo essas normas básicas de prevenção de acidentes, participando sempre de 
cursos de capacitação e reciclagem o risco de ocorrência de acidentes diminuirá, 
tendo um ótimo ambiente de trabalho e garantindo a segurança e o bem-estar do 
trabalhador rural. 
O acidente ocorre quando a prevenção falha, com muito pouco podemos mudar 
essa realidade.
Fraterno abraço a todos.
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OA rádio matou a estrela da televisão

Muitos de vocês devem recordar que a chegada da televisão parecia um presságio à morte da 
rádio. Era a novidade da época, e é verdade que em um primeiro momento tudo aponta-
va para que isto acontecesse, mas o passar do tempo nos mostrou que não foi desta forma, 

e sim o contrário. A TV se converteu em algo tedioso e vulgar onde os reality shows chegam a cau-
sar náuseas, as novelas fazem bocejar à múmia de Ramsés, e os noticiários só nos mostram as cala-
midades globais. No entanto as rádios demonstram a cada dia mais agilidade, onde o imediatismo é 
total e os programas possuem frescor, além da praticidade dos podcasts daqueles programas que se 
podem ouvir em diferentes horários.

Com as revistas está acontecendo algo similar. Com a chegada da internet, tudo indicava que os 
meios impressos iriam desaparecer lentamente. As empresas atualmente contratam agências de no-
tícias que “superlotam” os meios tradicionais de comunicados e mais comunicados, com o pensa-
mento de que se os informes forem publicados não é preciso contratar a publicidade, o que lhes dá 
mídia gratuita. Grave erro!  Não pode ser assim, nós, os meios de comunicação vivemos de assina-
turas e da publicidade daquelas empresas que sabem diferenciar a qualidade e a difusão, e que va-
lorizam o trabalho dos meios.

Na Europa, nós, os meios de comunicação adotamos em nível global uma posição clara, não 
participamos de coletivas de imprensa daquelas empresas que não confiam e não colaboram com 
nosso trabalho, os comunicados são diretamente descartados… “quid pro quo” e as coisas vão vol-
tando à sua normalidade no momento em que as empresas começam a ver que as notas que enviam 
não se publicam, ou se divulgam apenas “duas linhas”. Por que se não somos bons para umas coi-
sas seremos bons para outras?

No Brasil está acontecendo uma coisa parecida, raro é o dia em que não recebemos entre 10 e 
12 pautas de todos os tipos, meus colegas brasileiros estão começando a seguir uma postura seme-
lhante à dos europeus “quid pro quo” como deve ser.

Nós, os meios técnicos temos dois enfoques: a informação e a for-
mação. Temos conteúdos que ajudam ao conhecimento e à instrução. 
A nossa maneira de informar é diferenciada das formas “pré-fabri-
cadas” das agências de comunicação... O Brasil é um caso único de 
burocracia informativa, é algo como um diálogo dos “Irmãos Marx”.

A este ritmo, teremos que inserir um aviso que diz “não envie co-
municados não solicitados” ... as notícias são importantes para nosso 
trabalho, mas precisamos de investimentos em nossos veículos para 
que continuemos a existir, afinal somos nós os meios que as empre-
sas precisam para a difusão dessas informações.

  Julián Mendieta
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A FPT Industrial 
Conquista prêmio ambiental
Com a pesquisa intitulada “Os desafios da 
introdução do óleo API CJ-4 no mercado da 
América Latina”, a FPT Industrial conquistou o 
Prêmio AEA de Meio Ambiente, da Associação 
Brasileira de Engenharia Automotiva (AEA), 
na categoria tecnologia. O estudo gerou uma 
inovação tecnológica que beneficia tanto 
o produtor rural quanto o meio ambiente. 
“Aplicamos em campo o óleo lubrificante 
API CJ-4, mesmo com as adversidades do 
diesel com alto teor de enxofre. A expriência 
resultou no aumento em cerca de 30% no 
tempo de troca do óleo lubrificante nos motores Cursor 9 Mar-I/Tier3 de colhedoras de cana”, 
explica Gustavo Teixeira, especialista em homologação de produtos da FPT Industrial.
Essa foi a 11ª edição do prêmio concedido pela AEA. Votaram na premiação representantes da 
Anfavea, do Sindipeças, de universidades, da imprensa, Cetesb, Ibama além do poder público 
e representantes da associação. Em 2014 a FPT Industrial recebeu Menção Honrosa pelo 
trabalho.

O estudo premiado
O trabalho de pesquisa premiado neste ano ocorreu entre abril e dezembro de 2016 no 
interior de São Paulo, principal polo de cultivo de cana-de-açúcar do país. Um grupo de 
estudo foi criado para a elaboração do projeto. A FPT Industrial incentivou a participação de 
diversos setores da engenharia da fábrica em Sete Lagoas (MG), e incluiu a fabricante do óleo 
lubrificante – Petronas – nas análises feitas em campo. O API CJ-4 foi concebido na Europa e 
desenvolvido em co-engenharia com a FPT Industrial para uma aplicação sob medida.
Durante o estudo, três colhedoras Case IH A8800 foram testadas, das quais, duas foram 
abastecidas com óleo API CJ-4 e uma com API CI-4 – lubrificante usado até então. As máquinas 
acumularam mais de 4000 horas de trabalho, e amostras de óleo foram analisadas pelo menos 
a cada 200 horas.  
As máquinas eram novas e, em iguais condições de trabalho, a troca de óleo ocorre a cada 
500 horas de trabalho. Ao final dos testes, os motores foram desmontados para avaliação 
comparativa do desgaste dos principais componentes. Todos os resultados das análises de 
óleo, bem como o plano de manutenção das máquinas testadas foram avaliados, sem que 
houvesse nenhum impacto negativo na vida útil do motor.
Os resultados obtidos impressionaram os engenheiros da fabricante de óleo API CJ4. Com a 
redução do número de trocas, menos óleo é descartado, o que é benéfico ao meio ambiente. 
Além disso, a máquina para menos, o que aumenta a produtividade do produtor, além de 
diminuir os seus custos.
www.fptindustrial.com

Gustavo Teixeira, Luiz Noronha, da FPT Industrial, e Nilton Monteiro, 
diretor adjunto da AEA  Divulgação AEA.

-AW29 Noticias brasil.indd   8 27/7/17   11:19



AGRIWORLD 9

O setor de peças oferece 100 itens em condições especiais
O início dos preparativos para o período de plantio é o momento de planejar custos e 
garantir a maior eficiência dos equipamentos que vão trabalhar na lavoura, onde os tratores 
são responsáveis por desenvolver grande parte das atividades do plantio. Por isso, realizar 
a manutenção prévia e utilizar itens de reposição que garantam qualidade e segurança 
representa maior produtividade do equipamento e melhor rentabilidade para o produtor.
Por este motivo, entre 1º de junho e 30 de setembro, o setor de Peças da New Holland 
Agriculture oferece mais de 100 itens de reposição em condições especiais. A campanha 
foi criada para que o produtor prepare de forma adequada os tratores que trabalharão no 
preparo da terra. 

A campanha intitulada Promosolo 2017 oferece mais de 100 
itens com descontos de até 40%. As peças são encontradas 
em toda a rede concessionária da New Holland. Os clientes 
podem comprar, por exemplo, filtros de combustível para linha 
TT com 40% de desconto,  sensores para linha T8 com 35%, 
amortecedores para linha T7 com 35%, disco de embreagem 
para linha TL com 25% e rolamentos para as linhas T4, T6, TD, 
TL, TM, TS, TT e Série 30, com valores 25% mais em conta.
www.newholland.com.br

A New Holland
Estabelece recorde mundial em quantidade de soja colhida
A New Holland Agriculture estabeleceu 
um novo recorde mundial ao colher 
439.730 quilos de soja em oito horas com 
a colheitadeira CR8.90, fabricada em 
Sorocaba (SP). O desempenho, ocorrido 
na Bahia, foi certificado pela empresa 
independente RankBrasil. 
“Ao estabelecer o recorde mundial com 
a colheita de mais de 439 toneladas de 
soja, a CR8.90 está seguindo os passos da 
CR10.90, detentora do título do recorde mundial de trigo desde 2014”, comentou Lars Sørensen, 
chefe de Gerenciamento de Produtos de Colheita. “A CR8.90 apresentou uma performance 
excepcional em uma cultura de alta produtividade: 4.885 kg por hectare – muito acima dos 3.260 
kg que é a média no Brasil para a safra 16/17. Os recordes estabelecidos pelos dois modelos 
mostram a capacidade e a produtividade excepcional das colheitadeiras da linha CR”.
O recorde foi estabelecido em 5 de abril na fazenda pertencente aos irmãos Mingori, no 
município de Formosa do Rio Preto (Bahia), com o apoio da concessionária Jaraguá Bahia. No 
dia do recorde a umidade era alta devido à chuva de 20 mm às 5h e a temperatura variou de 
25 a 28 graus Celsius. A colheita começou às 10h30 e terminou às 18h30, cobrindo cerca de 90 
hectares. A produtividade média da CR8.90 foi 55 toneladas/hora em uma cultura com um teor 
médio de umidade de 17%. O desempenho recordista foi atingido usando apenas 1,9 litro de 
combustível por tonelada de soja colhida com um índice de perdas de até 0,5%.

 Tempo total de colheita 8 horas
 Quantidade de soja colhida 439,730 toneladas
 Média de toneladas por hora 55 toneladas/hora
 Área da colheita 90 hectares
 Combustível usado/tonelada de soja 1,9 litro
 Umidade média 19 - 16% - média 17%
 Produtividade média  4,88 toneladas/ha

Principais estatísticas do recorde
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Sorteia trator no período do plantio 
Para incentivar o uso de peças genuínas no campo, o setor de peças da Case IH irá sortear um 
trator para os clientes que compram e instalam peças genuínas nos tratores. “O sorteio faz 
parte da campanha intitulada Pro-Trator que disponibiliza mais de 130 itens com até 40% de 
desconto. A cada mil reais em compras de peças, o cliente ganha um número da sorte. Caso 
os itens comprados estejam na lista da campanha Pró-Trator o cliente terá o número da sorte 
duplicado”, explica Henrique Sá, gerente de peças da Case IH.
A campanha tem duração até 30 de setembro e está disponível em toda a rede concessionária. 
Os clientes Case IH têm a diposição itens como: filtros com 40% de desconto, sensores 
e amortecedores com 35%, e disco de embreagem e rolamentos até 25% mais barato. 
“Estudamos as peças genuínas mais procurados pelos nossos clientes durante o período de 
preparação para o plantio. Assim, criamos uma lista de peças para manutenção com incentivos 
que proporcionará marior produtividade na lavoura”, explica Henrique Sá, gerente de peças 
da Case IH.
www.caseih.com

A Case IH
Apresenta nova estrutura de Marketing 
A Case IH reestrutura seu time de marketing com a contratação de Marco Ripoli, que se torna 
o responsável por Marketing de Produto, atuando no desenvolvimento da gama de produtos 
oferecidos pela montadora na América Latina. A área de Marketing Comercial passa para 
responsabilidade de Diogo Melnick, que está no grupo há 14 anos. Ambos os executivos 
respondem para Mirco Romagnoli, vice-presidente da Case IH para América Latina.
Formado em engenharia agrônoma pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da 
Universidade de São Paulo (ESALQ/USP), Ripoli terminou sua graduação na Universidade 
da Califórnia. Fez mestrado também na USP e doutorado na Universidade Estadual Paulista 
(UNESP), ambos no segmento de cana-de-açúcar. Tem experiência nas áreas de vendas, 
planejamento de produtos, inteligência de mercado e marketing estratégico de produto.
Melnick é formado em Comunicação Social com especialização em Planejamento de 
Marketing. Iniciou sua trajetória na CNH Industrial como estagiário e atuou em diversos 
setores relacionados ao marketing, comercial e estratégia de produtos. Exerceu atividades em 
sua área durante oito anos no Banco CNH Industrial. Após passagem em montadora de grande 
porte no segmento automotivo, Melnick 
retornou ao grupo e já vinha atuando há 
quatro anos no setor de marketing da 
Case IH.
A nova estrutura na área absorverá 
as funções que estavam sob 
responsabilidade de Christian Gonzalez, 
que recentemente assumiu a diretoria 
de Planejamento de Produto e 
Commercial Services da CNH Industrial 
para América Latina, reportando ao 
presidente Vilmar Fistarol.
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A Hexagon 
Anuncia parceria de OEM com 
Smart Guided Systems
A Hexagon, fornecedora global líder em soluções 
de tecnologia da informação, firmou um contrato 
de OEM entre sua divisão de Agricultura e a Smart 
Guided Systems para fornecer tecnologias de controle 
e navegação de precisão para diferentes aplicações 
comerciais, através da aliança da empresa com a 
Kubota Tractor Corporation.
A sede da Smart Guided System em Indianapolis oferece sistemas de orientação de precisão 
que utilizam tecnologia de ponta para melhorar a eficiência do equipamento. A Kubota 
Tractor Corporation, localizada em Grapevine, Texas, é a comercializadora e distribuidora 
de equipamentos fabricados pela japonesa Kubota nos EUA, através dos mais de 1.100 
revendedores. A Smart Guided Systems tem uma aliança com a Kubota no sistema de controle 
de navegação de precisão, que facilita a direção assistida de alguns tratores, cortadores e 
veículos utilitários da Kubota. Isso permite que os clientes ordenem, rastreiem e gerenciem 
suas frotas de operadores e equipamentos de forma mais efetiva, resultando em uma 
economia e ganho de produtividade de até 20%.
www.hexagonagriculture.com
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A Fenasucro & Agrocana 
O evento, que acontece em Sertãozinho de 22 a 25 de 
agosto, chega neste ano à 25ª edição
O evento, o maior do mundo em seu segmento, 
comemora 25 anos em 2017 reforçando o seu papel 
propagador de novos conhecimentos e tendências, 
além da fomentação de negócios em toda cadeia 
produtiva.
São esperados 35 mil visitantes/compradores 
brasileiros e internacionais, que devem gerar R$ 
3,1 bilhões em negócios e participar de mais de 300 
horas de troca de informações através de palestras, 
workshops e conferências.
Entre as novidades anunciadas está a realização do 
Fórum de Produtores de Agroenergia em parceria 
com a Orplana, DATAGRO e Reed Exhibitions 
Alcantara Machado. O encontro inédito trará 500 
produtores de cana, milho e beterraba açucareira de 
cerca de 40 países para uma discussão globalizada 
sobre produções, processos, suas convergências e 
divergências.
Outra novidade é a participação também pela 
primeira vez do Laboratório Nacional de Ciência 
e Tecnologia do Bioetanol (CTBE), apresentando 
soluções e pesquisas em um workshop sobre 
Bioeconomia. O laboratório, que integra o Centro 
Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) contará também com um stand que 
mostrará equipamentos de última geração para análise de matérias primas e subprodutos do 
setor de bionergia.
Para Aparecido Luiz, presidente do CEISE Br, o evento poderá ser palco da apresentação de 
ideias estratégicas para um novo e promissor momento do setor. “O governo brasileiro está 
perto de implantar o programa RenovaBio, visando aumento de 18% de participação dos 
biocombustíveis na matriz energética até 2030. Dessa forma, será preciso quase que dobrar 
a oferta de etanol, dos atuais 28 bilhões para 50 bilhões de litros, o que vai demandar novas 
unidades produtoras e, consequentemente, reaquecer a indústria de base e serviços. Com essa 
expectativa, estamos confiantes que o RenovaBio vai acontecer”, ressalta Aparecido Luiz.
A Fenasucro & Agrocana é uma realização do CEISE Br (Centro Nacional das Indústrias do Setor 
Sucroenergético e Biocombustíveis) e organizada pela Reed Exhibitions Alcantara Machado.
SERVIÇO
Edição: 25ª edição
Realização: 22 a 25 de agosto de 2017
Horário exposição: das 13h às 20h
Horário eventos de conteúdo: das 8h às 18h
Local: Centro de Eventos Zanini, Marginal João Olézio Marques, n 3.563, Sertãozinho - São 
Paulo – Brasil
www.fenasucro.com.br

O presidente 
do CEISE Br, 
Aparecido 
Luiz.

Paulo 
Montabone 
apresentou as 
novidades do 
evento, entre 
elas a Ilha do 
Conhecimento.
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A John Deere
A mais inovadora entre as grandes fabricantes de máquinas
Como reconhecimento dos seus investimentos em inovação e tecnologia, a John Deere 
foi eleita, pelo segundo ano consecutivo, como empresa mais inovadora no prêmio Valor 
Inovação Brasil e se consolidou na categoria “Automotiva e veículos de grande porte”. No 
ranking geral, que engloba todas as companhias participantes, a John Deere ganhou cinco 
posições e está na 16ª colocação entre as 150 mais inovadoras do Brasil. A terceira edição do 
evento, realizada em São Paulo (SP), contou com a participação de Alex Foessel, diretor do 
Centro Latino-Americano de Tecnologia e Inovação (LATIC) da John Deere.
Dentre os esforços, a John Deere inaugurou este ano, em Campinas (SP), seu Centro de 
Agricultura de Precisão e Inovação. O local se dedica a desenvolver inovações e adaptações 
nos equipamentos, tornando-os compatíveis às características do mercado latino-americano.
O prêmio Valor Inovação Brasil é resultado de uma parceria entre o jornal Valor Econômico 
e a consultoria Strategy&, da PwC. A pesquisa contempla e analisa 18 setores da economia 
brasileira e considera a intenção, os esforços e os resultados obtidos com a inovação. Dentre 
os âmbitos analisados estão lançamentos ou melhorias de produtos e serviços, oferta de 
complementos tecnológicos e ainda melhoras processuais, que resultam em produtos. Por fim, 
o ranking leva em conta ainda o reconhecimento do mercado, quando empresas nomeiam as 
que consideram inovadoras. 
www.johndeere.com
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A HydraForce 
Assume o controle da Hydraulic Designers Ltda. que passa a 
se chamar HydraForce Hydraulics Ltda.
HydraForce, localizada em Illinois, finalizou 
a aquisição da Hydraulic Designers Ltda.  
O principal fabricante independente de 
válvulas de cartuchos hidráulicos, manifolds 
e controles eletro-hidráulicos finalizou 
todo o processo de aquisição e assumiu o 
controle da Hydraulic Designers Ltda. em 2 
de junho de 2017 que, a partir desta data, 
passa a se chamar HydraForce Hydraulics 
Ltda. Essa aquisição aumenta ainda mais 
a presença da HydraForce no crescente 
mercado off-highway sul-americano.
“Unidos pela mesma cultura empresarial, 
HydraForce e Hydraulic Designers prometem fortalecer ainda mais as duas empresas. Eu não 
poderia estar mais feliz em dar as boas-vindas à Hydraulic Designers a nossa familia”, disse 
Jim Brizzolara, presidente da HydraForce. “A capacidade da Hydraulic Designers de fornecer 
soluções técnicas avançadas para os fabricantes de equipamentos no Brasil é insuperável. 
Recebemos com entusiasmo suas habilidades e talentos e aproveitaremos ao máximo a 
capacidade que esta planta poderá nos proporcionar”.
www.hydraforce.com

A MWM Motores
Conquista Prêmio Inbrasc 2017
A MWM, fabricante independente de motores diesel líder no 
Mercosul, recebeu o “Prêmio Inbrasc 2017” concedido pelo 
Instituto Brasileiro de Supply Chain, uma das escolas de negócios 
da Febracorp Live University. Juliano Afonso Tessaro, principal 
executivo de compras da MWM Motores foi premiado na 
categoria “Profissional do Ano da Indústria de Manufatura”.
O evento reconhece os melhores profissionais, projetos e 
fornecedores do Brasil nas áreas de Compras e Supply Chain. 
Foram premiados os “Profissionais do Ano”, “Melhores Projetos 
do Ano”, “Fornecedores do Ano” e suas subcategorias. Para 
escolher os vencedores, houve um processo criterioso de 
avaliação. A primeira fase consistiu em indicação, por meio de citação livre, por profissionais 
do mercado. Os mais indicados nessa etapa, em cada categoria, passaram por aprovação dos 
Comitês Executivo e Deliberativo da Febracorp Live University, que realizaram entrevistas, 
análises de carreira e análises de projetos em blind review – critério que garante que os 
avaliadores não sabem quem estão avaliando.
www.mwm.com.br
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20 anos dos Concessionários Oficiais em Portugal
J. Inácio-Máquinas Agrícolas, Torre 
Marco-Comércio de Tratores e 
Alfaias Agrícolas, MTA-Comércio de 
Máquinas, Tratores e Automóveis, A 
Granja e Afonso & Irmãos, os cinco 
Concessionários Oficiais da John 
Deere em Portugal, comemoram 20 
anos de relação com a marca.
Os gerentes desses concessionários 
visitaram as instalações da John 
Deere Ibérica, em Parla (Madri), 
onde tiveram reconhecida sua 
trajetória e receberam uma 

reprodução da emblemática escultura ‘Agricultor, Agricultura e Progresso’, junto a uma placa 
comemorativa personalizada.
Desde que em 1995 a John Deere apostou por implantar em Portugal uma estrutura 
comercial, os concessionários evoluíram, até se converter em fortes estruturas empresariais, 
preparadas para enfrentar os desafios que a agricultura deverá deparar-se nos próximos anos, 
com capacidade para poder gerenciar e coordenar, de forma direta, os produtos e serviços que 
a marca oferece. 

A John Deere
Adquire um fabricante de equipamentos para a construção 
de estradas
A Deere & Company assinou um acordo para a aquisição do Wirtgen Group, fabricante de 
equipamentos de construção de estradas. A compra está sujeita às aprovações regulatórias e 
ambas as companhias acreditam que estará tudo concluído no primeiro trimestre do ano fiscal 
de 2018 da Deere, que começa no próximo 1º de novembro.
O preço da transação é de 4,35 bilhões de euros. O valor total da transação sobe para 4,6 
bilhões de euros, incluída a dívida líquida e outras considerações. O Wirtgen Group, com sede 
na Alemanha e cinco marcas Premium, teve no ano passado vendas de 2,6 bilhões de euros, 
8.000 empregados e presença em mais de 100 países de todo o mundo.
“A aquisição do Wirtgen Group alinha-se com nossa estratégia em longo prazo para 
expandirmos os negócios de crescimento mundial da John Deere em agricultura e 
construção”, afirmou Samuel R. Allen, Presidente e Diretor Geral da Deere & Company. Por 
sua parte, Max Guinn, Presidente da divisão mundial de construção e silvicultura da Deere, 
disse que esta operação “melhora nossas opções de distribuição mundial em equipamentos de 
construção e nossas capacidades nos mercados emergentes”.
A Deere tem previsto manter as marcas existentes do Grupo Wirtgen, a gestão, o conceito de 
fabricação, os empregados e a rede de distribuição. 
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Anuncia a aquisição da Mazzotti, fabricante de pulverizadores
A John Deere anunciou a aquisição da Mazzotti, fabricante 
de pulverizadores autopropelidos, com sede em Ravena 
(Itália).
No pronunciamento que se tornou público em decorrência 
do acordo, se indica que a Mazzotti, empresa familiar 
com mais de 30 anos de experiência, manterá seu nome, 
logotipo e acordos comerciais, o que lhe permitirá seguir 
oferecendo a seus clientes produtos e serviços de alta 
qualidade. Além disso, a companhia italiana contará com 
todo o apoio e compromisso da John Deere para melhorar 
seu já exitoso negócio de pulverizadores.
O Presidente de Soluções Agrícolas e Responsável pela Comunicação da John Deere explicou 
que a “Mazzotti é reconhecida por sua inovação, assim como por seus conhecimentos, projetos 
e experiência na indústria dos pulverizadores”. “Sua aquisição proporciona à John Deere uma 
oportunidade de servir a mais clientes nos mercados europeus”, acrescentou o diretor.
A evolução empresarial da Mazzotti vem marcada por sua abertura a mercados exteriores. 
Se no final dos anos 80, a maior parte de seu negócio focava na Itália, em 2015 sua expansão 
internacional era um fato, com um volume de produção que superava as 200 unidades anuais.
www.johndeere.com
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A New Holland Agriculture
Se estabelece como marca na África do Sul
A New Holland Agriculture anuncia seu estabelecimento como marca, de forma direta na 
África do Sul. E o faz com escritórios em Centurion, que substituem o antigo distribuidor e 
abrem a possibilidade de distribuir direta e exclusivamente sua linha completa de produtos e 
serviços nos países da zona, como Botswana, Lesoto, Namíbia, África do Sul e Suazilândia.
“Nosso papel de líder no desenvolvimento do futuro da agricultura destaca nosso 
compromisso de forjar um novo caminho no sul da África através de inovações, tecnologia 
avançada, mecanização apropriada, apoio profissional e distribuição, assim como experiência 
em práticas agrícolas”, afirmou Carlo Lambro, Presidente da New Holland Agriculture e 
membro do Conselho Executivo da CNH. 
Atualmente, a New Holland conta com 17 distribuidores, no sul da África, que oferecem 
serviço de pós venda e apoio para tratores e colhedoras. Com este novo espaço, a marca 
amplia ainda mais sua participação comercial direta na região, proporcionando aos clientes 
o melhor apoio possível, e oferecendo os produtos apropriados e específicos para as 
necessidades dos clientes locais.
www.newholland.com

A CNH Industrial
Premia estudantes que projetam 
maquinaria inovadora e 
sustentável
A CNH Industrial comemorou em Londres (Reino 
Unido) um evento conjunto com o Royal College of 
Art (RCA) para premiar os estudantes participantes 
de um projeto de design de maquinaria inovadora 
e sustentável para mercados emergentes.
A colaboração destaca o compromisso da CNH 
Industrial em promover oportunidades de 
crescimento e desenvolvimento para jovens 
talentos, e investir em inovação de produtos e 
projetos de I+D para trabalhar para um futuro sustentável.
Aproximadamente 30 estudantes dos programas de design de veículos e serviços da RCA 
assumiram o desafio de desenvolver produtos e serviços industriais inovadores para satisfazer 
as necessidades locais e as infraestruturas existentes nos países em desenvolvimento. O 
objetivo era criar um conceito que tivesse êxito em lugares com capital e conhecimentos 
reduzidos, através da facilidade de fabricação, manutenção e aplicações sustentáveis.
Os trabalhos se focaram em quatro categorias: identificar uma necessidade comercial e 
projetar um veículo que fosse fácil de fabricar, manter e operar, o que gerará valor de marca; 
prioridades de resgate a partir de materiais locais; necessidades básicas de passageiros e 
mercadorias; e oportunidades para melhorar a eficiência com soluções simples e sustentáveis 
para ajudar os usuários.
www.cnhindustrial.com
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Alessandro Malavolti, CEO do AMA Group, 
novo Presidente da FederUnacoma
Alessandro Malavolti (46 anos) é 
o novo Presidente da Federação 
Italiana de Fabricantes de 
Maquinaria para a Agricultura 
(FederUnacoma). Substitui a 
Massimo Goldoni, que deixa um 
cargo que ocupou durante treze 
anos.
Malavolti, que desde 2013 ocupava 
a vice-presidência da Federação 
e desde 2010 a presidência da 
Comacomp (associação especializada 
em componentes), foi escolhido 
com 67% dos votos, durante a 
Assembleia Anual celebrada no 
Palazzo di Varignana, na Província 
de Bolonha. Assume a presidência pelos 
dois próximos anos, com a possibilidade de 
renovação por mais dois.
O novo Presidente é CEO do AMA Group, 
uma das principais companhias internacionais 
do setor de componentes e acessórios 
para maquinaria agrícola, e equipamentos 
para espaços verdes, com um volume de 
negócios anual de 160 milhões de euros e 16 
instalações, incluída a sede histórica em San 
Martino in Rio, na Província de Reggio Emilia.
Em sua primeira intervenção após assumir 
o novo cargo, Malavolti agradeceu o 
trabalho de seu antecessor e a renovação 
que aconteceu na Federação. Entre os 
objetivos traçados para esta nova caminhada 
se encontra reforçar o apoio para a 
internacionalização de seus associados, para 
o qual assumiu o compromisso de trabalhar 
para facilitar as vendas no exterior, através 
de missões comerciais e presença em feiras. 
Também destacou o papel da EIMA, a bienal 
que é organizada pela FederUnacoma e 
que continuará sendo um dos pontos fortes 
da Federação. Em sua opinião, deve se 
tornar mais atrativa, especialmente para os 
operadores estrangeiros.

EQUIPE DIRETORA:

 Presidente: Alessandro Malavolti 
(AMA) 

 Presidente: Lorenzo Selvatici (Selvatici 
Srl)

 Vice-presidente: Massimo Bergo 
(Maschio Gaspardo Spa)

 Presidente: Roberto Pini (BCS Spa) 
 Vice-presidente: Stefano Cesari (FM 

Matras Srl)

 Presidente: Manlio Martilli (Argo 
Tractors Spa)

 Vice-presidente: Riccardo Bonciani 
(BCS Spa), 

 Presidente: Pier Giorgio Salvarani 
(Salvarani Srl)

 Vice-presidente: Antonella Varini 
(Walvoil Spa)

 Presidente: Franco Novello (Stiga Spa)
 Vice-presidente: Roberto Peruzzo 

(Peruzzo Srl)
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A Trimble
Anuncia o acordo de aquisição da Müller-Elektronik
A Trimble assinou um acordo para a aquisição da empresa 
Müller-Elektronik, com sede em Salzkotten (Alemanha), 
especializada em soluções de controle de implementos 
e agricultura de precisão. Espera-se que a transação seja 
fechada no terceiro trimestre deste ano e estará sujeita 
à aprovação das autoridades competentes. Os termos 
financeiros não foram revelados.
Com mais de 375 empregados, a Müller é pioneira na 
agricultura de precisão, conhecida por desenvolver, 
produzir e vender unidades de controle eletrônico (ECU) 
e software para controle de veículos e implementos para 
tratores, colhedoras, pulverizadores, semeadoras, etc, 
para melhorar a gestão de insumos como sementes, fertilizantes e defensivos agrícolas.
Esta companhia alemã foi uma protagonista chave no desenvolvimento do protocolo de 
comunicação ISOBUS, que permite que um terminal controle vários implementos e máquinas, 
independentemente do fabricante, e muitas de suas soluções de controle de implementos 
foram amplamente adotadas pelos principais fabricantes de equipamentos agrícolas.
Segundo explicaram num pronunciamento, a combinação da tecnologia e as fortalezas da 
Trimble e da Müller permitirão o desenvolvimento de novas soluções para os agricultores de 
todo o mundo, que frequentemente se esforçam por integrar e utilizar produtos díspares de 
hardware e software através de diversas marcas de equipamentos agrícolas.
www.trimble.com

Apresentada na Europa uma nova edição do Tractor of 
the Year, tendo a Trelleborg como patrocinador
A Trelleborg e o Trator do Ano® se uniram uma vez mais para o evento conjunto, ‘Trator do 
ano 2018: começa o desafio’.
O ato de apresentação aconteceu no Palazzo Arzaga, no Lago de Garda (Itália) de 15 a 16 de 
maio, e contou com a participação de 15 dos principais fabricantes de tratores, Junto a um júri 
internacional de 24 jornalistas de todas as publicações mais influentes da indústria agrícola 
europeia, com a AGROTÉCNICA como representante espanhol.
O evento proporcionou aos principais fabricantes de tratores uma plataforma para mostrar a 
seus candidatos os prêmios ‘Trator do ano 2018’, ‘Best of Specialized 2018’, ‘Best Utility 2018’ 
e ‘Best Design 2018’.
O Diretor de Marketing de Pneus Agrícolas e Florestais da Trelleborg, Lorenzo Ciferri, disse 
que “a popularidade dos prêmios Tractor of the Year® cresceu significativamente ao longo dos 
anos, o que se confirma pelo aumento de marcas que participam nesse evento e competem 
para voltar a ser o novo trator do ano”.
A cerimônia final de entrega de prêmios acontecerá no dia 12 de novembro na feira 
Agritechnica, em Hannover (Alemanha).
www.tractoroftheyear.com
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A Kubota Engine America
Reforça sua rede comercial na América Latina
A Kubota Engine America aumenta sua presença na América Latina graças à colaboração 
estabelecida com sócios chave. Reforçou sua rede comercial com 24 distribuidores que 
abrangem uns vinte países.
Estas incorporações chegam depois de dois anos de estudo e análises das necessidades locais, 
que deram como resultado a seleção de empresas capacitadas para estender a tecnologia da 
Kubota nos mercados latino-americanos.
A “Kubota é agora a opção mais próxima e de maior qualidade para muitas empresas de 
aluguel de frotas e equipamentos compactos na América Latina”, afirmou o Diretor de Vendas 
para a região, Greg Reaves. “Nossos motores, componentes e geradores são cruciais para o 
desenvolvimento de novas infraestruturas, civilização e cultura. Nosso motor diesel, o coração 
da maioria de equipamentos compactos, é a solução mais rentável para a indústria, para o 
usuário final e para OEMs”, acrescentou o diretor.
A Kubota já contava anteriormente com distribuidores na América Latina. Agora, a expansão de 
sua rede melhorará os tempos de resposta, consolidará as relações pessoais e eliminará as barreiras 
idiomáticas. “Como grande fabricante de motores que somos, a Kubota é a única na América 
latina que oferece produtos de alta qualidade, respaldados com um suporte de apoio local. Alguns 
países já estão se beneficiando disso, como o Brasil, a Argentina e a Bolívia”, explicou Reaves.
www.kubota.com
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Apresenta uma ferramenta de portabilidade de dados de 
direção automática
A AGCO Corporation e a FarmFacts apresentaram uma nova ferramenta web que permitirá 
aos agricultores intercambiar e visualizar informação geográfica, fornecida por diferentes 
fabricantes com um único terminal.
O convertedor NEXT Farming Wayline, um dos primeiros deste tipo no setor, ativado mediante 
tecnologia Fuse®, permite converter facilmente dados tais como trajetórias retas e limites 
de terrenos de um sistema de direção a outros de diferentes marcas, economizando aos 
agricultores tempo e esforços quando utilizam sistemas de direção de diferentes marcas. 
Como ficou claro na sua apresentação, o objetivo desta nova ferramenta é facilitar a gestão 
de dados para as tecnologias de direção automática.
A FarmFacts e a AGCO trabalharam juntas no desenvolvimento da ferramenta, que em 
princípio será oferecida exclusivamente aos clientes de ambas, podendo estar, no futuro, 
potencialmente disponível para outros fornecedores. Os clientes poderão converter os dados 
de informação geográfica de sistemas de direção compatíveis, para seu uso com os produtos 
AGCO de direção automática Auto-Guide™, Auto-Guide 3000 e VarioGuide. Estes novos 
sistemas de direção permitem aos clientes a possibilidade de utilizar um receptor NovAtel ou 
um Trimble.

A AGCO
Abre um centro de formação 
em sistemas de aplicação de 
tratamentos químicos
O Grupo AGCO e o Instituto Asmark abriram 
em Bloomington, Illinois (EUA) um novo Centro 
de Capacitação de especialistas em aplicação de 
tratamentos químicos.
No dia 12 de junho passado, aconteceu um dia 
de portas abertas, ao qual compareceram 200 
convidados, interessados no programa de formação 
desenvolvido nas instalações, dedicado a ensinar pessoas com pouca ou nenhuma experiência 
na aplicação de produtos para a proteção de cultivos e nutrientes.
O Curso de Capacitação de Aplicadores está aberto a qualquer pessoa envolvida na produção 
de cultivos, desde agricultores até aplicadores profissionais. Terá duração de 12 meses e estão 
disponíveis 400 lugares.
O grupo AGCO e o Instituto Asmark têm uma longa história de colaboração para atender 
as necessidades dos agricultores varejistas. Fundada em 1990, a Asmark se converteu num 
fornecedor de serviços e produtos de gestão de riscos para a indústria agrícola. Em setembro 
de 2005, passou a ser uma organização educativa privada, sem fins lucrativos.
Por sua parte, a AGCO tem trabalhado intensamente no design, desenvolvimento e 
fornecimento dos mais modernos equipamentos e tecnologia de aplicação, desde a aquisição 
da Ag-Chem Equipment, em 2001.
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Jak Torretta Junior
Diretor Geral de Operações da Mahindra Brasil

A Mahindra é para muitos uma empresa ainda desconhecida, mas é o 
maior fabricante mundial de tratores. No Brasil produz dois modelos na 
fábrica instalada em Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul. Seu objetivo é 
crescer em termos de potência, com tratores simples, principalmente no 
que se refere à manutenção.

ENTREVISTA
 

“O trator Mahindra é robusto e 
simples, mas com um acabamento 
e uma qualidade diferenciados”
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Qual a situação atual 
da Mahindra no Brasil?

A Mahindra era dis-
tribuída no Brasil pela 
Bramont, empresa do 
grupo Gildemeister do 
Chile. Eles atuavam aqui 
no país no ramo de tra-
tores e automóveis, e as 
operações não estavam 
agradando a Mahindra 
em termos de performan-
ce. As operações de au-
tomóveis se encerraram, 
e então desde outubro do 
ano passado a Mahindra 
como fábrica assumiu as 
operações da Bramont, 
e estamos atualmente 
revolucionando a fábri-

Dois Irmãos, no Rio Gran-
de do Sul, onde estamos 
produzindo dois mode-
los de tratores.

O grupo indiano 
Mahindra, para muitos 
aqui no Brasil, é desco-
nhecido. No entanto, o 
país asiático vende mui-
tos tratores anualmente, 
especialmente os fabri-
cados na própria Índia. 
Qual a fatia de mercado 
que a Mahindra possui?

A Mahindra é hoje 
o maior fabricante mun-
dial de tratores, totalizan-
do 250 mil tratores/ano. 
Deste montante, quase 

-
dia, que é um mercado 
muito grande. O restante 
é exportado para diversos 
países. Nos Estados Uni-
dos, ela é a terceira marca 
em tratores de até 120cv, 

Kubota e John Deere, e 
crescendo rapidamente, 
comercializando aproxi-
madamente 24 mil tratores 
por ano. Esse crescimen-
to e essa boa performan-
ce está sendo transferida 
para o Brasil, já que nos-
sa unidade reporta para 
a Mahindra dos Estados 
Unidos.

Você, como brasilei-
ro, sabe o quanto é di-
fícil fabricar no Brasil e 
precisar chegar a uma 
porcentagem de nacio-
nalização para se obter 
o FINAME. Como está 
chegando a esta quan-
tidade tendo em con-
ta que os seus motores 
vêm de fora?

Realmente no Brasil 
temos essa necessidade 
de obter 60% ou 65% de 
conteúdo local para ob-
ter o FINAME. Mas temos 
conseguido fazer isso de 
uma forma muito boa. Já 
temos dois modelos re-
gistrados no programa. 
Apesar de termos o mo-
tor e boa parte de trans-
missão importada, desen-
volvemos aqui no Brasil 
todo o sistema hidráu-
lico, a parte de pneus, 
pesos, lataria, rodas, as-
sento, tendo então pro-
duzido um conteúdo na-
cional muito importante, 
que fez com que o trator 
fosse aprovado para o FI-
NAME, para o Mais Ali-
mentos e todos os pro-
gramas governamentais.

Trator 4530 está aprovado para o FINAME e Mais Alimentos.

Trator 8000S foi apresentado com exclusividade na Agrishow.  

Trator subcompacto Max 26XL tem 5 anos de garantia.

Lançamento Mahindra, o trator 9500S apresenta novo design.
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Na coletiva de imprensa 
foram dadas algumas expli-
cações sobre a Mahindra e 

gama de produtos vocês tra-
balham aqui no Brasil?

Além dos dois produtos pro-
duzidos na nossa fábrica no Rio 
Grande do Sul, foram trazidos 
para a Agrishow mais dois mo-

-
dia 4530, 42cv, com uma re-
ceptividade muito boa princi-
palmente no sul de Minas; e 
também o Max 26, um trator 
subcompacto que veio do Ja-
pão através de nossa empresa 
Mitsubishi, da qual a Mahindra 
é proprietária. A Mahindra ad-
quiriu, em janeiro deste ano, a 
Mitsubishi  Farm Equipament, 
e também em janeiro, a Mahin-
dra & Mahindra comprou 75% 
da Hisarlar, empresa sediada na 
Turquia, líder no mercado de 
equipamentos agrícolas, e re-
conhecida pela fabricação das 
melhores cabines para máqui-
nas agrícolas. Comprou ainda 
35% das ações da Sampo Ro-
senlew, fabricante de colheita-

-
sim neste mercado. Esta empresa 

produz colheitadeiras para John 
Deere e Massey Ferguson. Hoje, 
o mais famoso estúdio de de-
sign no mundo, a empresa de 
design italiana Pininfarina, co-
nhecida por fazer projetos para 
marcas como Ferrari, Maserati 
e Rolls-Royce, já vem fazendo 
um trabalho muito importan-
te inicialmente para os auto-
móveis, trabalho este que, em 
breve, vai passar também para 
os tratores.

A imagem que temos de 
tratores de alguns países da 
Ásia são grotescos, rústicos, 
com terminações ruins. Mas 
não vejo a Mahindra assim. 
Como você definiria o pro-
duto Mahindra?

organizadas e com proces-

so produtivo muito bom. O 
trator Mahindra é robusto e 
simples, mas com um acaba-
mento e uma qualidade di-
ferenciados. Então, acredito 
que é uma forma de entrar no 
Brasil, já que a maioria dos 
fabricantes estão indo para 
projetos europeus, que às ve-
zes não se adequam tanto ao 
nosso mercado. A realidade 
do Brasil é muito semelhan-

precisam de um trator versá-

til e robusto. O índice de ga-
rantia de outros fabricantes 
brasileiros é de, em média, 
1,5% a 2% nesta faixa de po-
tência. Na Mahindra é 0,4%, 
ou seja, é um trator que não 
quebra, extremamente con-
fiável. Sendo assim, junto 
ao pequeno agricultor, que 
não pode ter gastos acima 
de suas possibilidades com 
a manutenção do trator, te-
mos muita possibilidade de 
crescer. Oferecemos 5 anos 
de garantia para os produ-
tos, sendo destes 2 anos de 
garantia integral do trator e 
mais 3 anos para trem de for-
ça, ou seja, toda a parte de 
motor e transmissão.

Onde está concentrada a 
sua rede de distribuição?

“Nosso objetivo é crescer em 

termos de potência, mas ainda com 

tratores simples, principalmente no 

que se refere à manutenção”
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Nossa rede se concentra 
principalmente na região sul, 
ou seja, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e algumas re-
giões do Paraná. Estamos de-
senvolvendo bastante o sul 
de Minas Gerais e o Triângu-
lo Mineiro com dois conces-
sionários muito fortes naquela 
região. Nosso projeto agora é 
ir para o estado de São Paulo.

Nos projetos a curto pra-
zo, o que farão para incor-
porar modelos distintos. Se-
rão importados da Índia ou 
serão nacionalizados? Como 
está evoluindo sua rede de 
distribuição?

Normalmente recebemos 
um kit de transmissão e mo-
tor (powertrain) e completa-
mos os tratores com compo-
nentes nacionais, segundo o 

-
dia, mas incorporando solu-
ções que precisamos para o 
agricultor brasileiro. A série 
que estamos apresentando, o 
8000S e o 9500S, incorpora 
uma série de melhorias que 
foi solicitada pelo agricultor 
brasileiro. No Brasil, temos 
um plano de produtos alinha-

-
cessidade que veio foi de um 
trator cafeeiro, principalmen-
te na região de Minas Gerais, 
e estamos trabalhando nisso. 
Hoje, temos 16 pontos de ven-

do ano, buscando crescer em 
torno de 10 a cada ano.

É muito importante o pós-
-venda para a Mahindra?

Apesar de termos um pro-
duto que dá pouco problema, 

é fundamental que o agricul-
tor esteja amparado por assis-
tência técnica e peças de re-
posição. Nossa preocupação 
é atendimento rápido e com 
concessionários treinados para 
fazer este atendimento.

-
tão resolvendo alguns pro-
blemas e criando outros. A 
Mahindra vai continuar nes-
ta mesma orientação de man-
ter tratores simples mecanica-
mente falando, ou vai entrar 
nesta onda de produzir pro-
dutos mais complexos eletro-
nicamente? 

Nosso objetivo é crescer 
em termos de potência, mas 
ainda com tratores simples, 
principalmente no que se re-
fere à manutenção. O que for 
incorporado de eletrônica vai 
ser feito principalmente de-

vido às novas normativas de 
controle de emissões. A par-
tir de janeiro de 2019, trato-
res abaixo de 100cv tem que 
ser Tier 3. Na medida do pos-
sível, vamos tentar continuar 
a produzir modelos Tier 3 com 
injeção mecânica, mas em al-
guns modelos vamos ter que 
partir para injeção eletrônica.

-
frentadas pelo pequeno agri-
cultor no Brasil? E frente a es-
tas novas normativas, quais os 
principais problemas?

Temos dois problemas prin-
cipais: a máquina fica mais 
cara e o Tier 3 é o pior nível 
de tecnologia. Acredito que 
o Brasil deveria partir logo 
para o Tier 4. Outra questão 
é que nossos agricultores ca-
recem muito de informação. 
Eles precisam de orientação no 

“A Mahindra é hoje o maior fabricante 

mundial de tratores, 250 mil tratores/ano”

Mahindra apresentou na feira de Ribeirão Preto os tratores 8000S e 9500S.
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sentido de gerenciar seu ne-
gócio. Mesmo sendo peque-
no ele precisa saber vender e 
controlar seu custo de produ-
ção. Nesse sentido falta mui-
to apoio ainda na agricultura 
familiar. Milhões de agricul-
tores dependem dessa ativi-
dade e precisam saber con-
trolar seus gastos. 

Além dos programas gover-
namentais, a Mahindra possui 

Nós, além de programas 
governamentais, temos o ban-
co de fábrica Mahindra Fi-
nance, parceria com o DLL. 
É uma parceria mundial, pre-
sente aqui e forte já nos Esta-

-
nanciamento para tratores com 

taxas bem interessantes para 
o pequeno produtor.

Quais suas perspectivas 
de crescimento para este ano?

Tudo indica que no merca-
do brasileiro teremos um ano 
melhor que 2016, principal-
mente se tudo correr bem no 
cenário político e econômico. 
Poderemos chegar em até mais 
do que os 20% que estão sen-
do previstos para 2017.

Pensando em Agrishow, 
você que vem de um mundo 
de máquinas e que tem muita 
experiência nesta área, qual 
a sua percepção desta parti-
cipação na feira deste ano? 
Qual a importância dela para 
a Mahindra?

Como nossa rede está cres-
cendo, essa participação é im-
portante para apresentarmos 
nossos produtos, concessio-
nários, e para nos relacionar-
mos com clientes. É um mar-
co fundamental para nosso 
desenvolvimento futuro no es-
tado de São Paulo. Nesta pri-
meira participação focamos 
em mostrar o que é a Mahin-
dra, uma marca não tão co-
nhecida no país, mas que é o 
maior fabricante mundial, com 
uma estrutura enorme. A pri-
meira coisa que destacamos 
é a Mahindra como grupo, e 
também conversamos com os 
agricultores, conhecemos suas 
experiências, e atuamos com 
experimentação e demonstra-
ção de produtos.

Equipe Mahindra na Agrishow 2017.
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O número de visitantes chegou a 159 mil 
pessoas ante 152 mil do ano anterior. Além 
da elevação de 4,6% na quantidade de públi-
co, as mais de 800 marcas expositoras ressal-
taram a qualifi cação destes visitantes, forma-
da, sobretudo, por compradores e produtores 
rurais de pequeno, médio e grande portes do 
Brasil e do exterior. 

Considerada a maior e mais importante 
feira na América Latina, a Agrishow é 
vitrine das tendências e inovações tec-

nológicas para o agronegócio. Atrai um pú-
blico altamente qualifi cado, formado, em sua 
maioria, por produtores rurais de todo o terri-
tório nacional e do exterior, interessados em 
conhecer as novidades.

NEGÓCIOS CRESCEM 13% EM 
RELAÇÃO À EDIÇÃO ANTERIOR

Agrishow 2017 (Ribeirao Preto – SP, 01 a 05 de maio) 

A Agrishow 2017 – 24ª Feira Internacional de Tecnologia Agrícola obteve 

uma recuperação de 13% em relação à edição anterior. Contando os 
fechamentos dos bancos, bem como os negócios iniciados em Ribeirão 
Preto, a expectativa é que o valor será maior. 

A PRÓXIMA EDIÇÃO DA AGRISHOW SERÁ PROMOVIDA DE 30 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2018

 2016 2015 2014 2013 2012

Superfície total (m2) 440.000 440.000  440.000 440.000 400.000
Marcas (nº) 800 800 800 790 780
Visitantes (nº) 152.000 160.000 160.000 150.000 135.000
Volume de negócios (R$) 1,95 M 1,9 M 2,7 M 2,6 M 2,15 M

Além da máquina selecionadora eletrônica, a Cemag lançou 
na Agrishow o Encanteirador Triplo para a plantação de frutas e 
horataliças, a transplantadora Tripla para o replantio de mudas, a 
Aplicadora Tripla de TNT, a Capinadora, que permite o trabalho 
de até 10 pessoas sentadas, a Colhedora de melão, mini-
melancia, abacaxi, abobora, repolho e similares, e a inteligente 
Carreta robusta que com GPS aplica fertilizantes.

CEMAG
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Exibiu durante a feira a exposição ‘DNA Massey 
Ferguson’  preparada em um espaço especial no 
estande para apresentar a evolução tecnológica dos 
tratores da marca que já está no Brasil há 56 anos.
A marca desenvolveu comandos que, com apenas 
um toque, estabeleceram a comunicação entre 
componentes do trator e implementos, monitorando 
em tempo real as ações das máquinas no campo. Um 
exemplo disso é o recente lançamento da série MF 
6700R Dyna-4, que aumenta o rendimento em até 
15%, permitindo também economia de 10% de combustível por hectare trabalhado. O sistema de 
transmissão também efetua as trocas de marcha automaticamente.
As máquinas da nova série de tratores MF 6700, na versão cabinada, possuem a maior capacidade 
de levante da categoria com 4.950Kg e alto desempenho.
“Os clientes brasileiros estão cada vez mais atentos ao que o mercado pode oferecer de mais 
tecnológico para o segmento de máquinas e está no DNA da Massey Ferguson estar sempre um 
passo à frente para atender a esta demanda”, fi nalizou Eder Pinheiro, coordenador de marketing.

MASSEY FERGUSON

Apresentou as novas linhas de produtos com 
motores eletrônicos e sistemas de tratamento 
de gases. As novas tecnologias seguem a 
resolução Proconve MAR-1 que estabeleceu 
limites de emissões .
“Nossos novos motores com tecnologia de 
ponta oferecem maior efi ciência com menor 
consumo de combustível. Além disso, por 
serem eletrônicos, facilitam o diagnóstico de 

falhas e aviso de revisões para o operador, o que simplifi ca as manutenções periódicas. É a melhor 
solução disponível no mercado”, explica André Rocha, gerente de marketing, vendas e pós-vendas 
AGCO Power
Para melhor atender às necessidades dos produtores, a empresa decidiu utilizar motores iEGR em 
equipamentos de até 250 cv, como os tratores da Série BH 4ª Geração, com a tecnologiaSCR sendo 
empregada nos modelos de potência maior, como as colhedoras de grãos da Série 800 e colhedora 
de cana BE 1035e.

VALTRA

Destaque para o console X35 e o volante AES-35. O X35 apresenta como principais novidades 
o recurso Horizon XTend e ao conectar várias câmeras Ag ao X35, poderá controlar e visualizar 
vários locais simultaneamente. Tela de 12.1 polegadas; exibição de 3 mini janelas simultâneas na 
tela, mapas exportáveis de contorno em formato .shp e cobertura da área já integravam o pacote 
de benefícios de seu antecessor – X30. O volante AES-35 projetado para tratores sem direção 
automática e sem preparo hidráulico de fábrica pode ser instalado em máquinas com e sem cabine. 

TOPCON
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LS TRACTOR
A LS Tractor apresentou o R60 C. A novidade 
é uma cabine que oferece um padrão de 
ergonomia de nível internacional, além de um 
baixo índice de ruído, excelente vedação e 
fácil acesso a todos os comandos. “É diferente 
de tudo que tem no mercado brasileiro”, 
assegura André Rorato, executivo da marca. 
Está equipado com motor LS Tractor Tier III 

que lhe confere grande economia de combustível e reduzida emissão de gases poluentes. 
A LS realizou uma Mega Assembléia de consórcio no dia 28 de abril, entregando 20 tratores, 
tanto por lance quanto por sorteio. Outra modalidade de fi nanciamento por Barter foi criada 
pioneiramente pela LS para facilitar a aquisição do equipamento por parte do produtor de café. 
“Fizemos um acordo com operadores de café para que recebessem o produto deste cliente como 
forma de pagamento do trator. Esta fórmula se mostrou muito positiva desde que foi lançada em 
2014, com vendas que totalizaram cerca de R$ 25 milhões até o fi nal de 2015, por isto, vamos 
utilizá-la novamente nesta edição da feira”, assegurou André.

Com motorização de 85 cv de potência, um dos 
destaques na feira foi o 1185 S Turbo Cabinado. Por 
ser um modelo maior de trator, permite a atuação 
em culturas que exigem máquinas mais potentes e 
implementos mais robustos. O modelo proporciona 
mais torque, além de operações silenciosas e 
econômicas. O sistema de direção hidrostática com 
grande precisão, o eixo dianteiro mais robusto e 
com maior efi ciência de tração, o sistema de refrigeração de água e óleo integrado e o levantador 
hidráulico com Sistema Autolift são os outros diferencias do trator.

AGRITECH

O motor elétrico de alto torque do AES-35 pode operar tanto para 
frente quanto em marcha ré para produzir a direção automática em 
todos os níveis de precisão quando usado com o receptor Topcon 
AGI-4. De acordo com Bruno Lucio, Gerente de Vendas América 
do Sul, “A participação na Agrishow é um marco importante para 
a Topcon na América do Sul. Fortalece nosso relacionamento com 
clientes, distribuidores e parceiros. Mostramos ao mercado nosso 
completo portfólio de soluções para a agricultura e pecuária de 
precisão. Aproveitamos também para fazer o lançamento ofi cial do 
Console X35 e do Volante Elétrico AES-35, o único do mercado a 
prova d’água!”.
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A empresa levou para a feira pilotos automáticos para 
colhedoras de grãos, tratores, pulverizadores, entre 
outras máquinas. 
Tecnologia ISOBUS: A Agritotal apresentou o Track-
Guide II e III e o Touch 1200 que são computadores de 
bordo para controle e monitoramento de aplicações, 
garantindo que o operador consiga visualizar todas 
ações realizadas pelos implementos, no painel 
instalado dentro do trator ou da colhedora. Um dos 

principais diferenciais dos dois computadores é o sistema ISOBUS, que garante a comunicação em 
qualquer marca ou modelo funcionando como uma espécie de comunicação universal em software 
e hardware. O público pode conhecer também o Smart 430, Simulador de Plantio, Simulador de 
Desligamento Bico á Bico e Piloto Automático. 

AGRITOTAL

Foram destaque no estande da montadora o 
novo trator 575 Super Plataformado, o trator 540 
Cabinado, único modelo nesta faixa de potência 
com cabine de fábrica, e o trator 7215, modelo 
de maior potência da marca e com o melhor 
escalonamento de marchas da categoria. Também 
foram expostos no evento os demais modelos da 
linha de tratores, caminhões e ônibus da marca. 
A companhia ofereceu, além das linhas de crédito 
facilitadas e ofertadas pelas entidades fi nanceiras especiais para o evento, o sistema Barter, que 
possibilita troca de produção agrícola por máquinas, especifi camente café.

AGRALE

A Trimble, fabricante mundial de tecnologias avançadas para a 
produtividade e sustentabilidade na agricultura, apresentou o 
Trimble AG Software, uma multiplataforma, que traz inúmeras 
facilidades e benefícios relacionados ao gerenciamento da 
propriedade agrícola. Com ele é possível rastrear registros 
de área, implementar práticas de agricultura de precisão e, 
ainda, medir o retorno sobre o investimento em tempo real. 
O Trimble AG Software integra as atividades do escritório e 
campo, possibilitando o compartilhamento de informações 
e um gerenciamento mais efi ciente da operação. A empresa lançou ainda o WeedSeeker® , um 
sistema de pulverização seletiva que aplica o herbicida onde se encontram as plantas daninhas, 
promovendo uma economia de até 90% nos gastos com produtos químicos.

TRIMBLE
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Empresa representante para o Brasil de importantes marcas 
européias apresentou o seu conjunto de equipamentos para a 
alimentação do gado. A colhedora de forragem Big X 700, da 
marca alemã Krone é a maior forrageira disponível no Brasil, 
uma máquina que possui capacidade de processar até 200 
toneladas de silagem por hora. A enfardadora Comprima CF 
155 XC X-treme é uma máquina para produtores que exigem 
muito do equipamento durante longos períodos e buscam um 
baixo custo de manutenção. 
O misturador Trioliet Solomix 3 3000 VLL-C, da fabricante 
holandesa Trioliet, líder mundial em misturadores verticais foi apresentado com capacidade de 
30 metros cúbicos, alta capacidade e efi ciência, que permite reduzir o número de tratos diários 
e garante a melhor qualidade de mistura, ainda possui o grande benefício de processar a fi bra, 
disponibilizando-a aos animais na granulometria adequada para a dieta do gado. 

BOUWMAN

A Triton tem investido em pesquisas de mercado 
e tecnologia para modernização e lançamentos 
de novos produtos agrícolas. O público que 
visitou o estande da Triton Máquinas e Triton 
Fertilance pôde prestigiar os lançamentos de 
produtos, como a carreta Caçamba de 14 ton. e 
também a linha de subsoladores. Além da linha 
completa de carretas agrícolas, distribuidores 
de estercos, tanques para água, linha de 

distribuidores de semente, plataformas traseiras e roçadoras.
Para a empresa o evento superou as expectativas. “Agrishow é a vitrine para o agronegócio brasileiro 
e também para o mundo. Tivemos contato com clientes do Brasil inteiro e também do exterior e 
fi zemos novos contatos com futuros revendedores”, explicou o gerente de vendas Jean Caetano 
Dalla Lana Morás.
A empresa obteve muitos resultados de vendas na Agrishow 2017, e já confi rma a presença em 2018.

TRITON

O destaque da Jacto foi a adubadora Uniport 5030 NPK. 
A máquina é uma automotriz com reservatório de 5.000 
kg de capacidade e faixa de aplicação de até 50 metros. 
“É uma nova geração de adubadora no mercado, com 
maior precisão na dosagem e uniformidade na aplicação 
de fertilizantes, além de possibilitar a aplicação de 
produtos em pó” explica Paulo Guirao, gerente de 
produtos da linha de Pulverizadores Automotrizes e 
Adubadoras da Jacto.

JACTO
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De acordo com Paulo Herrmann, presidente 
da John Deere no Brasil e vice-presidente de 
Marketing e Vendas para a América Latina, os 
investimentos realizados na última década, um 
valor que ultrapassa US$ 550 milhões, demonstram 
a estratégia de longo prazo da companhia para o 
Brasil.
Neste ano, o estande além de ser um dos maiores 
da feira e estar estrategicamente localizado, contou 
com estrutura coberta abrangendo 90% da área, 
o que proporcionou maior conforto aos visitantes. 
Para esta edição, o espaço esteve dividido em soluções para agricultura de alta produtividade, 
agricultura familiar, mercado canavieiro, pecuária, algodão, soluções para campos e gramados, além 
de equipamentos de Construção e Florestal.

JOHN DEERE 

A New Holland Construction segue apostando no setor 
agrícola e apresentou dois novos modelos de escavadeiras 
hidráulicas produzidas no país, que passam  a fazer parte 
do portfólio completo da fabricante. As novidades são ideais 
na execução de curvas de nível, abertura de tanque para 
piscicultura e obras de drenagem em estradas e grandes 
lavouras com alta performance e precisão. O sistema 
hidráulico das escavadeiras da marca, bem dimensionado, 
proporciona ciclos mais rápidos, precisão nos movimentos, 
elevada capacidade operacional, economia de combustível e, 
sobretudo, maior produtividade. 

NEW HOLLAND

A Woods é reconhecida mundialmente pelos seus produtos 
para o agronegócio, e apresentou no seu stand os diferenciais e 
benefícios dos seus produtos. 
Os trituradores Woods lideram o setor com um projeto 
inovador, força e desempenho. O capô trilateral produz uma 
ação de trituração quádrupla, para um corte mais preciso 
e menores partículas. Conta com uma estrutura robusta 
garantindo uma longa vida útil e resistência à vibrações. A 
caixa de transmissão de alumínio fundido, os protetores da 

vedação de óleo e a embreagem de disco são alguns dos recursos de alta qualidade que estendem a 
vida útil do seu triturador.  E a mais nova retroescavadeira de trator Woods Groundbreaker, lançada 
na feira, é reforçada e acessível – ideal para escavações, aberturas de valas e paisagismo sendo 
compatível com tratores de 30cv até 75cv.

WOODS
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Com uma história voltada para a agricultura familiar, a 
Mahindra – líder mundial em volume de venda de tratores – 
tem em seu DNA a produção de máquinas agrícolas que se 
ajustam na medida às necessidades do pequeno e do médio 
agricultor brasileiro. São modelos de tratores fortes, com 
alta durabilidade, economia de combustível e motores com 
potência de até 92 cv.
Entre os campeões de venda neste segmento está o trator 
Mahindra 8000. Com motor de 80 cv, ele oferece força e 

alto desempenho nas atividades do campo, além de baixo custo de manutenção. Além do alto 
desempenho, outro diferencial é a garantia inédita de 5 anos. 
Nos dois primeiros anos (ou 2.000 horas), o cliente tem garantia total do trator (exceto para itens de 
manutenção regular). Nos três anos seguintes (ou 3.000 horas), o agricultor conta com a garantia 
estrutural para todo o trem de força e componentes de motor. 

MAHINDRA

Um dos principais lançamentos da marca foi a semedora Exattus 
Eletric, que apresenta uma grande solução para os agricultores, a 
concretização da 3ª safra uma safra específi ca para a nutrição do 
solo. Ela é uma máquina com uma grande capacidade de plantar 
em larga escala e está pronta para receber tecnologia de plantio 
via satélite. 
Conforme Jonathan Fernandes, Gerente de Marketing da empresa. 
“Ao todo apresentamos na Agrishow 17 produtos, destes 5 foram 
lançados no ano, 3 deles são passíveis de venda e outros 2 como 
é o caso do Ferttium e da Exattus ainda são conceitos que estão em fi nalização. Seguimos com nosso 
maior volume de vendas nas plataformas de milho onde somos tradicionais com 16 anos de atuação 
e também no Terrus nosso descompactador que tem revolucionado a produtividade de vários 
clientes que apostam na descompactação aliada ao plantio direto sem revolvimento da palhada”.

GTS DO BRASIL

O principal lançamento da marca no evento 
foi a primeira carregadora compacta fabricada 
nacionalmente, a 580N versão carregadeira, 
aplicada no carregamento de materiais e 
confi namento de gado. A Case IH também 
apresenta os opcionais Ride Control para 
retroescavadeira e carregadeira compacta e 
caçamba 4 em 1. Ride Control – É um sistema 
de amortecimento de carga para transportar 

material com a caçamba dianteira sobre um piso irregular. Ao fazer o amortecimento de carga, a 

CASE IH
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A Grazmec lançou a campanha “Semente bem tratada produz mais – #NãoVaiTerDano”. A 
campanha foi desenvolvida para mostrar ao produtor rural o quão importante é o tratamento de 
sementes para que se tenha uma lavoura rentável e com alto índice de produção, e para que isso 
ocorra o agricultor deve utilizar produtos e máquinas de alta qualidade. A Grazmec está sempre 
pesquisando e testando novas tecnologias para que o tratamento de sementes ocorra em perfeito 
estado, para não haver danos, já que esse 
é o processo inicial do plantio, e se não for 
feito corretamente pode vir a prejudicar todo 
o ciclo da lavoura. “Como houve grande 
aceitação do público, vamos continuar com a 
campanha para conscientizar cada vez mais 
produtores da importância do tratamento 
de sementes em máquinas de qualidade. ”, 
enfatiza Emerson de Mattos, responsável pelo 
marketing da empresa.

GRAZMEC

A Pla lançou uma nova geração de pulverizadores na 
feira

para a sua perfeita aplicação de fertilizantes sólidos; 

litros com barra de 36 metros;

litros com barra de 27 metros.
As máquinas possuem nova Identidade, com eletrônica 

embarcada - Sistema Isoview todos os acionamentos da máquina unifi cados em uma tela. Novo Tanque 
Rotomoldado – o polietileno (plástico), além da leveza, traz economia, facilidade de limpeza, evitando 
o acúmulo de resíduos nas paredes internas. Maior Tanque de água limpa Rotomoldado possibilita 
uma melhor distribuição de peso da máquina, consequentemente melhora a capacidade de rampa 
em terrenos inclinados. Os motores, que passaram a ser 100% da MWM, foram atualizados, passando 
atender a legislação de emissões, MAR-I. Sendo eletrônicos, possuem baixo risco de sofrer avarias, 
facilitando que qualquer erro de operação seja indicado.

PLA

máquina chacoalha muito menos, reduzindo a sobrecarga nos componentes, a perda de material, a 
instabilidade no deslocamento e o desconforto do operador. Assim, obtém-se maior produtividade, 
maior vida útil dos componentes e uma operação mais confortável e segura. O sistema é ativado ou 
desativado por botão no console lateral, próximo à chave de ignição.
Foi destaque no estande da marca o trator sem cabine operado totalmente à distância. Tratado 
pela fabricante como um conceito, o trator com motor a diesel de 380 cavalos e design futurista é 
“pilotado” através de um tablet.
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Valtra apresenta a nova Série T CVT, de tratores Premium para a linha pesada. São quatro modelos,  

de 195cv até 250cv, todos equipados com a transmissão automática CVT (Transmissão Continuamente Variável),  
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A nova Série T CVT oferece a melhor relação de potência, desempenho e consumo.
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O Prêmio Trator do Ano tem patrocínio 
da Trelleborg Wheel Systems do Bra-
sil e apoio da Agrishow, Brascab, Ma-

rispan e GTS do Brasil.
A entrega do prêmio contou com a pre-

sença de Caíque Paes de Barros, representan-
te do Secretário de Agricultura e Abastecimen-
to do Estado de São Paulo Arnaldo Jardim, o 
diretor geral da Agrishow José Danghesi, que 
mais uma vez prestou seu apoio ao prêmio, 
Mr. James Yoo, presidente da LS Mtron Brasil 
e Mr. Kang, Chief Strategy Offi cer da LS Mtron 
Global, assim como os altos diretores das em-
presas participantes.

Foram divulgados na cerimônia: O TRA-
TOR DO ANO BRASIL 2017 e o Trator do Ano 
na Categoria Especiais, sendo estes os produ-
tos mais bem avaliados pela votação pública 
e pela votação da comissão técnica. Os desta-
ques dentro de cada categoria de potência. A 
Marca Mais Votada pelos agricultores do Bra-
sil e o Design do Ano escolhidos pela votação 
popular através do site www.tratordoano.com.

Durante a Agrishow 2017 
foi realizada a entrega do 
Prêmio

O Prêmio de Trator do Ano 2017, 
foi para o trator Valtra T250

O modelo faz parte da fa-
mília T CVT, série de máqui-
nas premium da linha pesa-
da que se destaca com a me-
lhor relação entre potência e 
transmissão, com desempe-
nho maximizado para os lon-
gos dias no campo.

 Cilindrada cm³ 7400

 Potência cv 250

 Câmbio/Marchas CVT

 Cap. Levante kg 9950

 Peso c/Lastro kg 13500
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Na Categoria Especiais o prêmio fi cou com o trator 
Massey Ferguson MF 4275 Compacto Cabinado.

O novo modelo com cabine ga-
rante o conforto necessário durante 
a jornada de trabalho e aposta no 
que é tendência mundial em má-
quinas agrícolas atuais: ergonomia, 
design, funcionalidade e rendimen-
to. Possui fácil acesso aos princi-
pais comandos da máquina, além 
de dispor de nova la-
taria com capô bas-
culante que facilita 
o acesso para manu-
tenções e, portanto, 
reduz o tempo gasto 
nas inspeções diárias.

“Estamos muito felizes com 
a conquista da Valtra. A sé-
rie T CVT, lançada agora na 
Agrishow, vem equipada de 
fábrica com o câmbio CVT, 
completamente automático e 
com variação ilimitada de ve-
locidades. A Valtra tem como 
princípio a inovação, e é a pri-
meira marca no país a fabricar 
máquinas agrícolas com essa 
tecnologia no câmbio”, afi r-
ma Winston Quintas, super-
visor de marketing do produ-
to tratores da Valtra.

Grande lançamento da tem-
porada, os modelos da série 
possuem câmbio CVT (Trans-
missão Continuamente Variá-
vel), de fácil operação e livre 
de falhas operacionais. Des-
sa forma, o trator demanda 
pouco tempo de treinamen-
to para o operador, aumen-
tando a produtividade na la-

voura. Além disso, com o nú-
mero infi nito de velocidades, 
o gerenciamento Power Con-
trol opera de forma mais inteli-
gente, diminuindo o consumo 
de combustível e mantendo, 
ainda, a potência de trabalho.  
Com maior efi ciência de tra-
ção do eixo dianteiro, o índi-
ce de patinagem é reduzido, 
o que proporciona maior ren-
dimento operacional. 

Os modelos da série pos-
suem bomba com vazão hidráu-
lica de 190 l/min, até 4 válvu-
las eletrônicas e TDP com 4 ve-
locidades. As máquinas ainda 
têm capacidade de levante de 
até 9.600 kg e sistema hidráu-
lico frontal com capacidade de 
4.000 kg, sendo aptas ao traba-
lho com qualquer tipo de imple-
mento e operações conjugadas.

Produzido na fábrica da 
Valtra em Mogi das Cruzes 

(SP), a Série T CVT estará dis-
ponível para compra com fi -
nanciamento baseado em re-
cursos do Finame, linha de 
crédito do BNDES.

O design acompanha os 
padrões mundiais da marca, 
concebido para facilitar as 
manutenções diárias e esten-
dendo o tempo do trator em 
campo. A cabine garante vi-
sibilidade para as operações, 
com iluminação de 360° para 
trabalhos noturnos. A famí-
lia já é vendida na Europa e 
Estados Unidos e possui de-
senho vencedor de três prê-
mios internacionais: Design 
2016 (Itália), Red Dot Design 
2016 (Alemanha) e Good De-
sign™ 2016 (EUA e Europa). 
Em 2015, a série T ainda re-
cebeu o título de Máquina do 
Ano no Sima Show, na cate-
goria de 182 a 284 cv. 

 Cilindrada cm³ 4400

 Potência cv 75

 Câmbio/Marchas 12x4 Sincro

 Cap. Levante kg 2100

 Peso c/Lastro kg 3610

-TRATOR DO ANO.indd   39 26/7/17   11:23



AGRIWORLD40

DESTAQUES POR POTÊNCIA

A LS Tractor recebeu o prêmio de destaque na categoria 
de até 100 cv com o trator U60 Cabinado

 A Massey Ferguson recebeu o destaque na categoria 
entre 100 e 200 cv com o trator MF 6713

O U60 possui toma-
da de potência hidráu-
lica independente em 
três velocidades, trans-
missão 32Fx16R, mo-
tor refrigerado a água de 
quatro cilindros, direção hi-
drostática, sistema de reversor frente 
e ré, eixo dianteiro blindado e menor 
giro de eixo da categoria. “É o trator 
que tem feito sucesso entre os pro-
dutores rurais”, afi r-
ma o diretor comer-
cial da empresa, An-
dré Rorato. 

Lançados na versão pla-
taformada, possuem a maior 
capacidade de levante da ca-
tegoria com até 4.950Kg, para 
a realização de trabalhos com 
implementos mais pesados, com 

 Cilindrada cm³ 2505

 Potência cv 65

 Câmbio/Marchas Synchro Shuttle/32x16 com super creeper

 Cap. Levante kg 1754

 Peso c/Lastro kg 2930

 Cilindrada cm³ 4400

 Potência cv 135

 Câmbio/Marchas 12x12 Syncro reversão mecânica ou eletro-hidráulica.

 Cap. Levante kg 4950

 Peso c/Lastro kg 7425

-TRATOR DO ANO.indd   40 26/7/17   11:23



AGRIWORLD 41

Trator destaque na categoria Acima de 200 cv fi cou com o 
Valtra T250 que também obteve o título de Trator do Ano

excelente vazão hidráulica. A 
transmissão manual 12x12 com 
reversão mecânica ou eletro-
-hidráulica aumenta a agilida-
de nas manobras. A distribui-
ção adequada de controles e 

instrumentos permite ganhos 
de produtividade de forma sig-
nifi cativa. É possível memori-
zar uma rotação de trabalho, 
e com um simples toque no 
painel o motor já atinge a ro-

tação, gerando economia de 
combustível. O painel forne-
ce informações sobre rendi-
mento operacional, distân-
cia percorrida e consumo de 
combustível. 

As votações populares renderam dois prêmios para a Case IH. O Design do Ano foi para 
o trator Magnum 380. O título de Marca Mais Votada pelos agricultores do Brasil também fi -
cou com a marca.

 Cilindrada cm³ 8700

 Potência cv 380

 Câmbio/Marchas Continuamente variável CVT

 Cap. Levante kg 9026 a 610 mm

 Peso c/Lastro kg 18000
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O prêmio contou com seis 
empresas participantes, soman-
do treze modelos de tratores 
inscritos, avaliados por cinco 
professores doutores da área 
de mecanização agrícola que 
percorreram o Brasil fazendo 
avaliações: Prof. Doutor Le-
onardo Monteiro, coordena-
dor da comissão avaliadora da 
Universidade Federal do Ce-

ará. Prof. Doutor Diego Au-
gusto Fiorese da Universida-
de Federal do Mato Grosso. 
Prof. Doutor João Paulo Ro-
drigues da Cunha da Univer-
sidade Federal de Uberlândia 
em Minas Gerais. Prof. Dou-
tor Rouverson Pereira da Sil-
va da UNESP de Jaboticabal. 
Prof. Doutor Carlos Alessan-
dro Chioderoli da Universi-
dade Federal do Ceará.

Dentro de cada categoria 
de tratores, os fi nalistas rece-
beram, além da avaliação téc-
nica, o voto popular. Os fi na-

listas foram eleitos dentro das 
duas formas de avaliação.  O 
Trator do Ano foi considera-
do o melhor trator diante dos 
critérios da comissão técnica. 

Os votantes, além de es-
colherem a marca que consi-
deravam ser o design vence-
dor dentro de cada categoria 
de produto, puderam partici-
par de um concurso cultural 
que teve como primeiro prê-
mio um iPhone 7 e, como se-
gundo prêmio um IPAD, ofe-
recidos pela Trelleborg Whe-
el Systems do Brasil.

A Promoção consistiu na premiação de participantes que criassem uma frase criativa falando sobre o 
seu amor pela agricultura. Entre todas as frases participantes foram escolhidas as seguintes:

SEGUNDO LUGAR   Maria Carvalho – São Paulo / SP
“A minha paixão pela agricultura se traduz em quatro operações matemáticas: 
somar competitividade, subtrair custos de produção, multiplicar produtividade 
e dividir com o meio ambiente o compromisso de preservação.”

PRIMEIRO LUGAR   Raoni Xavier de Melo – Botucatu / SP
“Minha paixão pela agricultura inicia-se ainda pequeno, com 3 para 4 anos, 
visualizando meus avós indo cultivar o solo com aquele “trator gigante” (50 
cv).  Essa imagem entra na minha mente todas as vezes que vejo um trator, 
por maior e mais potente que este seja, nunca será tão grande como o “trator 
gigante” que meu avô dirigia.”

Paolo Pompei, Presidente de Área de 
Negócios da Trelleborg Wheel Systems.

APOIOPATROCÍNIO
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A TECNOLOGIA
 AGRÍCOLA

Marcelo Queiroz Amorim, 
Carlos Alessandro Chioderoli, 

José Evanaldo Lima Lopes, 
Jean Lucas Pereira Oliveira, 

Clice de Araújo Mendonça. 

 

Um dos parâmetros bas-
tante importante no pro-
cesso produtivo de uma 

cultura, que pode garantir o 
sucesso ou fracasso de uma 
lavoura e a qualidade da se-
meadura. A qualidade do pro-
cesso de semeadura, á profun-
didade de semeadura e quan-
tidade de semente depositada, 
principalmente, podem sofrer 
alterações de acordo com as 

mudanças na configuração 
técnica do conjunto trator-
-semeadora, bem como nas 
condições de fatores como 
velocidade de deslocamento 
no momento da semeadura e 
preparo do solo. 

A profundidade de semea-
dura de uma cultura pode ser 
considerada um ponto muito 
importante durante o proces-
so de semeadura. A semeadu-
ra mecanizada requer uma re-
gulagem precisa, pois, quando 
realizada fora da faixa ideal da 
cultura, a semente pode não 
germinar ou apresentar uma 
emergência de plântulas de-

suniformes devido a fato-
res externos e internos des-
favoráveis ao desenvolvi-
mento inicial, o que pode 
resultar em baixa produtivi-
dade com redução dos lu-
cros do agricultor.

A quantidade de semente 
depositada também e mui-
to importante, isso porque 
interfere diretamente no es-
tande inicial e final da cul-
tura. A manutenção do nú-
mero de plantas por hectares 
tem grande importância por-

que reflete a competição entre 
as plantas por luz, água e nu-
trientes, resultando em baixa 
produtividade ou característi-
cas agronômicas inadequadas, 
sendo mais agravante do pon-
to de vista econômico quan-
do fica abaixo do recomenda-
do, significando prejuízo pro-
gramado e quase irreversível.

O tipo de preparo do solo 
associado à velocidade eleva-
da pode contribuir para pro-
fundidade e quantidade de 
semente depositada fora do 
recomendado. O tipo de pre-
paro do solo, devido a maior 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 
DE SEMEADURA DE UMA 
SEMEADORA-ADUBADORA DE 
FLUXO CONTÍNUO
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ou menor consolidação da su-
perfície, interfere diretamente 
na velocidade deslocamento, 
podendo reduzir o tempo para 
preenchimento dos mecanis-
mos dosadores e penetração 
no solo dos mecanismos sul-
cadores, contribuído para uma 
semeadura fora da recomenda-
ção técnica da cultura. 

Portanto, objetivou-se com 
esse trabalho avaliar a quali-
dade da distribuição de uma 
semeadora-adubadora de flu-
xo contínuo em função do pre-
paro do solo e escalonamen-
to de marchas, bem como de-
terminar a correlação entre as 
variáveis para mostrar a in-
terferência da velocidade na 
profundidade de semeadura e 

quantidade de semente depo-
sitada no leito de semeadura.

As avaliações foram rea-
lizadas na área experimental 
do Departamento de Engenha-
ria Agrícola da Universidade 
Federal do Ceará. Foi utiliza-
do uma semeadora-adubado-
ra da marca Tatu Marchesan, 
modelo SDA³ de fluxo contí-
nuo, 15 linhas com espaça-
mento de 0,158 m e rotores 
acanalados para deposição de 
semente (Figura 1), com capa-
cidade máxima de 595 e 570 
L no depósito de sementes e 
fertilizantes, respectivamente, 
com pressão de inflação de ar 
nos pneus de 165,51 kPa. 

Foram utilizadas sementes 
de arroz e fertilizante na fór-

mula comercial 08-28-16, com 
carga total no depósito de se-
mente e fertilizante da seme-
adora de 50% do seu volume 
total, regulada para propor-
cionar distribuição de 2,17 g 
de sementes m-1 na profundi-
dade de 0,05 m. Para seu tra-
cionamento foi utilizado um 
trator 4x2 TDA (tração dian-
teira auxiliar) de 88, 26 kW 
(120 cv) de potência no mo-
tor e com tração dianteira au-
xiliar ligada. 

Para o preparo do solo fo-
ram utilizados um arado de dis-
co fixo montado, grade leve de 
arrasto da marca Marchesan, 
modelo GN, Off- Set e um es-
carificador da marca Marche-
san, modelo AST/MATIC 450. 
Os parâmetros avaliados fo-
ram: velocidade, profundida-
de de semeadura e quantida-
de de semente depositada no 
leito de semeadura. A veloci-
dade de trabalho foi determi-
nada pelo tempo, cronometra-
do por um cronômetro digital. 

A quantidade de semente 
foi determinada removendo-se 
o solo da linha de semeadu-
ra com auxílio de uma espá-
tula e posteriormente pesada 
com balança de precisão. A 
profundidade de semeadura 
foi determinada medindo-se 
sua profundidade com auxilio 
de uma régua. O delineamen-
to experimental foi em blocos 
casualizados, em arranjo fa-
torial 2x3 com 4 repetições. 

Os tratamentos foram dois 
preparos de solo (arado + gra-
de e escarificador) e três mar-
chas (Marcha 1 - terceira re-
duzida, multitorque acionado, 
posição tartaruga, Marcha 2 - 

Figura 1: Semeadora-adubadora da marca Tatu Marchesan, 
modelo SDA³ de fluxo contínuo acoplada um trator 4x2 TDA.

Fonte: Fonte: NIMPA- Núcleo Integrado de Mecanização e Projetos Agrícolas/UFC (2016).

O tipo de preparo do solo associado à 

velocidade elevada pode contribuir para 

profundidade e quantidade de semente 

depositada fora do recomendado
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terceira reduzida, multitorque 
acionado, posição coelho e 
Marcha 3 - quarta reduzida, 
multitorque acionado na posi-
ção coelho), rotação do motor 
de 2000 rpm. Os dados foram 
submetidos à análise de vari-
ância e teste de Tukey a 5%, 
sendo ainda submetidos à aná-

lise de correlação simples en-
tre as variáveis e quando sig-
nificativa fez-se a construção 
dos gráficos.

Para a velocidade (Figura 
2), os valores obtidos foram 
significativos em relação ao 
tratamento preparo do solo e 
escalonamento de marchas. A 

maior velocidade foi desenvol-
vida no solo preparado com 
arado e grade (6,08 km h-1) e 
menores para o solo escarifi-
cado (5,84 km h-1). Resultado 
associado a maior consolida-
ção do solo preparado com 
uso de arado e grade. Para o 
escalonamento de marchas a 

Figura 2: Velocidade 
de deslocamento 
real do conjunto 
trator-semeadora 
em função do tipo de 
preparo do solo antes 
da semeadura (A) e 
escalonamento de 
marcas do trator (B).

Figura 3: 
Profundidade de 

semeadura (PDS) 
em função do tipo 

de preparo do solo 
antes da semeadura 
(C) e escalonamento 

de marcas do
 trator (D).

Médias seguidas de mesma letra nas colunas ou sem letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
ao nível de 5% de probabilidade. P1- preparo com arado mais grade; P2- preparo com escarificador; 
L3T- terceira marcha reduzida, posição tartaruga (4,56 km h-1); L3C terceira marcha reduzida, 
posição coelho (5,71 km h-1); L4C quarta marcha reduzida, posição coelho (7,63 km h-1).

Médias seguidas de mesma letra nas colunas ou sem letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
ao nível de 5% de probabilidade. P1- preparo com arado mais grade; P2- preparo com escarificador; 
L3T- terceira marcha reduzida, posição tartaruga (4,56 km h-1); L3C terceira marcha reduzida, 
posição coelho (5,71 km h-1); L4C quarta marcha reduzida, posição coelho (7,63 km h-1).
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maior velocidade foi observa-
da na Marcha 3 (7,63 km h-1) e 
menores velocidades nas Mar-
cha 1 (5,71 km h-1) e Marcha 
2 (4,56 km h-1). 

Para a profundidade de se-
meadura as médias não foram 
significativas para o preparo do 
solo e escalonamento das mar-
chas (Figura 3), ou seja, a pro-
fundidade de semeadura não 
sofreu interferência do tipo de 
preparo do solo ou velocidade 
teórica (escalonamento das mar-
chas), mostrando que a regula-
gem foi eficiente mesmo com 
a variação da condição inicial 
durante a avaliação. 

O número de sementes por 
metro apresentou diferença 
significativa para os tratamen-
tos preparo do solo e escalo-
namento das marchas (Figura 
4), com redução de 26,56% 
no número de sementes depo-
sitadas no leito de semeadura 
do solo preparado com esca-
rificador comparado ao pre-
parado com arado mais gra-
de. Este resultado pode estar 
associado a maior velocidade 
real de deslocamento, verifi-
cada no solo preparado com 
arado e grade devido a maior 
consolidação do terreno, in-
terferindo significativamente 

na quantidade de semente no 
leito de semeadura. 

Na tabela 1 encontram-
-se o resumo das correlações 
significativas entre as variá-
veis para analise gráfica. Po-
demos observar que apenas 
as variáveis correlacionadas 
velocidade de semeadura (V) 
e profundidade de semeadu-
ra (PDS), apresentaram resul-
tado significativo para o solo 
preparado com o uso de ara-
do mais grade e escarificador. 
Já a velocidade de semeadura 
(V) e quantidade de sementes 
depositadas (QS), apresentaram 
resultado significativo apenas 

Figura 4: Quantidade 
de sementes (QS) 
depositadas no leito 
de semeadura em 
função do tipo de 
preparo do solo antes 
da semeadura (E) e 
escalonamento de 
marcas do trator (F).

Tabela 1: Resumo da analise de correlação entre as variáveis, velocidade de semeadura (V), 
profundidade (PDS), quantidade de sementes depositadas (QS).

Resumo das correlações significativas para analise gráfica

 Correlação Coeficiente de correlação (r) Significancia
 Arado + grade Escarificador Arado + grade Escarificador
 V x PDS -0,68 -0,66 p<0,05 p<0,05
 V x QS -0,65 -0,24 p<0,05 p>0,05
*- significativo pelo teste t a 5% de probabilidade (p<0,05); ns- não significativo pelo teste t a 5% de probabilidade (p>0,05). 

Médias seguidas de mesma letra nas colunas ou sem letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
ao nível de 5% de probabilidade. P1- preparo com arado mais grade; P2- preparo com escarificador; 
L3T- terceira marcha reduzida, posição tartaruga (4,56 km h-1); L3C terceira marcha reduzida, 
posição coelho (5,71 km h-1); L4C quarta marcha reduzida, posição coelho (7,63 km h-1).
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As variáveis velocidade de 
semeadura e quantidade de 
semente depositada apresen-
taram correlação inversa (H), 
onde um aumento em uma 
unidade de velocidade oca-
sionou uma redução na quan-
tidade de semente depositada 
de 0, 14 g m-1 para o solo pre-
parado com arado mais grade. 
O que pode está relaciona-
do com o menor tempo para 
enchimento dos mecanismos 
dosadores, resultado em uma 
menor quantidade de semen-
te depositada com o aumento 
de velocidade. 

CONCLUSÕES
O solo escarificado asso-

ciado à marcha 1 proporcio-
na distribuição uniforme de 
sementes e profundidade pró-
xima ao recomendado. O au-
mento da velocidade de des-
locamento ocasionou uma 
redução na profundidade de 
semeadura e quantidade de 
semente depositada.

menta a profundidade de se-
meadura diminui. Esse resulta-
do pode está relacionado com 
a redução do tempo necessá-
rio para que os mecanismos 
sucadores possam atingir sua 
profundidade máxima, agra-
vando-se com o aumento da 
velocidade. 

para o solo preparado com o 
uso de arado mais grade.

Para as variáveis veloci-
dade e profundidade de se-
meadura (G) apresentadas na 
Figura 5, podemos observar 
que elas estão inversamen-
te correlacionadas, ou seja, à 
medida que a velocidade au-

Figura 5: Equação linear que representa a correlação entre as variáveis apresentadas. 
Velocidade de semeadura (V), Capacidade de campo operacional (CCO), profundidade de 
semeadura (PDS), quantidade de semente depositada (QS) e consumo de combustível (CC).

O aumento da velocidade de 

deslocamento ocasionou uma redução 

na profundidade de semeadura e 

quantidade de semente depositada
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Depois de quase três anos 
de projeto e construção, 
a nova fábrica Deutz-

-Fahr Land de Lauingen (Ale-
manha) começou, em janeiro 
de 2017, a produção de tra-
tores de série alta, a partir de 
130 CV. Na nova fábrica, na 
vanguarda do setor, são produ-
zidas as Séries 6, 7 e 9 Deutz-
-Fahr para o mercado mundial.

O projeto iniciou em 2013, 
quando foi adquirida uma área 
de 150.000 m² adjacente à atu-

al fábrica, com a intenção de 
construir “a unidade para a fa-
bricação de tratores mais mo-
derna do setor”. O edifício ‘em 
L’, que se estende sobre uma 
superfície coberta de 42.000 
m², revoluciona a produção 
de tratores, graças ao uso de 
tecnologias de vanguarda nas 
áreas de montagem e pintura, 

É inaugurada em Lauingen (Alemanha) uma 
fábrica de tratores (+130 CV) e um centro 
de visitantes

A DEUTZ-FAHR APRESENTA 
A SUA TERRA PROMETIDA
A Deutz-Fahr Land e a 
Deutz-Fahr Arena são 
já duas realidades. 
A fábrica de tratores 
de série alta, a 
partir de 130 CV, e o 
centro de visitantes, 
respectivamente, 
representam um 
investimento de 90 
milhões de Euros, a 
cifra mais elevada na 
história da empresa.
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e graças às provas de qualida-
de nos componentes mecâni-
cos, hidráulicos e eletrônicos, 
estabelecendo um novo pon-
to de referência para o merca-
do, em termos de efi ciência, 
produtividade e qualidade no 
processo produtivo.

Os 90 milhões investidos, 
na totalidade, para a fábrica e 
para o novo centro de clientes 
Deutz-Fahr Arena constituem 
o investimento mais elevado 
da história da empresa.

Alinhado com o objetivo 
de construir a fábrica de tra-
tores mais moderna do setor, 
foram implementadas as se-
guintes diretrizes:

Projeto de linha de mon-
tagem: a linha de produção 
é o ponto de partida do pro-
cesso de projeto. Os pedi-
dos se organizam de maneira 
que todos os componentes 
vão se acoplando conforme 
a produção, e com antece-
dência sufi ciente. Isto im-

plica que todos os proces-
sos se subordinam ao plano 
de produção.
Princípio de qualidade em 
linha: a qualidade do pro-
duto deve ser garantida ao 
longo de todo o processo 
produtivo. Por conseguin-
te, os controles estão inte-
grados ao longo de toda a 
linha, para garantir a máxi-
ma qualidade, durante to-
das as fases de produção.
A forma segue a função: o 
projeto das infraestruturas se 
subordina sempre à função 
que irão desempenhar.
Produção «inteligente»: 
as áreas produtivas e as lo-
gísticas interagem entre si, 
para permitir não somente 
a produção ‘just in time’, 
mas também segundo a se-
quência programada.
Padronização do lugar de 
trabalho: a padronização 
dos processos de produção 

e a introdução de ferramen-
tas de vanguarda são a base 
para garantir efi ciência e alta 
qualidade.

para a máxima qualidade
Esta série de princípios im-

plica no planejamento correto 
dos processos, na escolha da 
melhor tecnologia e na defi ni-
ção de uma infraestrutura idô-
nea, e tem impacto na estrutu-
ra organizativa. Em essência, 
tudo é novo: produtos, pro-
cessos, ambiente do sistema 
informático e infraestrutura.

Logística de fábrica 
perfeitamente 
sincronizada

Um prédio com capacida-
de para armazenar uns 4.000 
componentes de maior volume, 
e outro para umas 25.000 pe-
ças pequenas, facilitam o for-
necimento no processo de pro-

Lodovico Bussolati, conselheiro delegado da SDF.
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dução. O sistema de logística 
emprega consolidados proce-
dimentos da denominada “fa-
bricação sem desperdícios” 
(Clean Production) como, por 
exemplo, a entrada contínua 
de materiais, através de trens 
de transporte, a utilização de 
caminhos pré-definidos, o uso 
de estratégias de pedido de ma-
terial através de modernos sis-
temas informatizados com có-
digos de barras, e a supervisão 
continuada do estoque.

As zonas de pré-monta-
gem e de armazenamento de 
componentes (os denomina-
dos ‘supermarkets’) estão si-
tuadas nas proximidades das 
linhas de montagem, numa 
configuração de espiga para 
garantir a melhor movimenta-
ção possível dos componen-
tes no menor tempo possível.

A Deutz-Fahr trouxe so-
luções inovadoras: a linha de 
montagem está projetada como 
um transportador com estei-

ras móveis, nas quais se co-
locam os operadores nos dois 
lados. Ambas as esteiras mó-
veis funcionam paralelamen-
te na mesma velocidade, fa-
cilitando notavelmente a ins-
talação dos componentes no 
trator e reduzindo ao mesmo 
tempo a distância percorrida 
diariamente pelo pessoal. Isto 
garante uma qualidade cons-
tante na produção.

Qualidade em todo o 
processo

Além dos controles de qua-
lidade específicos em cada 
fase de montagem, no final da 
produção do trem de potên-
cia, estão previstos dois testes 
em linha: um hidráulico e um 
pneumático. É possível testar 
simultaneamente até três trens 
de potência, para comprovar 
seu funcionamento comple-
to e a vedação a uma pressão 
hidráulica de trabalho de 220 
bar. Somente depois de haver 
superado este controle exaus-
tivo, os tratores passam para a 

Distribuição percentual do faturamento do 
grupo, por marcas
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estação de pintura, e por últi-
mo, à montagem fi nal.

Depois da montagem com-
pleta, se efetua um teste fi nal 
computadorizado de todo o tra-
tor. Todas as funções são testa-
das individualmente, enquan-
to que o motor e a transmissão 
são acionados a velocidade e 
condições de carga diferentes. 
Também o eixo dianteiro e a 
correspondente suspensão são 
testados, por último, mediante 
uma prova específi ca exclusi-
va para o setor.

Túnel de pintura de 
vanguarda

A seção de pintura repre-
senta, com um emprego to-
tal de 20 milhões de euros, o 
maior investimento dentro da 
fábrica. Aqui, os trens de potên-
cia são submetidos a um pro-
cesso de pintura, fundamen-
talmente automatizado, que 
garante a qualidade máxima.

Depois do isolamento ma-
nual (para proteger determina-
dos componentes com isola- mentos e fechamentos espe-

cífi cos), os trens de potência 
são lavados por robôs, para eli-
minar óleo, graxa e sustâncias 
contaminantes. Para acelerar o 
primeiro processo de secagem 
para a aplicação do fundo, os 
robôs dirigem potentes jatos de 
ar para as diversas cavidades 
e zonas côncavas. Neste mo-
mento, dois operadores apli-
cam o fundo. O esmalte fi nal 
se aplica depois pelos robôs 
correspondentes, que devem 
fazer a pintura. Este proces-
so garante que todos nossos 
trens de potência possam su-
perar brilhantemente a «pro-
va de névoa salina» duran-

te um total de 720 horas sem 
nenhuma marca de corrosão. 
Como referência: a duração da 
‘prova de névoa salina’ efetu-
ada no setor automobilístico é 
habitualmente de 240 horas.

Combinação de energia 
térmica e elétrica para o 
fornecimento de energia 
na fábrica

A Deutz-Fahr Land cobre 
autonomamente suas neces-
sidades energéticas. A central 
térmica e elétrica gera o calor 
necessário para a secagem na 
seção de pintura, assim como 
a eletricidade necessária para 

Faturamento anual do SDF Group

Investimento em I+D % sobre as vendas
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todo o processo produtivo. A 
linha de produção está pro-
jetada de modo tão eficien-
te que o calor excedente é 
aproveitado para a calefação 
dos departamentos e a eletri-
cidade que não é necessária 
é utilizada para alimentar a 
rede pública.

Muita atenção à 
ergonomia

Além da eficiência ener-
gética, a ergonomia no tra-
balho é o outro objetivo da 
nova fábrica. O uso estendi-
do das aparafusadeiras elétri-
cas, a distribuição dos com-
ponentes, sempre a mão dos 
trabalhadores, o uso de dispo-
sitivos de elevação e a imple-
mentação de equipamentos 
de suspensão de cargas, es-
pecificamente realizados para 
esta fábrica são todos fatores 
que contribuem para facilitar 
a montagem dos componen-
tes pesados, e para garantir al-
tos padrões em nível de saúde 
e segurança dos empregados, 

mantendo constante a quali-
dade dos produtos.

Preparados para o futuro
Com a nova fábrica, a Deutz-

-Fahr estabelece um marco na 

tecnologia de fabricação e con-
solida também seu papel de ator 
mundial na mecanização agrí-
cola. “A nova fábrica tem um 
papel fundamental na conso-
lidação da marca Deutz-Fahr 

no mercado mundial.  A 
nova fábrica de produção, 
junto a nossa moderna e 
inovadora série de trato-
res, acelerará o crescimen-
to da Deutz-Fahr”, afirma 
Lodovico Bussolati, con-
selheiro delegado da SDF.

“Graças ao compro-
misso e a paixão de todos 
aqueles que contribuíram 
com o projeto, tanto inter-
nos como externos, agora 
temos a fábrica mais mo-
derna para a produção de 
tratores”, afirma Andrea 
Paganelli, diretor execu-
tivo industrial da SDF.

FATURAMENTO CONSTANTE NUM ANO DE 
QUEDA MUNDIAL
Num ano em que o mercado mundial de maquinaria agrícola registrou 
uma queda aproximada de 10 %, a SameDeutzFahr ,em 2016, manteve 
substancialmente constante o seu faturamento, confirmando os bons níveis 
de rentabilidade conseguidos nos últimos anos.
O exercício de 2016 fechou com um faturamento de 1,36 bilhões de euros, 
equivalente a uma variação de -1,7 % em relação a 2015. O EBITDA 
(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) do grupo 
foi de 8,7 %, correspondente a 119 milhões de euros, com relação a 127 
milhões de euros em 2015.
Os investimentos totais em 2016 foram de 92,5 milhões de euros, dos 
quais, as destinações mais significativas foram de 34 milhões de euros, 
para completar a nova fábrica de Lauingen e 23 milhões de euros para o 
desenvolvimento de novos produtos.
“O ano de 2016 representou para a SDF, comenta Lodovico Bussolati, 
conselheiro delegado, um ano especialmente significativo. De fato, num 
cenário de mercado difícil e com queda adicional, conseguimos consolidar o 
crescimento registrado nos últimos exercícios mantendo a rentabilidade em 
linha com os últimos anos”.
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Caros, amigos! O nosso inverno começou e com ele tivemos 
alguns eventos no setor fl orestal – CIBIO (Congresso 
Internacional de Biomassa) e o ConER (Congresso de Energias 

Renováveis da UFSCAR – Sorocaba), para aquecer as nossas ideias e 
projetos e incentivar nosso público a refl etir sobre estes temas.
No verão sueco, apesar de apresentar temperaturas similares 
ao nosso verão, aconteceu a Elmia Woods, maior feira fl orestal 
dinâmica, que teve mais de 50 mil participantes.
Nesta edição da Forest World, alguns autores nos trarão suas visões 
sobre os diversos temas e eventos que agitaram o setor, focando nos 
detalhes, produtos ou empresas que não estão no “radar” do nosso 
cotidiano.
Junto com as altas temperaturas no hemisfério norte, os recorrentes 
incêndios fl orestais nos Estados Unidos e Europa (Espanha e 
Portugal) começaram a ser noticiados. Enormes áreas fl orestais 
foram queimadas, milhares de pessoas tiveram que abandonar suas 
casas e o rastro devastador de fogo deixou centenas de vítimas 
fatais. Nossos sentimentos às famílias das vítimas.
Boa leitura a todos!

Prof. Dr. Saulo P. S. Guerra
Coordenador do Curso de 
Graduação em Engenharia 
Florestal 

Faculdade de Ciências 
Agronômicas – FCA/UNESP - 
Botucatu

Líder Científi co do Programa 
Cooperativo de Mecanização e 
Automação Florestal - IPEF

W O R L D
SUPLEMENTO ESPECIAL

Quente ou frio?
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Dr. Saulo Philipe Sebastião Guerra
PROFESSOR FCA/UNESP

Dr. Guilherme Oguri
PESQUISADOR IPEF

Me. Rafael Ribeiro Soler
DOUTORANDO FCA/UNESP

Renan Speranza Mangialardo
GRADUANDO ENGENHARIA FLORESTAL FCA/UNESP

A Elmia Wood é uma feira voltada ao 
setor florestal, onde expositores 
de diversas partes do mundo 

apresentam seus equipamentos, 
máquinas e serviços florestais.
A edição deste ano ocorreu entre os 
dias 7 a 10 de junho na cidade de 
Jönköping, sul da Suécia, obtendo 
números expressivos quanto a 
quantidade de expositores com um 
total de 555 de 28 diferentes países 
e com uma área de 85.000 m² destinada 
aos stands e 131.000 m² reservados às 
demonstrações de campo. Os visitantes 
presentes ao longo da feira somaram um 
total aproximado de 40 mil pessoas por dia. 
A feira foi subdividida em trilhas que 
guiavam os visitantes pelos stands dos 
expositores, nos quais estavam organizados 
de acordo com a dimensão de seus 
equipamentos ou máquinas, tipos de 
operação e insumos para implantação 
e manutenção de florestas facilitando a 
visitação. Pela primeira vez na história 

A maior feira florestal do 
mundo foi ainda maior em área 
e número de expositores

da feira, a organização dedicou uma área 
– “Drone Zone” – para abordar o uso de 
VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado) 
e suas aplicações em áreas florestais. 
Nela foram apresentadas os atuais usos e 
tendências dos equipamentos, bem como 
demonstrações em diversos momentos 
durante o evento.  
O setor de colheita e transporte florestal 
era o mais representativo em número de 
máquinas e equipamentos apresentados 
pelos expositores, permitindo desde o 
pequeno quanto ao grande produtor um 

http://www.
banditchippers.
com/
Fabricante norte 
americano de 
picadores e 
destocadores.   

Elmia Wood: Jönköping, Suécia
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leque de opções que possa atender às 
demandas. Os sistemas de transportes de 
toras no campo possuíam inúmeras opções, 
desde um quadriciclo adaptado para atuar 
como um forwarder, sistemas de cabos 
aéreos e diversos modelos e tamanhos de 
forwarders e skidders. 
A área da silvicultura possuía alguns 
equipamentos para o preparo de solo 
como novas tecnologias para a inversão 
da camada superfi cial do solo ou para 
formação de “camalhão” em que será 
realizado o plantio de mudas fl orestais. 
Para o plantio mecanizado surge um 
modelo com maior autonomia por ciclo, 
além de poder utilizar implementos para a 
realização de preparo de solo previamente 
ao plantio. 

Para o setor de biomassa 
foram apresentados novos 
modelos de picadores móveis 
e estacionários, recolhedores 
de resíduos fl orestais, 
trituradores de resíduos e 
tocos, e novos equipamentos 
para a colheita deste tipo de 
fl oresta de curta rotação. 
Algumas novidades estão 
apresentadas abaixo, seguidas 
pelas informações dos 
fornecedores:

http://www.brackeforest.com
Fabricante sueco de equipamentos fl orestais. 

http://www.
cabconceptcluster.
com
The Cluster 
consiste em um 
grupo de empresas 
de diversos 
segmentos da 
indústria que, 
cooperativamente, 
visam desenvolver 
cabines conceitos. 

http://www.dutchdragon.eu/en/machines/
Empresa holandesa fabricante de “bundlers”, picadores e 
rebaixadores de tocos.

www.ecoforst.at 
Empresa austríaca fabricante de guinchos móveis para terrenos 
declivosos. 

Site: www.jens.de
Empresa alemã fabricante de picadores móveis e estacionários, 
processadores de biomassa e soluções para colheita de sistemas 
fl orestais de curta rotação (SRC).
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Samara Henrique Maschetti
 Ana Carolina Lopes Amaral Costa

Bruna Flávia Ferregutti
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA, FACULDADE 

DE CIÊNCIAS AGRONÔMICAS – UNESP/FCA, 
BOTUCATU, BRASIL, LABORATÓRIO AGROFLORESTAL 

DE BIOMASSA E BIOENERGIA - LABB
José Mauro Santana da Silva 

PROFESSOR DOUTOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SÃO CARLOS, CAMPUS SOROCABA – SP, COORDENADOR 

DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL

O elevado consumo mundial de energia 
baseado em combustíveis não 
renováveis encaminha a humanidade 

à uma matriz energética poluidora, cara e, 
sobretudo, prejudicial ao meio ambiente. 
Vários estudos vislumbram o esgotamento 
dessas fontes e uma possível escassez ainda 
neste século. Com a crescente demanda por 
fontes renováveis de energia, estudos sobre a 
geração de energia a partir da biomassa têm 
sido realizados em todo o mundo. 
No período de 23 a 26 de maio, na cidade 
de Sorocaba – SP, ocorreu o Congresso de 
Energias Renováveis, organizado pelo Grupo 
de Pesquisa em Biomassa e Bioenergia, 
da Universidade Federal de São Carlos, da 
Universidade Federal de São Carlos, liderado 
pelo Prof. Dr. Fábio Minoru Yamaji promoveu 
o encontro de profissionais, pesquisadores, 
centros de pesquisa, empresas e 
universidades para debater o uso de energias 
alternativas e renováveis e sua importância 
na sociedade, incentivando a pesquisa e 
o desenvolvimento científico por meio de 
palestras e apresentações de trabalhos. 
Entre os dias 20, 21 e 22 de junho, a cidade 
de Curitiba, no Paraná, sedeou dois dos 

Eventos que movimentaram, e 
contribuíram com o setor da Biomassa

importantes eventos relacionados ao setor de 
biomassa e energia, contribuindo para uma 
nova fase da matriz energética brasileira.
O Congresso Internacional de Biomassa 
– CIBIO, é um evento anual coordenado 
e organizado pelo Grupo FRG Mídias 
& Eventos, que conta com o apoio das 
principais associações e entidades ligadas ao 
setor da biomassa no Brasil e exterior. Neste 
ano, o congresso, em sua segunda edição, 
teve como principal objetivo discutir o atual 
cenário da matriz energética mundial, debater 
temas ligados à geração de energia a partir da 
biomassa no Brasil e no mundo, e apresentar 
soluções, tecnologias e informações, a fim 
de impulsionar o crescimento do mercado 
produtor e consumidor de biomassa.
A EXPOBIOMASSA é uma feira organizada 
pelo mesmo grupo promotor do CIBIO, 
porém de forma bienal e, em 2017, buscou 
divulgar e promover as principais tecnologias, 
máquinas e equipamentos voltados ao setor 
da biomassa e energia disponíveis no Brasil.
O Congresso foi dividido em três dias, nos 
quais foram abordados diversos temas nas 
palestras. No primeiro dia, o tema abordado 
foi pellets, falando-se sobre sua produção 

Dr. Guilherme Oguri, palestrante do CIBIO.
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e comercialização, seu 
mercado global, entre 
outros assuntos. No 
segundo dia, os temas 
abordados foram biogás, 
cana-de-açúcar e energia, 
resíduos sólidos urbanos 
e geração distribuída 
e, falando-se sobre a 
importância do biogás 
no cenário energético, 
utilização de cana-de-
açúcar para a produção de 
biomassa, aproveitamento 
de resíduos sólidos urbanos 
para a geração de energia, 
geração distribuída no 
Brasil, entre outros assuntos 
dentro desses setores. No 
último dia do congresso, o 
tema abordado foi voltado à 
biomassa fl orestal. Assuntos 
como uso da biomassa 
fl orestal, contextualização 
da tecnologia e máquinas 
fl orestais utilizadas na 
produção de cavacos 
e geração de energia 
elétrica com biomassa 
foram explanados. Nesse 
mesmo dia, o palestrante 
Dr. Guilherme Oguri, 
Coordenador do Programa 
Cooperativo sobre 
Mecanização e Automação 
Florestal - PCMAF, 
apresentou os programas 
do Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais 
– IPEF, em especial sobre o PCMAF, dando 
enfoque na colheita
mecanizada de biomassa fl orestal.
Além de conceituados palestrantes de 
diversas universidades e empresas, o 
congresso contou com apresentações 
de 82 trabalhos (entre trabalhos orais e 
pôsteres), com elevada qualidade científi ca 
e tecnológica. Dentre os dez melhores 
trabalhos apresentados como pôsteres, 

membros do grupo LABB/
IPBEN – Laboratório 
Agrofl orestal de Biomassa 
e Bioenergia, pertencente 
à Faculdade de Ciências 
Agronômicas de Botucatu – SP, 
obtiveram com suas pesquisas 
três destaques. Os trabalhos 
destacados foram: “Acúmulo 
de Serrapilheira em Plantios 
Adensados de Bambusa 
Vulgaris Schrad. Ex Wendl” 
de Carla Martins de Brito, 
Gabriela Carolina Villamagua 
Vergara, Mariana Bonacelli 
Montelatto, André Luiz 
Merthan Saad e Saulo Philipe 
Sebastião Guerra; “Estudo 
Preliminar do Crescimento, 
Efi ciência Fotoquímica e do 
Uso da Água em Plantios 
Adensados de Bambusa 
Vulgaris Schrad. Ex Wendl” de 
Gabriela Carolina Villamagua 
Vergara, Breno Kennedy Lima 
Bezerra, Fernanda Pacheco de 
Almeida Prado Bortolheiro, 
Marcelo de Almeida Silva 
e Saulo Philipe Sebastião 
Guerra; “Caracterização 
Físicas, Químicas e Mecânicas 
de Pellets de Bagaço de Cana 
de Açúcar”, de Ana Carolina 
Lopes Amaral Costa, Marcelo 
Scantamburlo Denadai, 
Fabiana Prieto Castanho, 
Stéphany Aymée Vaz e Saulo 

Philipe Sebastião Guerra.
Dentre os dez melhores trabalhos orais, o 
trabalho “Desenvolvimento Inicial de um 
Clone de Eucalipto em Plantio Energético” 
de Rafael Ribeiro Soler, Raoni Xavier Melo, 
André Vitor da Costa Manso, Bruna Flávia 
Ferregutti, e Saulo Philipe Sebastião Guerra, 
foi contemplado em quinto lugar. 
Aguardamos ansiosamente pelas inovações 
de 2018, que acontecerá nos dias 4 a 6 de 
setembro. 

Carla Brito, membro do grupo LABB, autora 
de um trabalho destaque.

Ana Carolina Costa, membro do grupo 
LABB, autora de um trabalho destaque.

Gabriela Villamagua, membro do LABB, 
premiada no evento com um trabalho 
destaque.
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A feira teve origem em 
1901, quando ainda 
era um evento de âm-

bito estadual. Em 1972, com 
a participação de 13 países, 
nasceu a Expointer, realiza-
da no Parque de Exposições 
Assis Brasil, na cidade de Es-
teio. A Expointer - Exposição 
Internacional de Animais, é 
um mais importantes even-
tos agropecuários e de ma-

quinário do País. Neste pal-
co, o Rio Grande se reconhe-
ce, vivenciando a essência de 
suas tradições em plenitude, 
em uma verdadeira celebra-
ção da cultura e dos costu-
mes gaúchos.

A importância da Expoin-
ter se dá, além da exposição 
da excelência da produção pri-
mária, também pela diversida-
de de atrações que proporcio-

na, seja na realização de se-
minários, workshops voltados 
ao manejo no campo, pales-
tras, audiências públicas de 
interesse do setor agropecu-
ário, dinâmicas de maquiná-
rio agrícola, shows, áreas de 
lazer, alimentação e uma va-
riedade de atrações que le-
vam centenas de milhares de 
pessoas ao parque no perío-
do da feira,que torna-se cen-
tro de atenções em âmbito es-
tadual e nacional. A Expoin-
ter assume a condição de elo 
entre o meio rural e o urbano.

O Parque de Exposições 
Assis Brasil, em Esteio. Loca-
lizado a 25km de Porto Ale-
gre, capital do Rio Grande do 
Sul, o Parque foi inaugurado 
em 1970 e tornou-se sede ofi-
cial da Expointer em 1972. O 
local oferece ampla infraestru-
tura para visitantes e exposi-
tores, distribuída em área de 

A 40ª Expointer, exposição reconhecida como 
um dos maiores eventos do mundo no gênero, 
ocorrerá entre 26 de agosto e 3 de setembro 
de 2017 e reunirá as ultimas novidades da 
tecnologia agropecuária e agroindustrial. 
Estarão expostas as mais modernas máquinas, 
o melhor da genética e as raças de maior 
destaque criadas no Estado.

A Expointer 2017 acontece de 26 de agosto até 
03 de setembro em Esteio – RS

AS ULTIMAS NOVIDADES DA TECNOLOGIA 
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL
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141 hectares. Conta com 45,3 
mil m² de pavilhões cobertos, 
70 mil m² de área de exposi-
ção, nove espaços para leilões, 
auditórios, 19 locais para jul-
gamentos, 10 mil vagas para 
estacionamento, postos mé-
dicos, restaurantes, agências 
bancárias e internet.

JCB e Motormac
Atentas ao bom desempe-

nho do mercado agrícola bra-
sileiro, montadora e Distribui-
dor levarão para a feira mode-
los como o Loadall 531-70 e a 
Escavadeira JS220LC, modelo 
da nova linha de Escavadeiras 
Hidráulicas. 

Máquina extremamente 
versátil que pode trabalhar 
na manipulação de big bags, 
manuseio de grãos, fertilizan-
tes, fardos de algodão ou feno, 
carregamento de fardos de pa-
lha de cana em usinas de ca-
na-de-açúcar e na cadeia de 
produção de biomassa, por 
exemplo, o Loadall JCB garan-
te o aumento da produtivida-
de no campo pois substitui a 
aplicação de outras máquinas, 
como tratores adaptados, que 
não oferecem a mesma capa-
cidade de carga e de elevação. 
Pioneira no conceito de ma-
nipulador telescópico desde 
1977, quando criou seu pri-

meiro Loadall, a JCB é desde 
então líder mundial em ven-
das e referência no desenvol-
vimento de tecnologias de de-
sempenho e produtividade.  

Comercializada a partir de 
maio desse ano, a nova linha 
de Escadeiras integra um pro-
jeto robusto e focado na eco-
nomia de combustível, carac-
terísticas marcantes da JCB. Os  
três modelos, JS210, JS220LC 
e JS235LC, foram desenvolvi-
dos para proporcionar alto de-
sempenho, facilidade de ma-
nutenção, agilidade e força. 
Destaque para o motor JCB 
Ecomax 448, extremamente 
econômico e com potência 
de 173cv, a maior da catego-
ria. Além disso, a HBCV (Hose 
Burst Check Valve), válvula de 
segurança exclusiva JCB, ga-
rante que o óleo do sistema 
não seja derramado no meio 
ambiente. Com a maior velo-
cidade de giro do segmento, 
as escavadeiras JCB permi-
tem agilidade nas mais diver-
sas aplicações. 

Todos os modelos em ex-
posição nesta edição da Ex-
pointer já vêm de fábrica com 
a tecnologia LiveLink, sistema 
de telemetria capaz de monito-
rar toda atividade da máquina 
por meio de localização geo-
gráfica em tempo real, permi-
tindo o bloqueio da máquina 
à distância, gestão de custos 
operacionais e alerta de pos-
síveis falhas. 

A parceria com a Motor-
mac, Distribuidor no Rio Gran-
de do Sul, reforça também o 
comprometimento da JCB em 
aumentar a satisfação de seus 
clientes.

Jacto

Apresenta Omni 700, um 
produto Otmis, a marca da 
Jacto para agricultura de pre-
cisão, que, pode ser utiliza-
do na navegação de máqui-
nas no campo que integra 
funcionalidade de barra de 
luz, piloto automático, con-
trole automático de seções, 
controle automático bico-a-
-bico, incluindo os serviços 
de correção de sinal.

Além das funções básicas 
de navegação, o Omni 700 
apresenta uma função inova-
dora e exclusiva, o Repetidor 
de Operações Agis. Esta fun-
ção permite ao operador gravar 
a operação na primeira apli-
cação em determinada área. 
No simples apertar de um bo-
tão, o pulverizador automotriz 
Uniport passa a repetir o que 
o operador fez anteriormente. 
O sistema traz facilidade para 
o operador, reduz a fadiga das 
longas jornadas e reproduz o 
trabalho dos operadores mais 
experientes.

A Jacto lança ainda a adu-
badora Uniport 5030 NPK. A 
máquina é uma automotriz 
com reservatório de 5.000 kg 
de capacidade e faixa de apli-
cação de até 50 metros.
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LS Tractor

Após o sucesso conquis-
tado com os primeiros mode-
los lançados no mercado bra-
sileiro em 2013, a LS Tractor 
está ampliando sua linha de 
tratores para atender ao mer-
cado na faixa de potência en-
tre 100 e 150 cv. apresenta-
ção será em pré-lançamento, 
na 40ª. Expointer.

Conforme o gerente de ma-
rketing de produto da empresa, 
Astor Kilpp, a série foi desen-
volvida no Brasil para as ca-
racterísticas da agricultura bra-
sileira e incorpora toda a tec-
nologia coreana, já conhecida 
nos tratores das séries G,R,U 
e P. “Vamos trazer ao merca-
do um trator com motor mais 
potente de alto torque, aliado 
à economia de combustível e 
com um inovador sistema de 
proteção o LS Tech engine pro-
tection. Maior  conforto para 
o operador, robustez e tecno-
logia em equipamentos para 
agricultura de precisão”, assi-
nala Kilpp. A Série H está em 
fase final de validação de cam-
po, os novos produtos entram 
na linha de montagem a par-
tir de maio de 2018.

Fockink

Como parte do pacote que 
compõe o Sistema Supremo 
de Irrigação, o Ecopump é 
um equipamento que realiza 
a tarefa de controlar o fluxo 
de água que é enviada para o 
pivô. Ele consegue isto porque 
possui um controle de bom-
beamento que varia a potên-
cia no eixo do motor em fun-
ção da vazão de água, baseada 
na topografia de cada terreno. 
Primeiramente concebido 
para usar energia elétrica 
agora, está sendo apresen-
tado na versão diesel, pela 
Fockink Indústrias Elé-
tricas, de Panambi, Rio 
Grande do Sul. 

O sistema de bom-
beamento EcoPump, oti-
miza a utilização dos 
recursos hídricos con-
trolando a rotação do 
motor da bomba, fazen-
do com que o pivô trabalhe 
sempre com a mesma pressão 
de água. Através de dispositi-
vos de leitura da pressão no 
pivô, o sistema ajusta a rota-
ção do motor de acordo com 
o relevo da área, permitindo o 
sistema trabalhar apenas com 
a pressão necessária para a ir-
rigação, reduzindo os desgas-
tes mecânicos (sobre pressão). 

Mahindra
A Mahindra inicia na Ex-

pointer 2017 a comercializa-
ção de sua nova linha de tra-
tores da Série S. No estande 
da marca, o produtor vai po-
der conferir as soluções para 
elevar a produtividade e redu-
zir custos operacionais.

Entre as novidades da Mahin-
dra na Expointer, estão os mo-
delos da Série S: os tratores 
8000 S (motor com 80 cv) e 
9500 S (motor com 95 cv). 
Ambos apresentam melhorias 
introduzidas pela engenharia 
da Mahindra do Brasil, como 
novo design e plataforma in-
tegral de operação, o que ofe-
rece mais ergonomia e confor-
to operacional. Outro diferen-

cial em relação à série 8000 
é o design do trator e conjun-
to óptico com lanternas dian-
teiras e traseiras em LED, mais 
eficiente e que facilita o tra-
balho realizado pelo agricul-
tor no final do dia ou em am-
biente com pouca luminosi-
dade, com mais segurança.  

Os novos tratores da Série 
S trazem o design dos tratores 
da nova geração 6000 sendo 
vendida nos Estados Unidos, 
com as linhas brasileiras arro-
jadas nos para-lamas traseiros 
e na plataforma. A acessibili-
dade para os principais co-
mandos e alavancas do siste-
ma hidráulico é outro ponto 
muito forte.
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PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017
Fonte: ANFAVEA
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EXPORTAÇÃO
Máquinas agrícolas e rodoviárias

Exportações em valores
 US$ mil
 Junho 2017 1.366.416
 Maio 2017  1.470.363
 Janeiro-Junho 2017  7.407.915
 Junho 2016  884.992 
 Janeiro-Junho 2016  4.840.801
 Junho 2017 / Maio 2017  -7.1%
 Junho 2017 / Junho 2016  +54,4%
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PRODUÇÃO
Máquinas agrícolas e rodoviárias

 Unidades
 Junho 2017 5.525
 Maio 2017  5.865
 Janeiro-Junho 2017  28.967
 Junho 2016  4.664 
 Janeiro-Junho 2016  20.481
 Junho 2017 / Maio 2017  -5,8%
 Junho 2017 / Junho 2016  +18,5%

Máquinas agrícolas e rodoviárias
 Tratores Colhedoras Colhedoras
 rodas grãos cana
 Junho 2017 3.500 289 56
 Maio 2017 3.662 190 42
 Janeiro-Junho 2017 18.137 1.917 476
 Junho 2016 3.452 359 52 
 Janeiro-Junho 2016 14.334 1.679 500
 Junho 2017 / Maio 2017 -4,4% +52,1% +33,3%
 Junho 2017 / Junho 2016 +1,4% -19,5% +7,7%

VENDAS INTERNAS
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