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Prof. Dr. Leonardo de Almeida Monteiro
Professor de Mecanização Agrícola da Universidade 
Federal do Ceará e Coordenador do Laboratório de 

Investigação de Acidentes com Máquinas Agrícolas.
leonardo.monteiro@hb-ediciones.com

UM PASSEIO 
PELA FIMA

De 20 a 24 de fevereiro tive a oportunidade de conhecer a Feira Internacional de 
Maquinaria Agrícola-FIMA, que ocorreu em Zaragoza Espanha em sua 40a edição. 
Feira muito concorrida, realizada numa área coberta de 160.000 m2 dividida em 11 

pavilhões que abrigaram 1550 empresas e receberam a visita de 240.000 pessoas. Saindo 
de um clima onde a temperatura média gira em torno de 30 graus (Fortaleza) chegando em 
Zaragoza com temperatura de -5 graus a adaptação foi difícil. Bem diferente do que estamos 
acostumados aqui no Brasil com as Feiras de Máquinas, (Agrishow, Expo direto, entre várias 
outras), A FIMA me chamou muito a atenção, além do espaço todo aquecido, deixando 
o frio para fora do complexo, é muito bem organizada, apesar das feiras no brasil terem 
evoluído muito. Foi uma excelente oportunidade de conhecer marcas de máquinas que não 
encontramos aqui no brasil tais como a KUBOTA, FERRARI, entre tantas outras.

Me chamou muito a atenção os pacotes tecnológicos embarcados nos tratores, principal-
mente os de médio porte que infelizmente ainda não chegaram para nós. Muitas inovações 
implementadas nas máquinas e uma preocupação muito grande com a ergonomia e seguran-
ça dos operadores, bandeira que temos defendido a muitos anos. Sistemas de frenagem com 
ABS, suspensões dianteiras independentes, sistemas de amortecedores nos eixos do trator, ca-
binas com áreas envidraçadas também em boa parte do teto, aumentando a visibilidade de 
dentro da plataforma de operação.

Uma grande quantidade de empresas de máquinas para o setor da agricultura familiar com 
novidades e grandes inovações para a melhoria das atividades no campo, muito micro trato-
res com sistemas de rodados de esteiras e outros tantos com sistemas autônomos de funcio-
namento. Chamou também a atenção muitos fabricantes de implementos de preparo de solo, 
de trituração de restos vegetais, de forragicultura, mas poucos implementos para semeadura.

Foi uma experiência gratificante, porém triste, o Brasil com toda a riqueza, com toda a 
força do agronegócio mola propulsora desse país ainda está atrás dos países europeus. Evoluí-
mos muito em nossas máquinas, porém, soluções simples e principalmente a preocupação do 
a segurança, ergonomia e saúde do trabalhador ainda deixam muito a desejar em nosso país. 
Muitas soluções e tecnologias vistas lá ajudariam e muito a melhorar a condição do trabalha-
dor e reduzir os acidentes com máquinas no campo.

Sigamos confiantes que num futuro não muito distante possamos usufruir aqui dessas me-
lhorias que temos fora.

Que venha a próxima feira.
Fraterno abraço a todos.
Boa leitura!!! o

-Editorial Leonardo.indd   5 11/4/18   10:22



LS 0023 18 LANCAMENTO SERIE H REVISTA AGRIWORLD ANUNCIO 170x240mm.indd   1 4/2/18   4:28 PM



AGRIWORLD 7

N
A

 M
IN

H
A

 O
P

IN
IÃ

OBom, bonito, barato… e sem pilhas!

Ao longo de minha vida profissional tive a oportunidade de viver diretamente as mudanças nos 
diferentes tipos de tecnologias, que fomos experimentando e que foram evoluindo em dife-
rentes setores, mas há um fator que não evoluiu e é, onde todos querem as coisas por um me-

nor custo e, se possível, sem custo.
Os novos sistemas de comunicação tentaram mudar as relações entre meios e empresas, e estas 

últimas, para baratear custos, exteriorizam seus assuntos de comunicação através de agências, que 
cobram por conseguir o máximo de divulgação sem custo. Desta maneira, os meios nos abarrotam 
de mensagens e mais mensagens, das quais, eu pelo menos, as ignoro em 90% das vezes, por não 
serem assuntos que me interessem, seja pelo perfil do meio ou por ser de empresas que não forne-
cem de seu orçamento nem um real para os meios. E, aí me pergunto, se não acreditam nos meios 
impressos, por que querem nos empregar como suporte de suas informações, que na maioria das ve-
zes são publicidade encoberta?

Agora já estamos às portas do AGRISHOW, que se supera a cada edição, e que estou totalmen-
te seguro, que da mesma forma que nós estará sujeito a “pressões“. Mas assim são as coisas ou as-
sim se pensa que são, e estas palavras aqui expostas, são da opinião de muitos colegas que, entre 
nós conversamos e comentamos, e se não somos bons para umas coisas, tampouco para outras, ao 
menos assim penso eu.

Por outro lado, nasce e não sem problemas, como tudo o que é inovação no Brasil, o Prêmio 
MACHINE OF THE YEAR BRASIL, que para facilitar a compreensão também se denomina MÁQUI-
NA AGRÍCOLA DO ANO, e que assim como o TRATOR DO ANO pretende destacar aquelas máqui-
nas que são merecedoras deste prêmio.

Para esta primeira edição, brindamos a oportunidade às marcas para que inscrevam suas máqui-
nas, mas na edição seguinte será o júri que escolherá, ao seu critério, aquelas que forem mais inova-
doras ou evoluídas. O Brasil e suas empresas tem que deixar de querer pilotar as coisas em função 
de sua comodidade, e deixar que cada um faça seu trabalho. Nisso, 
todos querem ganhar, e para isso nada melhor que colaborar com o 
Júri, que de maneira imparcial faz seu trabalho de maneira desinte-
ressada, apesar de que muitos não acreditem nisso. São eles que dão 
prestigio a estes Prêmios, mais que os departamentos de marketing, 
que exceto em honrosas vezes pouco ou nada fazem, salvo protestar 
quando não vencem. Assim é a marca humana! Se ganhamos é ge-
nial, se perdemos, tentamos desvalorizá-lo.

Quero, sem mais preâmbulos, agradecer ao staff de AGRISHOW, 
por dar credibilidade uma vez mais às nossas propostas, aos mem-
bros do Júri, à TRELLEBORG por seu apoio incondicional e ao entu-
siasmo da nossa equipe, pequena, mas tenaz, e como não ao públi-
co que com seus votos torna possível dar forma a esta ideia, a todos 
eles, OBRIGADO! o   Julián Mendieta

-Opinion Julian.indd   7 11/4/18   10:23
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A New Holland
Apresentou novidades e condições especiais de peças na 
Innovar 2018
Entre os dias 20 e 23 de março o setor de peças da New Holland Agriculture participou da 2ª 
edição da Feira Agropecuária Innovar, que aconteceu no Centro Tecnológico Agropecuário 
(CETAPAR), localizado na cidade de Colonia Ygazu no Paraguai. Em conjunto com as redes de 
concessionárias e importadores Tape Ruvicha e Ciabay, a New Holland apresentou novidades e 
diversas condições especiais de peças para os clientes garantirem a rentabilidade do trabalho na 
lavoura. A principal novidade para os clientes New Holland foi a apresentação da linha de peças 
NEXPRO, que tem mais de 160 itens à disposição do cliente final. São 11 categorias de peças como 
filtros, rolamentos e correias. “A linha agrega valor a toda cadeia, sendo capaz de gerar novos 
negócios. Estamos homologando fornecedores para aumentar a oferta e ampliar a gama de peças 
ao cliente”, explicou o Gerente Comercial de Peças Alvaro Alvial. Os clientes que visitaram os 
estandes das concessionárias New Holland Tape Ruvicha e da Ciabay, também puderam conferir 
condições especiais em planos de manutenção para as linhas de tratores TT, TL, T6 e T7. Os 
pacotes oferecidos variam de 300, 600 e 1200 horas trabalhadas, e combinam a aquisição de até 
58 itens, como filtros de combustíveis e correias. Nos estandes também houveram demonstrações 
das novidades dos equipamento de agricultura de precisão. A concessionária Tape Ruvicha é 
responsável pelo atendimento aos clientes New Holland nas cidades de Assunción, Ciudad del 
Leste, Encarnación, Katuete, Lumo Plata e Santa Rita. Já a Ciabay atende os agricultores New 
Holland nos municípios de Santa Rosa del Aguaray, Bella Vista, Santa Rita, San Alberto e Nueva 
Esperanza.
www.newholland.com.br

ABIMAQ
Participa de premiação dos melhores do Agro
Para entregar o prêmio de personalidade 
política para Carlos Marun, ministro-chefe da 
secretária-geral de Governo da Presidência 
da República, João Marchesan, presidente da 
Associação Brasileira da Indústria de Máquinas 
e Equipamentos (ABIMAQ), esteve presente 
em homenagem aos melhores do agronegócio 
brasileiro, no dia 04 de março, no Centro de 
Eventos Bier Site, em Carazinho no Rio Grande 
do Sul.
A cerimônia, que abriu a programação da 
19ª edição da feira Expodireto Cotrijal, teve a 
presença de José Ivo Sartori, governador do Rio Grade do Sul, e Eliseu Padilha ministro- chefe 
da Casa Civil da Presidência da República, que foi reconhecido como liderança nacional. O 
Troféu Brasil Expodireto é uma iniciativa da Rede Pampa e Cotrijal.

-AW32 Noticias brasil.indd   8 11/4/18   10:26
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A MWM Motores
Forma turma de alunos do Programa Escola Formare
A MWM Motores, fabricante independente 
de motores diesel do Mercosul, formou mais 
uma turma do Programa Escola Formare na 
unidade industrial da empresa, em Santo 
Amaro – SP. Uma ação social que investe na 
formação profissional de jovens de população 
de baixa renda.
 A formatura contou com a participação 
de todo corpo diretivo da empresa e com a 
ilustre presença do paraninfo da turma, o Sr. 
Paulo Herrmann, Presidente da John Deere 
Brasil, além de familiares dos formandos.
O Programa Escola Formare foi implementado na empresa há 31 anos em parceria com a 
Fundação Iochpe. Durante este período, mais de 850 jovens tiveram oportunidade de adquirir 
conhecimento, possibilitando a inclusão social e profissional. 
A recém-formada Karina Alves dos Anjos, de 17 anos, afirma que após o curso, está mais 
preparada para os desafios profissionais que virão a partir de agora. “O Formare para mim, foi 
como um pontapé inicial para o mercado de trabalho e os estudos. Me fez acordar e pensar 
realmente no meu futuro. Graças ao Formare pude expandir meus conhecimentos e ter o 
desejo de aprimorá-los. Acompanhei de perto o funcionamento de uma empresa de grande 
porte, o que será de extrema ajuda para o que vou enfrentar no mercado de trabalho. 
Ainda que eu não siga a mesma profissão que os educadores voluntários que tive e as 
pessoas que convivi, os ensinamentos e profissionalismo de todos serviram de exemplo para 
a profissional que quero me tornar. Desejo que os alunos da próxima turma aproveitem ao 
máximo cada segundo, agradeça com dedicação e empenho a todos que proporcionam o 
Formare para nós. 
Busquem finalizar o Formare com êxito e com a certeza de que não deixou escapar o 
aprendizado que as pessoas estiveram dispostas a deixar.”, conclui Karina. 
Para participar do Formare, o aluno deve pertencer à família de baixa renda. As disciplinas são 
ministradas por voluntários da MWM Motores. A média é de 50 educadores voluntários por 
turma. O curso tem duração de 715 horas, com carga semanal de 25 horas aula e 20 horas de 
aulas práticas. A grade curricular oferecida é reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
Entre os benefícios oferecidos pela MWM Motores estão: assistência médica e odontológica, 
medicamentos, bolsa auxílio de meio salário mínimo, uniforme, óculos, transporte, 
alimentação e material didático.
Para o Diretor de Recursos Humanos da MWM Motores, Antônio Pires, a Escola Formare é 
um orgulho para toda companhia. O Programa tem o intuito de colaborar com a melhoria 
da sociedade e com os futuros profissionais. “Com o Programa Escola Formare, conseguimos 
envolver as pessoas da empresa com engajamento, na valorização destes jovens, promoção 
do conhecimento e incentivo ao desenvolvimento pessoal e profissional, valores de nossa 
empresa, que demonstram a responsabilidade com o futuro dos profissionais e cidadãos 
brasileiros”, conclui Antônio Pires.
www.mwm.com.br

-AW32 Noticias brasil.indd   9 11/4/18   10:26
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A DSM
Coloca a tecnologia da nutrição de ruminantes na pauta da 
InterCorte 2018
As equipes técnica e comercial da Tortuga, marca da DSM para suplementos nutricionais 
para bovinos, equídeos e pequenos ruminantes, eles estavam em Cuiabá (MT) em 12 e 13 
de abril para a etapa local da InterCorte 2018, evento itinerante realizado nas principais 
regiões de pecuária no Brasil para apresentar aos produtores as tecnologias que impulsionam 
os resultados da atividade. No caso dos suplementos nutricionais da marca, as inovações 
adicionadas às dietas dos bovinos têm papel importante para o ganho de peso dos animais 
e para outros benefícios produtivos, como ganhos em termos reprodutivos e de saúde do 
rebanho.

Acerca das questões de nutrição e manejo e 
a relação com os ganhos em eficiência e em 
produtividade, inclusive, o gerente técnico de 
gado de corte da DSM, o engenheiro agrônomo 
Lucas Oliveira, é responsável a palestra “Gestão na 
produção de @”.
Do portfólio de suplementos nutricionais para 
bovinos de corte da empresa, destaque para 
as linhas que agregam as tecnologias CRINA® e 
RumiStar™ aos Minerais Tortuga e que geram 
excelentes resultados, provados nos campos de 
todo o País. A linha Fosbovi® Confinamento com 
CRINA® e RumiStar™, por exemplo, é formada 
por suplementos nutricionais de alta tecnologia 
que encurtam o ciclo da pecuária e geram animais 
mais pesados – em média, 1 arroba a mais por 

cabeça no confinamento, um ganho que equivale a um animal a mais por cada 18 bovinos 
confinados. Mas, além do ganho de peso, há outros benefícios: melhor eficiência alimentar, 
sem registro de problemas digestivos, gastrointestinais ou timpanismo; rápida adaptação dos 
animais; menor taxa de refugo de cocho; aumento do consumo de ração desde os primeiros 
dias de confinamento; eficiência na digestão; e menor incidência de animais com laminites e 
acidose.
Desenvolvidos pela área de inovação da empresa a partir de conceitos modernos em nutrição 
mineral e vitamínica, os produtos da linha têm uma associação equilibrada de macro e 
micronutrientes, incluindo o cromo orgânico, além de vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis 
(biotina) e aditivos naturais, como leveduras vivas (CRINA® e RumiStar™). O CRINA® substitui 
o uso de antibióticos e ionóforos na ração de bovinos confinados com vantagens na 
produtividade animal: não tem prazo de carência, não deixa resíduo na carne e não possui 
restrições no comércio mundial de carne bovina. E o RumiStar™ proporciona uma melhor 
ambiência ruminal e reduz a excreção de amido nas fezes, proporcionando melhor eficiência 
alimentar e redução do custo de produção da arroba produzida no confinamento. Além disso, 
estes produtos estão alinhados ao conceito OVN® (Optimum Vitamin Nutrition), uma linha de 
pesquisa da DSM que enxerga a suplementação vitamínica na perspectiva de desempenho.
www.dsm.com/latam.

-AW32 Noticias brasil.indd   10 11/4/18   10:26
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A Tecnoshow comigo
Dowdupont 
A Divisão Agrícola da DowDuPont 
apresentou, na Tecnoshow Comigo, a 
marca Corteva AgriscienceTM, nome da 
futura companhia agrícola que se tornará 
independente em 1º de junho de 2019. 
Na feira, que foi feito de 9 a 13 de abril, 
em Rio Verde (GO), o produtor tubo à 
disposição o portfólio mais completo 
do setor tanto em controle de pragas, 
doenças e plantas daninhas, quanto em 
sementes e biotecnologia. A nova marca 
de distribuição de sementes BrevantTM 
também mostrou aos participantes.

Massey Ferguson
A Massey Ferguson marcou presença na 
17ª Tecnoshow Comigo, em Rio Verde 
(GO), entre os dias 9 e 13 de abril. Durante 
a feira, o produtor rural pôde conferir de 
perto um portfólio completo de máquinas 
e implementos agrícolas projetados para 
oferecer robustez, alto desempenho e 
inovações tecnológicas. O estande da 
marca contou com o apoio de quatro 
concessionárias da região (Somafertil, 
Oimasa, Volmaq e Mosena), para oferecer 
todo suporte ao produtor que planeja 
renovar sua frota de máquinas para as 
próximas safras.

Valtra
A Valtra, levou à Tecnoshow Comigo 
a inovadora Série T de tratores, 
única a ser fabricada no Brasil com o 
câmbio automático CVT (Transmissão 
Continuamente Variável), livre de falhas 
operacionais. O evento foi realizado em 
Rio Verde (GO), entre os dias 9 e 13 de 
abril de 2018.

www.tecnoshowcomigo.com.br/

-AW32 Noticias brasil.indd   11 11/4/18   10:26
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A Deere entre as empresas mais éticas do mundo
A Deere & Company, cuja marca comercial é a John Deere, foi nomeada uma das companhias 
mais éticas do mundo segundo o Instituto Ethisphere, líder mundial em avaliação das praticas 
éticas dentro do mundo empresarial.
A Deere ganhou este reconhecimento pelos 12 anos, nos quais o Instituto conseguiu 
completar a pesquisa e se encontra entre somente uma dúzia de companhias que conseguiram 
isso. Em 2018, houve 135 homenageados, que abrangeram 23 países e 57 indústrias.
“Nosso êxito está baseado num compromisso inquebrável com o comportamento ético e 
fazendo as coisas muito bem e da forma correta”, indicou Sam Allen, Presidente e Diretor 
Executivo da Deere & Company. “Temos a responsabilidade de manter os padrões de honra e 
integridade que definiram a Deere ao longo de sua história”.
O instituto avalia o desempenho da companhia através da ética e do respeito, a integração 
corporativa e responsabilidade, a cultura da ética, a gestão diretiva e a liderança, e a inovação 
e reputação.
www.deere.es

A John Deere 
Concretizou a compra de seu fornecedor 
de barras de fibra de carbono
O fabricante das barras é King Agro, companhia especializada 
na utilização da fibra de carbono em setores industriais como 
o náutico e o de aviação, que fechou em 2015 um acordo de 
desenvolvimento e distribuição com a Deere & Company.
Seguindo o acordo, um ano depois inaugurou uma fábrica em 
Picassent (Valencia) como parte do projeto de ampliação da 
capacidade produtiva de suas instalações de Campana (Argentina) para fornecer às fábricas 
da John Deere em Moline (EUA), Catalão (Brasil) e Horst (Países Baixos), onde completa 
a montagem dos equipamentos de pulverização para todo o mundo. Agora, a Deere & 
Company assinou um acordo definitivo de aquisição da King Agro.
“Esta transação proporcionará aos clientes da John Deere a possibilidade de se beneficiar 
ainda mais do conhecimento, projetos e experiência únicos da King Agro na tecnologia 
de fibra de carbono”, assinalou John May, Presidente de Soluções Agrícolas e Diretor de 
Informação da John Deere.
May informou que a transação trará consigo benefícios como intercâmbio de práticas 
recomendadas no desenvolvimento de produtos, fabricação, tecnologia e escala, dado que a 
King Agro tem uma ampla trajetória em inovação.
Segundo os responsáveis da King Agro, a fibra de carbono é seis vezes mais resistente que o 
aço, 5,5 vezes mais leve, não se corrói, graças à sua combinação com resina epóxi, e oferece 
maior resistência à fadiga. Além disso, não se oxida nem se afeta com agroquímicos, e se 
consegue uma maior produção e menores custos graças à economia de combustível e uma 
menor compactação do solo.
A King Agro é uma empresa familiar com aproximadamente 180 empregados e 30 anos de 
história no desenvolvimento de vários produtos de fibra de carbono, e conservará o nome de 
sua marca, a marca comercial e as relações comerciais.

-AW32 NOTIS GLOBAIS.indd   12 11/4/18   10:28
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Prêmio Giuseppe Pellizzi 2018

O Club of Bologna (www.clubofbologna.org) em colaboração com a Academia Georgofili 
organiza a terceira edição do “Prêmio Giuseppe Pellizzi”, de âmbito internacional, reservado 
a Teses Doutorais dedicadas a temas de maquinaria e mecanização agrícola. O prêmio será 
atribuído durante a celebração da Exposição Internacional de Máquinas Agrícolas EIMA 
Internacional, que acontece em Bolonha (Itália) a cada dois anos. 
Os candidatos devem possuir o título de PhD com específica referência no setor “Máquinas e 
Mecanização Agrícola” nos campos específicos de: 
1. Tratores e motores.
2. Máquinas e mecanização agrícola. 
3. Componentes e materiais.
4. Automatização e eletrônica. 

Para que sejam admitidos, os Candidatos devem: 
•	 Haver	nascido	depois	de	31	de	dezembro	de	1981,	
•	 Haver	obtido	o	título	de	Doutor	em	Pesquisa	depois	de1º	de	janeiro	de	2016.
•	 Devem	ser	apresentados	por	um	Full	Member	do	Club	of	Bologna,	que	atuará	como	

Orientador. 

A pergunta deve ser enviada exclusivamente via e-mail ao Secretário Geral do Clube de 
Bolonha,	Prof.	Marco	Fiala	(marco.
fiala@unimi.it) utilizando os módulos 
descarregáveis, indicados na web 
do Clube de Bolonha (http://www.
clubofbologna.org) A data limite para a 
apresentação da documentação será 30 
de junho de 2018. 
O Management Committee do Club of 
Bologna valorizará as Teses Doutorais 
apresentadas e selecionará as três 
melhores. Os vencedores receberão 
da	FEDERUNACOMA	um	prêmio	em	
dinheiro de 1.200, 800 e 500 euros, respectivamente destinados ao 1°, 2° e 3° classificado. 
Durante a cerimônia de entrega do “Prêmio Giuseppe Pellizzi 2018”, organizada numa sessão 
especial	da	28°	Reunião	Plenária	dos	Membros	do	Clube	de	Bolonha,	em	10-11	de	novembro	
de 2018, os vencedores apresentarão os resultados conseguidos com suas Teses Doutorais. 
Serão	convidados	a	participar	(como	especialistas	e	hospedados	pela	FEDERUNACOMA)	nas	
Reuniões	Anuais	do	Clube	de	Bolonha	por	um	período	de	cinco	anos,	até	2023.	

Os membros do Club of Bologna, Ettore Gasparetto e Luis Márquez, estiveram 
na FIMA anunciando este prêmio.
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Alliance Tire Americas (ATG Tires)
Reconhecido como “Partner-Level Supplier” pela John Deere
A filial americana da ATG Tires, Alliance Tire Americas obteve o reconhecimento como 
“Partner-Level	Supplier”	(Sócio	Fornecedor)	do	ano	2017	no	programa	“Achieving	
Excellence”	(Conseguindo	Excelência)	da	John	Deere.	O	nível	de	Sócio	Fornecedor	é	a	

máxima qualificação que 
outorga a Deere & Company a 
seus fornecedores. 
A companhia com sede em 
Wakefield, Massachusetts 
(EUA), foi selecionada 
em reconhecimento a sua 
dedicação no fornecimento 
de produtos e serviços de 
máxima qualidade, assim 
como por seu compromisso 
com a melhoria contínua. 
Os empregados da empresa 
receberam o reconhecimento 

A Kubota
Abrirá três novas fábricas para produzir 
motores e veículos multiusos nos euA
A Kubota Corp. tem previsão de investir 20 bilhões de ienes 
(aproximadamente 150 milhões de euros) para construir três 
novas fábricas nos Estados Unidos, num esforço para reforçar 
suas operações no estrangeiro, segundo palavras de Masatoshi 
Kimata, Presidente da Kubota, numa recente entrevista.
Estas novas fábricas estarão destinadas à produção de 
maquinaria compacta para a construção, motores para 
maquinaria de construção e veículos multiusos para fins 
agrícolas e de lazer. A Kubota tem como objetivo ter estas 
fábricas a pleno rendimento em 2022.
A fábrica para maquinaria de construção compacta será 
construída no Médio Oeste norte-americano, onde a Kubota 
tem suas plataformas de vendas e logística, e terá um custo 
de 10 bilhões de ienes. A construção começará no próximo 
ano.
As fábricas para a fabricação de motores de maquinaria de 
construção e veículos multiusos será construída na Geórgia (EUA), e necessitará um 
desembolso de aproximadamente 5 bilhões de ienes cada uma. Este movimento 
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durante a cerimônia formal, 
celebrada no dia 10 de janeiro de 
2018, em Bettendorf, Iowa (EUA). 
Alliance Tire Americas é o fornecedor 
de	pneus	agrícolas,	industriais	e	OTR	
para as operações da John Deere em 
diversos lugares. 
Os fornecedores participantes no 
programa “Achieving Excellence” 
são avaliados anualmente em função 
de diversas categorias de benefícios 
chave, que incluem qualidade, gestão 
de custos, distribuição, assistência 
técnica e reatividade, que é uma 
medida da capacidade de resposta. 
A John Deere Supply Management 
criou	este	programa,	em	1991,	com	o	
objetivo de valorizar seus fornecedores 
e comunicar a eles seus resultados 
buscando a melhoria contínua.
www.atgtire.com

representará o inicio da produção de 
motores Kubota nos Estados Unidos.
www.kubota-eu.com
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Qual tem sido a trajetória 
da ADR no mercado brasilei-
ro desde sua implementação?

Em 1999 aconteceu a pri-
meira importação da ADR Italia 
para o Brasil, depois abrimos 
uma Joint Venture em Ribeirão 
Preto apenas para montagem. 
Chegava a suspensão, fazía-
mos a montagem e entregáva-
mos o produto final. Abrimos 
mercado e conquistamos al-
guns clientes novos, fizemos 
amostras para alguns outros e 
vimos que não havia condições 
de mandar materiais prontos da 
Itália para o Brasil. Dessa for-
ma percebemos que precisá-
vamos de uma estrutura para 
produção brasileira. A partir de 

2004, abrimos uma empresa lo-
cal para produzir diretamente 
no Brasil. Nosso negócio não 
era apenas importar e vender, 
e sim fazer mais no país. Co-
meçamos a enviar componen-
tes, na época para um galpão 
em Itupeva, onde iniciamos a 
primeiramente usinagem, de-
pois a primeira solda de eixo, 
e fomos implementando a pro-
dução no Brasil. Abrimos mais 
a possibilidade de produção 
local e a cada ano fomos au-
mentando nossa capacidade 
de produção, fazendo parce-
rias, focando e customizando 
o produto localmente para fi-
car mais dentro das necessida-
des do país, e para poder entre-

gar de forma mais rápida e ágil. 
Depois compramos um lote de 
terras em Ribeirão Preto por ser 
uma cidade muito bem locali-
zada no eixo da cana-de-açú-
car. Ha aproximadamente 03 
anos fechamos Itupeva e fica-
mos 100% com nossa funcio-
nalidade centrada em Ribei-
rão Preto, fazendo solda, usi-
nagem e buscando aumentar 
a nossa produtividade, agilida-
de, e buscando estar mais per-
to do cliente. Nosso objetivo é 
atender a cada ano melhor o 
mercado da cana que é muito 
exigente, com entregas e pra-
zo muito curtos. Com este in-
vestimento que termina final 
deste ano, encerra a primeira 

“Nossos 
investimentos 
estão focados 
em fornecer mais 
serviços e rapidez 
nas entregas em 
todo o país”

Ettore Radrizzani
Responsável pelo mercado 
sul-americano
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etapa da busca da ADR Brasil 
por atender da melhor forma o 
cliente fi nal suas necessidades 
e exigências. Buscamos a cada 
dia um serviço mais perfeito.

Qual sua estrutura no país 
e seus níveis de fabricação e 
armazenamento?

Agora contamos apenas 
com a estrutura de Riberão 
Preto, com 8.000m2 de gal-
pão e um escritório com 3 an-
dares. Contamos ainda com a 
possibilidade de ampliar nos-
sas instalações em caso de ne-
cessidade futura.

Onde sua atividade está 
primeiramente focada:  OEM* 
(Original Equipment Manu-
facturer) ou mercado fi nal?  
*(OEM), (em português fabri-
cante do equipamento origi-
nal, é um termo usado quando 
uma empresa faz uma parte 
ou subsistema que é utiliza-
do no produto fi nal de outra 
empresa).

Aproximadamente 80% 
em OEM e 20% em reposi-
ção, reformas, modifi cação e 
atualização de produtos. OEM 
para Usinas, Construtores de 
carretas de transbordo de cana 
que podem vender direto para 
as usinas. 

Que tipo de clientes vo-
cês possuem hoje como OEM?

Basicamente dentro do mer-
cado de cana-de-açúcar. Quere-
mos a partir de 2019 abrir este 
mercado para cereais e grãos. 
Temos pela frente o mesmo tra-
balho já executado no merca-
do da cana. Estamos envian-
do as primeiras amostras, con-

quistando espaço e treinando 
o cliente para o nosso produto 
que é diferenciado. Buscamos 
vender um produto mais leve, 
mais evoluído, que irá reduzir 
o custo de utilização e aumen-
tará a habilidade da máquina.  
É aquele tipo de produto que 
em um primeiro momento pa-
rece não ser essencial, mas que 
a longo prazo acaba se tornan-
do de primeira necessidade para 
o consumidor. Como exemplo 
posso citar o caso dos smar-
tphones: inicialmente se pre-
cisava apenas de um telefone 
para chamadas, mas hoje em 
dia os atributos adicionais des-
te produto se tornaram mais es-
senciais do que a função para a 
qual ele foi criado. Nosso clien-
te de cana, por exemplo, após 
usar nosso produto, percebeu a 
diferença de conceito, que ago-
ra passou a ser uma exigência 
do mercado. A ADR pretende 
fazer o mesmo no mercado de 
grãos, apresentar um novo pro-
duto que no futuro certamen-
te será uma primeira exigência 
dos clientes. Nosso projeto re-

duz desgaste do pneu, possui 
menor custo de peças de re-
posição por desgastar menos 
os componentes, proporciona 
uma vida mais longa às carretas 
de transbordo, utiliza uma agi-
lidade de trabalho maior, mu-
dando a vida do tratorista. Um 
novo conceito para esta área 
de atuação.

Que perspectivas de cres-
cimento vocês enxergam para 
o Brasil e os outros mercados 
latino-americanos?

Através de nossa instalação 
no Brasil estamos conquistan-
do mais mercados na Améri-
ca Latina. Na Argentina e no 
Uruguai já possuímos bastan-
te clientes, alguns históricos 
da Europa, e outros que ven-
do que ADR está no Brasil com 
um produto top sendo produ-
zido localmente e atendendo 
da maneira certa o cliente, es-
tão mudando por comprar já 
no mercado latino america-
no.  Por isso estamos conquis-
tando clientes importantes que 
não precisam mais importar, já 
que o produto está localiza-

quistando espaço e treinando 
o cliente para o nosso produto 
que é diferenciado. Buscamos 

duz desgaste do pneu, possui 
menor custo de peças de re-
posição por desgastar menos 
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do dentro do Mercosul. Esta-
mos fazendo um trabalho de 
nos aproximarmos mais des-
tes novos clientes. Há pouco 
tempo estivemos visitando fei-
ras como a EXPOAGRO, bus-
cando o percurso para abrir 
mais o mercado e as possibi-
lidade de venda na Argentina, 
que é um país com grande po-
tencial e um mercado agrícola 
especial para cereais e grãos. 

Vocês possuem fábricas 
em todo o mundo. Sua fá-
brica brasileira se benefi cia 
da sinergia dessas plantas de 
produção?

A ADR é um grupo mun-
dial com muita sinergia com 
o resto da sua estrutura. Im-
portamos alguns componen-
tes feitos por outras unidades. 
Alguns chegam da Polônia por 
exemplo, porque sua qualida-
de de precisão deve ser muito 
elevada.  Com a implementa-
ção da nova fábrica, o benefí-
cio de sinergia é para compo-
nentes muito específi cos. Além 
disso temos o relacionamen-
to com a central da Itália para 
toda a parte de estudo de pro-
jetos, testes de novos equipa-
mentos, e toda a parte de im-
plementação de informática 
é unifi cada. Temos muita si-
nergia estratégica.  Aproveita-
mos nossa expertise para tra-
zer todas as novidades e im-
plementações.

Além disso a ADR possui 
um atendimento de peças de 

reposição mun-
dial. Isso é mui-

to interessante para 
o cliente, pois o produtor de 
máquinas do Brasil que ne-
cessita exportar por exemplo 
para a Europa, África, Austrá-
lia, ou América do Norte, (EUA 
e Canadá), conta com a ADR 
que pode atender 100% para 
reposição de peças por estar 
presente em todo o mundo. 
Essa vantagem é muito im-
portante para os clientes, pois 
quando as máquinas chegam 
no novo mercado, já tem toda 
a estrutura. Nosso atendimen-
to é mundial, não há cliente 
que não tenha peça de repo-
sição. Na África por exemplo 
existe um programa de entrega 
em 24h. Essa é a grande van-
tagem de se trabalhar com um 
grupo multinacional.

Vocês estão percebendo 
sinais de recuperação no mer-
cado brasileiro?

Estamos percebendo que o 
mercado brasileiro está saindo 
de um momento de crise e re-
forma política, e está inician-
do uma nova página de his-
tória política e eco-

nômica. Os sinais se podem 
ver bem, a agricultura e a par-
te de transporte estão aumen-
tando o número de orçamen-
tos e pesquisa de preços. Pa-
rece que está se abrindo uma 
nova fase, de renovação. 

O que você espera de au-
mento de vendas para este ano?

Na parte agrícola, de tran-
bordo e eixos industriais, es-
peramos um aumento de pe-
didos por estarmos saindo da 
crise. Durante dois ou três anos 
o trabalho fi cou um pouco re-
presado. Atualmente percebe-
mos que muitos clientes estão 
precisando fazer reformas, tro-
car reboques, investir, por isso 
esperamos pela frente dois ou 
três anos de trabalho forte para 
recuperar o tempo que a eco-
nomia esteve mais parada. Es-
peramos um aumento de en-
tre 10 a 15% para estes 3 pri-
meiros meses do ano que são 

meses muito fortes. Se se-
guir assim, pode 
ser um ano mui-
to bom, com uma 
porcentagem ain-
da maior.❏

to com a central da Itália para 
toda a parte de estudo de pro-
jetos, testes de novos equipa-
mentos, e toda a parte de im-
plementação de informática 
é unifi cada. Temos muita si-
nergia estratégica.  Aproveita-
mos nossa expertise para tra-
zer todas as novidades e im-

Além disso a ADR possui 
um atendimento de peças de 

de um momento de crise e re-
forma política, e está inician-
do uma nova página de his-
tória política e eco-

nomia esteve mais parada. Es-
peramos um aumento de en-
tre 10 a 15% para estes 3 pri-
meiros meses do ano que são 

meses muito fortes. Se se-
guir assim, pode 
ser um ano mui-
to bom, com uma 
porcentagem ain-
da maior.❏
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Visite nosso estande e conheça todos
os diferenciais dos tratores Mahindra.

A mAior fAbricAnte de trAtores
do mundo e umA dAs mArcAs

mAis vendidAs nos euA
está nA Agrishow.
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COMPANHIA

A missão é a de proje-
tar, desenvolver e pro-
duzir as mais efi cien-

tes, confi áveis e silenciosas 
transmissões para cada es-
pecífi ca aplicação. Desde a 
sua fundação, a PMP reali-
zou uma contínua atividade 
de pesquisa e desenvolveu 
várias patentes internacio-

nais. A experiência em de-
sign combinada a um grande 
“know-how” na produção de 
engrenagens e nos processos 
de usinagem fazem da PMP 
o líder mundial no setor das 
transmissões de potência.

A filosofia da compa-
nhia leva a PMP Industries 
a desenvolver a sua presen-
ça nos mercados emergentes 
em todo o mundo para aten-
der as tendências do merca-
do e as expetativas dos clien-
tes. Atualmente a PMP está 
presente por vários anos no 
mercado brasileiro e as suas 
soluções inovadoras podem 
atender às expetativas dos 
fabricantes de equipamento 
para construção e de máqui-
nas para a agricultura e o se-
tor fl orestal.

A Divisão Power Trans-
mission da PMP Industries 

A PMP Industries Spa

PERFIL GLOBAL

A PMP Industries Spa é a empresa holding 
de um grupo Internacional que inclui sete 
empresas e 1.000 funcionários em todo o 
mundo. A PMP Industries é capaz de servir 
uma vasta gama de empresas a nível global: 
dos fabricantes de equipamentos agrícolas e 
fl orestais aos fabricantes de equipamentos 
para mineração, das maquinarias para 
construção à Indústria do aço.
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concilia seu know-how dos 
anos de experiência com a 
pesquisa e desenvolvimento, 
obtendo sempre a melhoria 
continua e introduzindo no-
vos produtos a necessidade 
do mercado.

Um exemplo é a linha 
PMCI, uma inovadora gera-
ção de redutores para trans-
lação estudada e projeta-
da para aplicações pesadas. 
Os redutores PMCI integram 
motores hidráulicos de alta 
pressão (pico de pressão de 
500 bar) e alta velocidade 
(até 4.500 rpm) em resisten-
tes redutores planetários. O 
reduzido deslocamento dos 
motores de alta pressão ga-
rantem uma maior duração 
de todo o sistema, princi-
palmente dos componentes 
críticos. Graças à tecnolo-
gia de alta pressão e à tem-
peratura inferior de traba-
lho, a efi ciência do sistema 
é aumentada. Estes reduto-
res para translação possuem 
também os famosos e paten-
teados freios a disco PMP 
banhados a óleo, oferecen-
do superiores desempenhos 
na frenagem, uma tempera-
tura inferior de trabalho, in-

tervalos mais longos de tro-
ca do óleo e uma maior efi -
ciência. A linha de redutores 
integrados PMCI conta com 
uma vasta gama de tamanhos 
desde o modelo PMCI 1.000 
até o PMCI 11.000, com va-
rias opções: deslocamento 
fi xo ou variável, válvula de 
lavagem (flushing), válvula 
de contrabalanço, com uma 
grande variedade de relações 
de redução e os PMCI são ex-
pressamente projetados para 
aplicações na agricultura em 
setores como de pulveriza-
do  res e colhedoras de cana  
de-açúcar e café. Para estas 
aplicações a série PMCI, com 
a baixa temperatura de traba-
lho e o alto valor de efi ciên-
cia possui todas as caracte-
rísticas para obter o máximo 
de desempenho nos equipa-

mentos.
A  D i v i s ã o  F l u i d 

Power da PMP é especia-
lizada em soluções para 
transmissões hidráuli-
cas: bombas de alta 
pressão e de pistões 
axiais (séries PMH P) 
para circuito fechado 
e motores hidráulicos 

(séries PMH M e séries 
PMH MCF/MCV) para cir-

cuito fechado e aberto. Estes 
por sua vez são ideais para 
uma ampla gama de aplica-
ções na agricultura, equi-
pamentos auto propelidos 
e industriais. Os modelos 
PMH são projetados para 

ter o máximo em eficiên-
cia e durabilidade ao longo 
do tempo com materiais de 
alta qualidade, reduzidas to-
lerâncias e usinagens de pre-
cisão fazem destes modelos 
um produto construído para 
durar ao longo do tempo. A 
geometria dos componen-
tes é otimizada para reduzir 
o desgaste e ter um efi ciente 
fl uxo de óleo. Além disso, a 
estrutura global da transmis-
são é projetada para suportar 
pressão e cargas sem sofrer 
deformações: deste modo a 
efi ciência também é manti-
da em condições de trabalho 
a alta pressão. As soluções 
desenvolvidas pela Divisão 
Power Transmission e Divi-
são Fluid Power em conjun-
to fornecem ao mercado so-
luções completas para trans-
missões hidrostáticas.

A PMP Industries es-
tará presente na próxima 
Agrishow (Ribeirão Preto, de

30 de Abril a 04 de Maio) 
e aproveita para convidar a 
todos para nos visitar no pa-
vilhão coberto, stand núme-
ro C028 e descobrir as ca-
racterísticas das nossas so-
luções para equipamentos 
agrícolas.

Agora a PMP também 
está presente no Brasil atra-
vés da sua fi lial localizada na 
cidade de Limeira-SP.❏
www.pmp-industries.com/pt-br 

PMC 6000.

PMH P Hydraulic Tandem Pump.

cuito fechado e aberto. Estes 
por sua vez são ideais para 

ter o máximo em eficiên-
cia e durabilidade ao longo 
do tempo com materiais de 
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Power da PMP é especia-
lizada em soluções para 
transmissões hidráuli-
cas: bombas de alta 
pressão e de pistões 
axiais (séries PMH P) 
para circuito fechado 
e motores hidráulicos 

(séries PMH M e séries 
PMH MCF/MCV) para cir-PMH P Hydraulic Tandem Pump.
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#SomosJacto

Produtores, revendedores, cooperados, técnicos, operadores, trabalhadores, engenheiros,
analistas, diretores, acionistas. Somos muitos, vindos de diversos lugares, origens, costumes
e culturas. Cada um de nós tem seus sonhos e objetivos, mas juntos, cada um do seu jeito,
trabalhamos para cultivar o sustento da humanidade por meio da agricultura.

Há 70 anos, a Jacto conecta essa grande cadeia fabricando máquinas agrícolas
inovadoras, robustas e seguras que, dia após dia, conquistam seu espaço nos
campos do nosso planeta e no coração de nossos clientes.

Julius
Ole Kerema
(Massai)
Quênia

ESTADOS UNIDOS BIELORÚSSIA ÁFRICA DO SUL BRASIL RÚSSIAUCRÂNIA

CADA UM DO SEU JEITO, VIVEMOS
O MESMO SONHO. SOMOS JACTO!

jacto.com.br
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Somos muitos, vindos de diversos lugares, origens, costumes e culturas. Cada
um de nós tem seus sonhos e objetivos, mas juntos, cada um do seu jeito,
trabalhamos para cultivar o sustento da humanidade por meio da agricultura.

#SomosJacto
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AGRISHOW 2018

AGRISHOW 2018 – 25ª Feira Internacional de 
Tecnologia Agrícola em Ação 
Data: 30 de abril a 04 de maio de 2018
Horário: Segunda a Sexta das 08h às 18h 
Local: Ribeirão Preto - São Paulo
Endereço: Rodovia Prefeito Antonio Duarte Nogueira,
Km 321 - Ribeirão Preto - SP

A Agrishow é a única feira que reúne so-
luções agrícolas para todos os tipos de 
culturas e tamanhos de propriedades. 

Não importa o que você produz, a Agrishow 
é a mais completa feira do setor.

São 440 mil m², 159 mil visitantes, públi-
co altamente qualifi cado formado por produ-
tores rurais, agricultores, agrônomos, pecua-
ristas e todos que fazem parte do agronegó-
cio brasileiro.

Não é por acaso que mais de 800 marcas 
em exposição participam da Agrishow levan-
do o que há de mais moderno e exclusivo ao 

evento, permitindo que as maiores e mais po-
tentes máquinas agrícolas sejam demonstradas.

Além disso, a Agrishow é idealizada pe-
las principais entidades ligadas, direta e indi-
retamente, ao agronegócio brasileiro, como 
ABAG – Associação Brasileira do Agronegó-
cio, Abimaq – Associação Brasileira da In-
dústria de Máquinas e Equipamentos, Anda 
– Associação Nacional para Difusão de Adu-
bos, Faesp – Federação da Agricultura e Pe-
cuária do Estado de São Paulo e SRB - Socie-
dade Rural Brasileira, e organizada pela In-
forma Exhibitions.

Em sua 25ª edição, a Agrishow segue com reconhecimento nacional e 
internacional. É uma das três maiores feiras de tecnologia agrícola do mundo e a 
maior e mais importante na América Latina. O evento é o mais aguardado do ano 
para o lançamento das principais tendências e inovações tecnológicas para o 
agronegócio.
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AvAnço de Alguns lAnçAmentos

A Valtra lançará na Agrishow 
2018 o trator BH184 e a platafor-
ma Draper de 45 pés, além de apre-
sentar ao público outras novida-
des, como a colhedora de mudas 
de cana BE1035 Mudas. “A Valtra 
apresenta ao mercado brasileiro o 
primeiro trator no segmento de 180 
cv equipado com quatro cilindros, 
o que diminui o consumo de com-
bustível e custo de manutenção. Essa é mais 
uma opção ao produtor rural que busca uma 
máquina robusta e dedicada ao trabalho pe-
sado, com tecnologia que garanta alta dispo-
nibilidade e economia”, afirma Rodrigo Jun-
queira, diretor de vendas da Valtra.

O novo modelo faz parte da Linha BH Ge-
ração 4, que foi completamente renovada em 
2017. Além do novo BH184, o produtor ru-
ral pode optar pelos tratores BH144 (145 cv), 
BH154 (159 cv), BH174 (179 cv), BH194 (195 
cv), BH214 (210 cv) e BH224 (220 cv).

A marca também introduz na feira a nova 
plataforma Draper 645FD, com 45 pés. Pro-
jetada exclusivamente para equipar a colhei-
tadeira BC8800 (470 a 500 cv), a plataforma 
de 13,7 metros pode ter todos os acionamen-
tos controlados pela máquina, oferecendo 
alta performance e otimização do desempe-
nho no campo.

O sistema de corte com barra flexível per-
mite à Draper 645FD uma colheita rápida e 
regular, mesmo em terrenos irregulares. Outro 
benefício é o sistema de transporte por estei-
ra de borracha, que alimenta a colheitadeira 
Valtra de forma mais homogênea, melhoran-
do a capacidade de processamento dos grãos.

“A família de plataformas Draper FD já 
são reconhecidas pela capacidade de otimi-
zar o desempenho da colheita e minimizar a 
perda de grãos. A Valtra já oferecia os mode-
los de 25 a 40 pés, e com a novidade agora 
chegamos aos 45 pés, tendo a maior oferta 
de plataformas no Brasil”, comenta Junqueira.

 
Lançamentos para o mercado de cana

A Valtra preparou duas novidades especiais 
para o setor sucroalcooleiro na Agrishow 2018: 
a colhedora de mudas de cana, BE1035 Mu-

das, e o novo pulverizador BS2517H 
HiTech, com barras de pulverização 
de 25 metros.

Única colhedora de fábrica pre-
parada para a colheita de mudas, a 
BE1035 Mudas utiliza exclusivo sis-
tema de esteiras de borracha substi-
tuindo os rolos transportadores, re-
duzindo em 46% os pontos de atri-
to das mudas no equipamento. O 
resultado da tecnologia é a preser-
vação das gemas, parte responsável 
pela germinação de novas plantas.

Valtra

A nova colhedora de mudas BE1035 Mudas.

Novo pulverizador BS2517H.
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A máquina já sairá equipada de fábrica com 
o sistema de telemetria AgCommand®, também 
presente na colhedora de cana BE1035e. A fer-
ramenta permite o monitoramento da máquina 
em tempo real, quer seja a partir da fábrica, da 
concessionária Valtra ou até mesmo de onde o 
cliente estiver. Dessa forma, é possível realizar 
a manutenção preventiva, repondo peças ou fa-
zendo ajustes ao detectar necessidades, evitan-
do longas paradas para manutenções. 

Com o novo pulverizador BS2517H, a 
Valtra entra no segmento de 2.500 litros, ofe-
recendo solução aos produtores que buscam 

maior agilidade e versatilidade sem abrir mão 
da qualidade na aplicação e rendimento ope-
racional. O chassi flexível e baixo peso ope-
racional possibilitam que a máquina trabalhe 
nas mais diversas condições de solo e topo-
grafia. As barras de pulverização de 25 me-
tros são recomendadas para operação em usi-
nas. Outro destaque do novo pulverizador é o 
controlador de pulverização, que possui pla-
taforma amigável e entrega informações pre-
cisas e em tempo real, melhorando o contro-
le e qualidade na aplicação e reduzindo o im-
pacto ambiental. 

New hollaNd

New Holland apresenta seu novo 
trator conceito movido a metano e sua 
visão de futuro de uma agricultura sus-
tentável na Agrishow 2018.

A New Holland Agriculture apresen-
tou, na Farm Progress Show, em Decatur, 
no estado de Illinois, nos Estados Unidos, 
seu mais recente produto que represen-
ta sua visão para o futuro da agricultura 
sustentável: o novo trator conceito mo-
vido a biometano que reinventa o design 
da máquina e revela um futuro conectado. A 
marca imagina a fazenda do futuro completa-
mente independente de energia: ela não pro-
duz apenas alimentos, mas também a biomas-
sa que precisa para gerar a energia usada para 
executar suas operações e acionar seus tratores 
e outras máquinas. Esse futuro autossuficiente 
pode ser alcançado hoje, com a visão e a tec-
nologia avançada da New Holland.

A New Holland tem superado os limites 
da inovação em soluções de energia limpa por 
mais de uma década através de sua estratégia de 
Clean Energy Leader. Foi a primeira fabricante 
a oferecer 100% de compatibilidade com bio-
diesel, em 2006. Em 2009, desenvolveu o pri-
meiro conceito de trator movido a hidrogênio 
do mundo, o NH2, oferecendo a viabilidade 
de sua tecnologia de emissão zero para o fu-
turo. Este foi um elemento chave do conceito 
Energy Independent Farm da marca, lançado 

ao mesmo tempo. A New Holland continuou 
a explorar combustíveis alternativos que pode-
riam oferecer emissões reduzidas e baixar os 
custos. Em 2012, a marca criou o seu primei-
ro trator protótipo movido a propano e agora 
está desenvolvendo um T6 que pode ser abas-
tecido com propano, em parceria com o Pro-
pane Education & Research Council (PERC). Em 
2013, a New Holland apresentou o primeiro 
protótipo do trator T6 movido a metano, que 
vem sendo, desde então, desenvolvido e testa-
do com seus clientes. 

O novo trator conceito movido a biometa-
no foi construído usando como base os protó-
tipos anteriores do T6 movido a metano para 
alcançar um avanço tecnológico significativo. 
Seu motor usa uma avançada e eficiente tec-
nologia de combustão especificamente desen-
volvida para aplicações agrícolas pela FPT In-
dustrial, uma marca da CNH Industrial, pio-
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neira em soluções a gás natural há 20 anos. 
A motorização NEF, de 6 cilindros, desenvol-
ve 180 hp e 740 Nm: mesma potência e tor-
que que o equivalente a diesel. Além disso, 
ele possui a mesma durabilidade e intervalos 
de serviços, mas gerando uma redução de cus-
tos de até 30%. O tanque de combustível tem 
design inovador e usa uma estrutura tubular 
em camadas composta, o que permite um dia 
inteiro de autonomia - em linha com um mo-
delo equivalente a diesel.

O motor do trator conceito movido a bio-
metano possui o benefício adicional de uma 
operação mais silenciosa, com nível de ruído 
reduzido em até 3 dBA. Isso se traduz em uma 
redução de cerca de 50% no ruído, o que o 
torna ideal para operações na cidade, em jar-
dins e de transporte. 

Em condições reais do campo, o concei-
to movido a biometano produz, pelo menos, 
10% menos de emissões de CO2 e reduz o 
total de emissões em 80% em comparação 
com um motor padrão a diesel. Seu desem-
penho ambiental melhora ainda mais quando 
alimentado por biometano produzido a par-
tir de restos de colheitas e resíduos de cultu-
ras energéticas de origem agrícola, o que re-
sulta em emissões de CO2 próximas a zero. 

E a Instrutherm marcará presen-
ça em mais uma edição, destacan-
do equipamentos de medição que 
auxiliam no setor de agronegócio.

Um deles é o PH-1700, equi-
pamento utilizado para auxiliar no 
controle de pH da água, com escala 
de 0,0 a 14,0 pH; resolução de 0,1 
pH; precisão de 0,5 pH; tem eletro-
do fixo e calibração em dois pontos.

Já para a medição de pH de solo, a compa-
nhia apresenta o PH-3000. O aparelho é digital, 
tem desligamento automático após 8 minutos, 
escala de 0,0 a 14 pH e precisão de ±0,02 pH. 
Oferece temperatura de operação de 5 a 45°C 
(41 a 113°F) e resolução de 0,1 pH. 

Outro destaque é o TI-550, um 
termômetro digital infravermelho 
utilizado para medição de tempe-
ratura à longa distância ou em lu-
gares que não é possível verificar 
através do sensor de contato. Além 
de poder ser usado em vários am-
bientes, o equipamento também se 
destaca pelo seu design moderno, 
com acabamento todo emborracha-

do para garantir maior resistência ao aparelho.
Ainda merece destaque o microscópio di-

gital portátil MP-150, equipamento versátil in-
dicado para a avaliação de pragas e fungos, 
permitindo ser feita a tanto em campo quan-
to em laboratório. O MP-150 facilita o traba-

INstrutherm

O trator conceito movido a metano cria um 
elo vital no ciclo virtuoso que fornece uma 
produção neutra de CO2, em que a Energy In-
dependent Farm produz a energia que preci-
sa para realizar suas operações, aquecer ins-
talações agrícolas e fazer seus equipamentos 
funcionarem. O biometano como combustí-
vel sustentável é particularmente adequado 
a fazendas, pois elas têm as matérias-primas 
e o espaço para abrigar um biodigestor para 
produzir o gás. 

O biodigestor é alimentado com culturas 
energéticas especificamente produzidas, resí-
duos animais alimentares ou de culturas. Ele 
pode usar o lixo coletado de fábricas de ali-
mentos, supermercados e restaurantes, além 
dos materiais reunidos na fazenda. O biogás 
produzido no biodigestor é transferido para 
uma estação de refinamento, onde é transfor-
mado em metano de grau combustível para 
acionar os veículos e as máquinas da fazen-
da. O metano também pode ser usado para 
alimentar um gerador para produzir eletrici-
dade, que pode ser usada na fazenda, além 
de ser uma fonte elétrica extra para abastecer 
comunidades locais. Os subprodutos da bio-
digestão podem ser usados como fertilizantes 
naturais nos campos da fazenda.
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lho do produtor por ter um forma-
to do tipo caneta, que possibilita 
transportar para lugares de difícil 
acesso. Suas lentes ópticas internas 
possuem aumento máximo de até 300 
vezes, foco automático e conexão USB.

Para a saúde e segurança do trabalha-
dor, a Instrutherm ressalta os dosímetros de 
ruído, modelos DOS-600 e DOS-700, utili-
zados para controlar níveis de ruídos em de-
terminados ambientes. Desenvolvidos com 
alta tecnologia, ambos atendem diversas nor-
mas ligadas à segurança do trabalho, como a 
NR-15 e NHO-01. 

Com 8 medições de dose de padrão OSHA, 
MSHA, DOD, ACGIH, ISO 85 e ISO 90, o DOS-
600 pode indicar pico e nível de exposição so-
nora quando usado em modo decibelímetro. 
Ainda dispõe de escala de medição de ruído de 
60 a 130dB e 70 a 140dB, frequência de pon-
deração com detector RMS (A e C) e interface 
de comunicação USB, além de função Data-

logger, que emite relatório e histograma, 
cálculo automático de dose projetada, 
medição e armazenagem de até 5 va-
lores de LN específicos (nível de ruí-

do estático).
O DOS-700 destaca-se pelo seu ta-

manho compacto e peso, apenas 77 gra-
mas, com 3 dosimetrias simultâneas e 
microfone incorporado sem fio. Permite 
também realizar a análise de ruído em 

% DOSE, leitura instantânea de nível so-
noro e exposição sonora em Pascal. De forma 
automática, permite programar e temporizar 
para pausar a medição no horário de almoço, 
armazenar todos os dados e posteriormente 
gerar relatórios com gráficos e identificação 
do local e funcionário avaliado. 

Além dessas características, o dosímetro 
DOS-700 já possui ampla memória de arma-
zenamento, permitindo realizar as medições 
com detalhamento técnico devido aos 95 pa-
râmetros disponíveis.
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ls traCtor

É para celebrar o quinto ano de presença 
no Brasil que a LS Tractor preparou um paco-
te de lançamentos de novos produtos. A no-
vidade em termos de conceito é a amplia-
ção da oferta de potência, com a entrada do 
trator H 145, da nova série de produtos que 
vem para atender um novo nicho de mercado 
no qual a LS Tractor não atuava. A série H foi 
toda pensada para as condições agropecuá-
rias tropicais. E na outra ponta, chega o novo 
MT25 de 25 cv, ideal para o segmento indo-
or, como aviários, horticultura de estufa, mi-
cro propriedades rurais, chácaras e agriculto-
res de finais de semana.

Nos produtos intermediários também tem 
novidades. Desenvolvido para entregar mais 
torque e mais potência para cafeicultura e 
culturas especiais, o R65 de 65 cv compacto, 
é mais um opção para o produtor deste seg-
mento que vem se somar aos já campeões de 
vendas no café, U60 e R60. Renovados che-
gam os modelos da linha P, de 80, 90 e 100 
cv que assim como o recém lançado U60 PS, 
ganham a nova opção de transmissão Power 

Shuttle com Hi/low e 40 marchas tanto para 
frente quanto para Ré.

Conforme explica o Gerente de Marke-
ting de Produto da LS Tractor, Astor Kilpp, a 
tecnologia Power Shuttle traz ganhos em eco-
nomia de combustível, de embreagem, versa-
tilidade e agilidade nas operações. Em diver-
sas atividades do dia o trator precisa se mo-
vimentar para frente e para traz várias vezes. 
Normalmente o operador tem que usar a em-
breagem para esta ação. O Power Shuttle dis-
pensa o uso da embreagem eliminando gas-

Case Ih

A Case IH apresenta a série A8810 de co-
lhedoras de cana com modelos de uma linha 
e para espaçamento duplo alternado.

Também estarão em destaque no estande 
de 8.460 metros quadrados, localizado na Rua 
A, estande 10/11D, o novo pulverizador Pa-
triot 350 e o trator Steiger, com potência má-
xima superior a de 600 cavalos.

O novo pulverizador da Case IH foi 100% 
renovado. A máquina foi projetada para aten-
der a todas as necessidades do produtor rural. 
Por isso, o Patriot 350 tem três opções de ta-
manhos de barra, 27, 30 e 36 metros e, como 
item de série, nove seções, que evitam o des-
perdício de aplicações em até 15% e causam 
menor impacto ambiental. Já a linha de trato-
res Steiger é uma das mais fortes do mercado 
mundial, produzida para atender a todas as 

demandas do campo. Com tratores de 370 a 
620 cavalos, a linha Steiger foi projetada para 
proporcionar potência máxima em qualquer 
tipo de atividade, além das demandas de po-
tência hidráulica de implementos modernos.
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Pla

A Pla, especialista na fabricação de pul-
verizadores está presente na Agrishow 2018 
com a linha mais completa de autopropeli-
dos do mercado. Na 25ª edição, o destaque 
será o Pulverizador Autopropelido Taurus 320: 
Vencedor do Prêmio de design mais cobiçado 
do mundo, o “Best of the Best” – Categoria 
Produto Industrial no Red Dot Award, o pul-
verizador Taurus 320 possui uma nova iden-
tidade de produto, linhas modernas e con-
juntos mais harmônicos. O produto foi de-
senvolvido para ter uma distribuição de peso 
ideal, com materiais mais modernos como o 
novo e exclusivo tanque de polietileno – ro-
tomoldado, motores eletrônicos que propor-

cionam uma maior potência e performance, 
e uma nova cabine, mais ampla, que permi-
te uma melhor visibilidade principalmente 
em aplicações noturnas.

tos de peças e desgaste do operador. “Parece 
um item simples, mas depois de várias horas 
de trabalho, isto realmente tem uma impor-
tância bárbara no final do dia e nas contas do 

final do mês, pois, por exemplo, evita a troca 
de peças que compõem o sistema de embre-
agem, e que se desgastam com o uso cons-
tante”, assinala o gerente.
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mahINdra

Dentro do foco de ampliar o portfólio de 
produtos para a pecuária e ser a solução to-
tal em equipamentos para alimentação ani-
mal, a Ipacol Máquinas Agrícolas, apresenta 
no Agrishow três modelos de enfardadoras da 
marca italiana Maschio sua nova parceria em 
implementos. Com elas a empresa busca aten-
der desde o pequeno até o grande pecuarista. 

“Trouxemos os modelos Entry 120, de câ-
mara fixa de corrente e barras, com alimenta-
dor alternativo de 2,0 m de largura, de constru-
ção integral em aço, com rodas e pneus 400/60-
15,5, para tratores de até 50 HP, utilizada para 
enfardar pastos de palha curta e seca, em far-
dos de dimensões 1,20 x 1,20 m e amarrar com 
barbante, o modelo Extreme 265 LTI, de câmara 
variável com cinco correias de borracha, com 
alimentador alternativo de 2,2 m de largura, de 
construção integral em aço, com rodas e pneus 
400/60-15,5, para tratores de até 60 HP, utilizada 
para enfardar pastos de palha curta seca e verde, 
em fardos de dimensões 1,20 x 1,65 m e amar-
rar com barbante, com kit expulsor de descarga 

do fardo. E o modelo Extreme 265 HTC, de câ-
mara variável e de geometria variável, com seis 
correias de borracha, com alimentador alterna-
tivo de 2,2 m de largura, de construção integral 
em aço, com rotor de 13 facas de corte, com 
rodas e pneus 400/60-15,5, para tratores de até 
85 HP, utilizada para enfardar pastos de palha 
seca e verde, em fardos de dimensões 1,20 x 
1,65 m e amarrar com barbante, com kit reco-
lhedor largo e kit expulsor de descarga do far-
do”, afirma Carlos A. Antoniolli, diretor de de-
senvolvimento de produtos da Ipacol. 

A Mahindra apresenta o modelo 6060 
(57 cv de potência) – Linha S - como um dos 
destaques da 25ª Edição da AGRISHOW. O 
trator 6060 possui capô de abertura integral 
que agiliza a manutenção e inspeções de ro-
tina. Tem plataforma de operação plana, com 
maior facilidade de acesso e melhor ergono-

mia para o operador, novos para-lamas tra-
seiros e moderno conjunto ótico com aca-
bamento automotivo. A caixa de câmbio do 
6060 possui 15 marchas à frente (F) 15 mar-
chas à ré (R), e tem como opção o redutor pas-
sando a 20F+20R. Todos os modelos da Linha 
S possuem 12 velocidades à frente e 12 ve-
locidades a ré. Os tratores Mahindra trazem 
características únicas o baixo consumo de 
combustível,durabilidade, resistência, robus-
tez, baixo custo de manutenção, alto desem-
penho e, é a única marca no mercado brasi-
leiro que oferece 5 anos de garantia. 

Mahindra se encaixa perfeitamente as ne-
cessidades neste segmento”, afirma Jak Torre-
ta, Diretor –Geral das Operações da Mahin-
dra no Brasil.

Com foco na Agricultura Familiar, tem uni-
dade fabril instalada no município de Dois 
Irmãos.o

IPaCol

AGRIWORLD30
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Introdução

Nos dias de hoje, muito te-
mos escutado sobre a digita-
lização, processamento e uso 
de dados em todas as áreas de 
negócios, mas, especifi camen-
te na agricultura, esse assunto 
está latente e vem aparecendo 
como um ”pop-up” nos princi-
pais eventos, feiras, seminários 
e congressos do agronegócio.

Para falar um pouco da 
visão do que é a Agricultu-
ra Digital (AD) e do seu po-
tencial, gostaria de remeter à 
historia da agricultura e às fa-
ses que considero que foram 
as mais relevantes na sua evo-
lução. Iniciarei pela pré-histó-
ria, passando pela história an-
tiga, chegando às grandes re-
voluções agrícolas das últimas 
décadas e a introdução sobre 
a Agricultura Digital.

Por que gostaria de fazer 
rápida análise das grandes re-
voluções da Agricultura? Como 
poderemos observar, cada uma 
delas levou um período relati-
vamente longo para sua evo-
lução e seu estabelecimento, 
porém, cada uma delas acon-
teceu cada vez mais rápido 
com o passar dos anos. 

Com a Agricultura Digital 
não será diferente. Sua evo-
lução e estabelecimento de-
mandará um tempo., Porém, 
o processo de desenvolvimen-
to e transformação digital do 
agronegócio deverá aconte-
cer de forma muito mais rápi-
da principalmente devido ao 
uso de Big Data, Cloud Com-
puting, Telemetria, Agricultu-
ra de Precisão, Integração de 
Sensores, Mobilidade e alta 
disponibilidade de dados, que 
estão cada vez mais presentes 

no dia a dia do agronegócio, 
desafi ando o setor a repensar 
o modelo de negócios atual.

Pré-História (domínio 
sobre a planta)

Como são anteriores à his-
tória escrita (período neolíti-
co), os primórdios da agricul-
tura são obscuros, mas admi-
te-se que ela tenha surgido de 
forma independente em dife-
rentes lugares do mundo. Nes-
sa época, alguns indivíduos 
de povos caçadores-coleto-
res notaram que alguns grãos 
que eram coletados da natu-
reza para a sua alimentação 
poderiam ser enterrados, isto 
é, “semeados” a fi m de produ-
zir novas plantas iguais às que 
os originaram. Essas primeiras 
formas de agricultura permi-
tiram o aumento da oferta de 
alimento; as plantas começa-

Agricultura digital – A nova 
revolução no Agronegócio

A TECNOLOGIA
 AGRÍCOLA
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ram a ser cultivadas 
muito próximas umas 
das outras e assim 
surgiu o cultivo das 
primeiras plantas do-
mesticadas, entre as 
quais se inclui o tri-
go e a cevada nas re-
giões dos vales dos 
rios Nilo (Egito), Ti-
gre e Eufrates (Meso-
potâmia, atualmen-
te conhecida como 
Iraque) e rios Ama-
relo e Azul (China). 
Nascia aqui a Agri-
cultura.

Idade Antiga 
(cultivo da 
planta)

Há 5.000 anos, 
quando a agricultura neolíti-
ca atingia apenas o Atlântico, 
o mar do Norte, o Báltico, a 
Sibéria, o vale do Ganges e 
a grande floresta equatorial 
africana, as regiões mais pró-
ximas desse centro, na Ásia 
ocidental, na Europa oriental 
e na África setentrional, já es-
tavam há muito tempo culti-
vadas e percorridas por reba-
nho. O rio Nilo transbordava a 
cada ano entre julho e outubro 
e os cultivos de vazante eram 
feitos após o recuo das águas, 
quando os solos estavam em-
bebidos e enriquecidos pelos 
depósitos de aluviões, sendo 
que a colheita acontecia du-
rante a primavera. Há regis-
tros de cultivos em pelo me-
nos três regiões diferentes do 
mundo em épocas distintas: 
Mesopotâmia, América Cen-
tral e nas bacias hidrográfi-
cas da China e da Índia. Nas-

cia aqui a formação dos pri-
meiros clusters agrícolas e o 
início da comercialização de 
seus produtos.

Revolução Industrial 
(mecanização agrícola)

A Revolução Industrial foi 
a transição para novos proces-
sos de manufatura no perío-
do de 100 anos, entre 1750 e 
1850. Esta transformação in-
cluiu a transição de métodos 
de produção artesanais para 
a produção por máquinas, a 
fabricação de novos produtos 
químicos, novos processos de 
produção de ferro, maior efi -
ciência da energia da água, o 
uso crescente da energia a va-

por e o desenvolvimento das 
máquinas-ferramentas, além 
da substituição da madeira e 
de outros biocombustíveis pelo 
carvão. A revolução teve iní-
cio na Inglaterra e, em pou-
cas décadas, se espalhou para 
a Europa Ocidental e os Esta-
dos Unidos.

Na agricultura, os países 
que se industrializaram nes-
se período modernizaram os 
seus sistemas de cultivo, ele-
varam a produção e a produ-
tividade - produzir mais com 
menos terra e mão-de-obra - 
introduziram novas técnicas 
com o desenvolvimento de 
equipamentos agrícolas. A mi-
gração para as cidades, nesse 

A Revolução industrial foi a transição 
para novos processos de manufatura no 
período de 100 anos, entre 1750 e 1850
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período, também diminuiu o 
número de pessoas envolvidas 
nas atividades agrícolas. Dessa 
forma, a Revolução Industrial 
e a intensa eficiência e ganhos 
de escala gerada por ela exi-
giram uma Revolução Agríco-

la, capaz de ampliar o forne-
cimento de matérias-primas à 
indústria e a produção de ali-
mentos necessária ao abaste-
cimento de uma população 
que se urbanizava.

Revolução Verde (uso de 
técnicas agronômicas 
para maximizar a 
produtividade)

A Revolução Verde tem 
início em 1950, quando os 
países desenvolvidos criaram 
uma estratégia de aumento da 
produção agrícola mundial por 
meio da introdução de técni-
cas mais apropriadas de cul-
tivo, mecanização, uso de fer-
tilizantes, defensivos agrícolas 

e a utilização de sementes de 
alto rendimento em substitui-
ção às sementes tradicionais, 
menos resistentes aos defen-
sivos agrícolas. Iniciado nos 
EUA, esse processo ficou co-
nhecido como Revolução Ver-

de e, com a elevação da pro-
dutividade, diminuiu o preço 
de diversos produtos para o 
consumidor. 

No Brasil, começou com 
o plantio direto, que é um sis-
tema diferenciado de manejo 
do solo, visando diminuir o im-
pacto da agricultura e das má-
quinas agrícolas (tratores, ara-
dos, etc.) sobre o solo. Nele a 
palha e os demais restos ve-
getais de outras culturas são 
mantidos na superfície do solo, 
garantindo cobertura e prote-
ção do solo contra processos 
danosos, tais como a erosão, 
pois o solo só é manipulado no 
momento do plantio. O mais 
importante controle que se 
dá nesse modo de cultivo é o 

das plantas daninhas, através 
do manejo integrado de pra-
gas, doenças em geral e plan-
tas infestantes. Também é mui-
to importante para o sucesso 
do sistema que seja utilizado 
a rotação de culturas.

O segundo grande avanço 
da revolução verde e que foi 
introduzido alguns anos pos-
teriormente ao plantio direto, 
foi o uso de plantas genetica-
mente modificadas (Genetically 
modified organism - GMO’s). 
Os transgênicos são espécies 
cuja constituição genética foi 
alterada artificialmente e con-
vertida a uma forma que não 
existe na natureza. O gene in-
serido pode vir de outra plan-
ta ou mesmo de outra espécie 
completamente diferente. No 
caso das plantas, a modifica-
ção é feita visando um orga-
nismo com características di-
ferentes das suas, como por 
exemplo tornar uma planta 
mais resistente às pragas e in-
setos. A planta resultante des-
sa inserção passa a ser deno-
minada “geneticamente mo-
dificada”. A revolução verde 
vem sendo a grande respon-
sável pelo incremento de pro-
dutividade agrícola das últi-
mas décadas. 

Revolução Digital 
(Agricultura Digital)

Mais recentemente, assim 
como as demais áreas de ne-
gócio mundialmente, a agri-
cultura vem sendo cada vez 
mais atingida e influenciada 
pela o uso de internet e sua 
digitalização. Considerando o 
início dos anos 2000, tivemos 
uma primeira onda do uso da 
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internet voltado ao agronegó-
cio, onde empresas inovadoras 
usaram a internet como forma 
de comunicação, divulgação 
e extensão dos conhecimen-
tos e técnicas agronômicas e 
ganharam expressão nacio-
nal, muitas delas internacio-
nalmente, se estabelecendo 
como referências nesse setor.

Passada essa primeira fase 
de popularização do uso da 
internet no campo, uma nova 
onda vem tomando conta do 
mundo dos negócios agríco-
las e impulsionando uma gran-
de quantidade de negócios: a 
Agricultura Digital.

Para podermos definir de 
forma clara o que é a Agricul-
tura Digital, gostaria de pro-
por aqui uma definição que, 
de certa forma, pode evitar 
que se confunda com a já es-
tabelecida agricultura de pre-
cisão, conceito que nasceu na 
década de 1980 e que hoje 
é uma parte relevante desse 

processo de digitalização da 
agricultura. 

A Agricultura Digital (AD), 
também chamada de Agricul-
tura 4.0, nada mais é do que 
o uso e processamento de to-
dos dados gerados no campo, 
seja ele através de: a) sensores 
eletrônicos instalados nas má-
quinas b) sensores nos talhões 
c) uso de imagens de alta re-
solução (aéreas ou satélites) 
d) amostras e apontamentos 
físicos em campo (de solo, 
apontamento de pragas), que 
possam ser georreferenciados 
e) apontamentos econômicos 
que possam ser atrelados a um 
talhão. Tudo isso, obviamen-
te, deve estar conectado para 
que o agricultor possa tomar 
a decisão mais acertada ba-
seado nas informações que o 
campo tem gerado.

Uma grande parte dessa 
rápida evolução está relacio-
nada ao surgimentos de inú-
meras start-ups, que podem ser 

definidas como empresas for-
madas por um grupo de pes-
soas à procura de um modelo 
de negócios repetível e esca-
lável, trabalhando em condi-
ções de extrema incerteza, que 
vem desenvolvendo novas so-
luções de forma ágil e efetiva 
para o agronegócio. 

Ambiente Colaborativo
Por definições estratégicas 

e de posicionamento de mer-
cado, as principais empresas 
do agronegócio, sempre de-
senvolveram soluções especí-
ficas para seus clientes que es-
tavam correlacionadas exclusi-
vamente a seus produtos, sem 
levar em consideração a inte-
ração com outras soluções do 
mercado, muitas vezes com-
plementares, mas que estavam 
sendo desenvolvidas por ou-
tros setores e muitas vezes até 
pelos seus concorrentes.

A mais revolucionária ten-
dência da agricultura de hoje 
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é a colaboração e a transpa-
rência. O esforço individual 
das empresas não é suficiente 
para garantir grandes transfor-
mações e ganhos de produtivi-
dade. A colaboração via par-
cerias estratégicas, atração de 
capital de risco, uso de empre-
sas incubadoras e de redes co-
laborativas (“crowdsourcing”) 
são essenciais hoje para a de-
senvolvimento da agricultura e 
de outros setores econômicos. 

Isso vem acontecendo, prin-
cipalmente, porque não pode-
mos esperar que uma empre-
sa desenvolva sozinha tudo 
que é necessário para o uso 
de dados no campo. Dificil-
mente, uma empresa que de-
senvolve produtos como fer-
tilizantes, defensivos quími-
cos ou sementes que esteja 
investindo em soluções digi-
tais agronômicas para otimi-
zação da produtividade, fará 
o desenvolvimento de solu-
ções de telemetria de máqui-
nas , “core business” do se-
tor de máquinas agrícolas, ou 
mesmo soluções de controle e 
gestão financeira, que podem 
ser desenvolvidos por grandes 
empresas de ERP’s ou mesmo 
por novas start-ups. 

Para o agricultor, pouco 
importa de onde e por quem 
essas soluções vêm sendo de-
senvolvidas. O que ele pro-

cura são soluções completas 
onde seus dados estejam inte-
grados e onde ele possa tomar 
a melhor decisão agronômica 
e econômica para maximizar 
sua produtividade e/ou redu-
ção de custos de produção, vi-
sando sempre a maior renta-
bilidade para o seu negócio.

A Agricultura Digital no 
Brasil

Seria muito audacioso e 
pretensioso tentar prever o que 
acontecerá nas próximas dé-
cadas e, sem dúvida nenhu-
ma, a única certeza é de que 
boa parte da forma e modelo 
de negócios na agricultura vai 
se reinventar .

O ambiente agrícola é vas-
to e fértil e o Brasil vem se es-
tabelecendo como um dos lí-
deres nessa revolução digital 
da agricultura, por sua voca-
ção agrícola, por sua lideran-
ça no avanço de produtivida-
de e por seus profissionais e 
pesquisadores que são refe-
rência do agronegócio. 

Prova disso é que vêm sur-
gindo “clusters” e “hubs” de 
empresas ligadas à Agricultu-
ra Digital nas principais regi-
ões ligadas ao setor, de norte 
a sul, de leste a oeste. Gosta-
ria de citar apenas uma delas, 
que inspirando-se no Vale do 
Silício (principal pólo de de-

senvolvimento digital no mun-
do) criaram o AgTech Valley , 
em Piracicaba, em conjunto 
com uma das principais Uni-
versidades de Agronomia da 
América do Sul (ESALQ/USP) 
e tem atraído inúmeras empre-
sas com interesse em desenvol-
ver soluções para o agronegó-
cio e investidores estão visua-
lizando um “oceano azul” de 
oportunidades.

As empresas do agro têm 
que se atentar ao surgimen-
to dessas novidades e estar 
muito próximas a esses novos 
empreendedores se quiserem 
evoluir e manter a sua parti-
cipação junto ao agricultor. 
Neste contexto, a Agricultu-
ra Digital torna-se imprescin-
dível tanto para as empresas 
do setor quanto para os produ-
tores brasileiros, que deverão 
trilhar este caminho em busca 
de melhor rentabilidade para 
suas produções agrícolas.o

Guilherme Belardo
Gerente de Produto – The Climate Corporation
Engenheiro Agrônomo – Esalq/USP
Mestrado em Engenharia de Sistemas Agrícolas 
– Esalq/USP
Doutorado em Produção Vegetal – UNESP / 
Jaboticabal
MBA em Gestão Estratégica do Agronegócio – 
FGV/SP

O ambiente agrícola é vasto e fértil e o 
Brasil, vem se estabelecendo como um 
dos líderes nessa revolução digital da 
agricultura
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BERND LUDEWIG
Responsável pelas vendas e 
pós-vendas do Grupo Claas

“Estamos numa 
excelente posição para 
desenvolver produtos”
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Uma das surpresas que tivemos na FIMA foi 
encontrar personalidades de amplo espectro 
internacional, pertencentes a grandes 
empresas, com responsabilidades mundiais 
de importante incidência na Espanha. 
Concretamente, mantivemos uma entrevista 
com Bernd Ludewig, membro da Junta Executiva 
e Responsável pelas Vendas e Pós-vendas do 
Grupo Claas em nível global, na qual esteve 
acompanhado por Paolo Tencone, responsável 
por todo o sul da Europa da Claas, e José Ignacio 
Vega, que dirige os destinos da marca no 
mercado ibérico. 
Foram muitas coisas das quais estivemos 
falando, não somente de nosso mercado 
doméstico, também da Europa e de seus 
problemas de ajuste com a PAC de 2020, da 
projeção da Claas na América Latina e nos 
mercados do Leste da Europa onde a Claas tem 
muitos interesses.

Julián Mendieta  
Segio Mendieta

O que a Class pensa, em 
nível mundial, sobre a situação 
que a falta de água está crian-
do na região sul da Europa?

Não há falta de água so-
mente no sul da Europa, há 
uma situação similar no sul 
da América do Norte, na Cali-
fórnia, e também em algumas 
áreas da Ásia, especialmente 
na China e na Índia, enquan-
to que, ao contrário, na Ale-
manha há água em demasia. 
Poderíamos pensar que esta 

última situação seja benéfi-
ca, mas os agricultores estão 
tendo dificuldades com o tri-
go de inverno. Futuramente, 
o problema não será o com-
bustível, será a água.

Como afetarão as mudan-
ças da PAC a partir de 2020, 
e as políticas de ajudas da UE 
no desenvolvimento da meca-
nização?

Isto representa um proble-
ma para muitos agricultores da 
Europa, não somente da Espa-
nha e de outros países do sul, 
também de países do leste, 
como Romênia, Bulgária, Po-
lônia,… mas a estrutura está 
normalizando. As mudanças 
trarão consigo que somente 
se podem comprar máquinas 
que proporcionem bons resul-
tados e nós teremos que mu-
dar nossas oportunidades em 
cada país. Os agricultores na 
Espanha têm o problema, por 
exemplo, de que se somente 
produzem 3 toneladas de trigo 
por hectare, não podem inves-
tir em maquinaria muito cus-
tosa. O certo é que há muita 
gente que necessita alimento e 
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que, enquanto há áreas, 
como a América do Sul, 
onde não há possibilida-
de de reduzir zonas de 
matas para produzir mais 
alimento, existem outras 
como a Espanha, onde é 
necessário possuir siste-
mas de irrigação eficien-
tes que permitam dupli-
car a produção de cul-
tivos. Teremos que nos 
adaptar às condições de 
cada país.

A Claas importa seus 
equipamentos da Argentina 
para o Brasil. Por que a Cla-
as, sendo uma empresa líder 
em equipamentos de colhei-
ta, não tomou a decisão de fa-
bricar diretamente no Brasil?

No momento, fabricar no 
Brasil não é uma opção, mas 
estão mudando muitas nor-
mativas e isso faz que não 
descartemos ter uma pre-
sença mais direta no futu-
ro. Além disso, tenho que 
dizer que lá temos bastan-
te êxito com alguns produ-
tos, vendemos entre 10 e 
15 trituradoras Jaguar por 
ano, e futuramente vemos 
boas oportunidades para 
vender outras máquinas 
como as colhedoras. Nosso 
sistema de colheita é real-
mente interessante para o mer-
cado brasileiro. Normalmen-
te lá chove uma vez ao dia, 
e isso significa que o cultivo, 
principalmente o da cana de 
açúcar, não tem as melhores 
condições para crescer e depois 
ser colhido. Há muita quanti-
dade de água. Nossas máqui-
nas e sistemas de colheita são 

as que melhor se desenvolvem 
com umidade. Muitos agricul-
tores pedem há anos que le-
vemos este tipo de máquinas 
ao Brasil, e é muito provável 
que nos próximos dois anos 
façamos algo nesta direção.

A Claas esteve desenvol-
vendo um protótipo de máqui-
na para colher cana de açú-
car, mas, atualmente, não há 
noticias sobre ela. Seguem 
interessados na colheita de 
cana de açúcar? Não me refi-
ro somente ao Brasil, também 
a Austrália e a outros merca-
dos da América do Sul.

Nunca tivemos a in-
tenção de fabricar uma 
nova colhedora de cana 
de açúcar, mas sim ideias 
para mudar coisas. Vamos 
começar no Brasil, nos 
primeiros dias do mês de 
maio, com mudanças não 
no campo, mas nos pro-
cessos da fábrica. Existem 
possibilidades de adaptar 
nossa Jaguar para a co-
lheita de cana de açúcar e 
enviá-la diretamente, em 
um container apropria-
do, reduzindo os custos 

de transporte e os custos no 
campo. A Jaguar pode traba-
lhar a 6 km/h e as colhedoras 
de cana costumam trabalhar 
a 2,5 ou 3 km/h, o que signi-
fica que se reduz pela metade 
a necessidade de maquinaria 
no campo. Também na fábri-

ca onde, ao levar a cana 
no container apropriado, 
fica muito mais simples 
extrair o açúcar da cana 
que agora.

 
Faz já muitos anos que 

a Claas apostou nos mer-
cados da Europa do Les-
te (Rússia, Ucrânia, Po-
lônia…). Posteriormente, 
por causas políticas, pare-
ce que há menos interes-
ses nos mesmos. Como es-

tão atualmente estes merca-
dos da Europa do Leste para 
a Claas?

São mercados realmente 
importantes para a Claas. Na 
Europa do Leste nosso volu-
me de negócios é superior, por 
exemplo, que em toda a Amé-
rica. Investimos muito dinheiro 
na fábrica de Krasnodar (Rús-

“De momento, fabricar no 
Brasil não é uma opção, 
mas estão mudando 
muitas normativas e isso 
faz que não descartemos 
ter uma presença mais 
direta no futuro”

Não descartemos ter uma presença mais direta no futuro.
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sia). Há subsídios do gover-
no russo, que ajudaram para 
que nossa posição no merca-
do seja muito melhor que há 
3 ou 4 anos. Concretamente, 
nossa posição no mercado de 
tratores é muito melhor. 

O conflito entre a Rússia 
e a Ucrânia não influenciou 
nossos negócios, porque nos-
sas máquinas na Ucrânia vêm 
da Europa, enquanto que as 
dos países do Leste vêm de 
Krasnodar.

Para a Claas o mercado está 
crescendo neste momento. No 
ano passado tivemos um vo-
lume de negócios superior a 
20% com relação ao ano an-
terior e esperamos que este 
ano também se desenvolva 
nesse mesmo sentido. E, não 
somente na Rússia e Ucrâ-
nia, também na região pró-

xima da Índia. São mercados 
muito importantes para nós, o 
Uzbequistão, Turcomenistão, 
Kazajistão…

Uma empresa familiar 
como a Claas, que não faz 
cotizações na bolsa, deve ser 
uma fortaleza financeira para 
afrontar investimentos. A Cla-
as possui capacidade financei-
ra para desenvolver no mes-
mo nível a tecnologia, tanto 
de seus produtos líderes em 
forragem, como dos tratores?

Nosso investimento é de 
220-240 milhões de euros ao 
ano. Destinamos muito dinhei-
ro tanto em tratores como em 
colhedoras. Nossa estrutura fa-
miliar dobrou resultados em re-
lação ao ano passado, e o in-
vestimento em capital próprio 
representa 40% do total. Devo 
dizer que estamos numa boa 
posição para desenvolver pro-
dutos, não somente colhedoras 
e tratores. Os tratores são um 
produto muito importante, que 
fazem nosso negócio crescer e 
devemos oferecer os modelos 
apropriados para cada mercado. 

Como a Claas vê o desen-
volvimento de novos mercados 
como a China, Índia, Vietnã, 
Camboja e Birmânia?

Contamos com una fábri-
ca na China e outra na Índia, 
e normalmente desenvolvemos 

“Os tratores são um produto muito 
importante para fazer crescer nosso 
negócio e devemos oferecer os modelos 
apropriados para cada mercado”
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produtos específicos para esses 
mercados. Temos uma estraté-
gia para a Ásia, mas necessi-
tamos oferecer mais produtos 
nesta região porque os desen-
volvidos na Europa não são os 
mesmos que se necessitam na 
Ásia. Estamos bem assentados 
na Índia e China. No entanto, 
no sudeste asiático, um mer-
cado onde vivem mais de 700 
milhões de pessoas, não dis-
pomos ainda do produto ade-
quado. Nessa região, o cultivo 
mais habitual é o arroz, mas 
não se cultiva no seco, como 
em alguns países europeus, o 
arroz é cultivado inundado, e 
temos que desenvolver uma 
máquina específica para esse 
tipo de cultivo. Além disso, há 
alguns fabricantes locais espe-
cializados que são realmente 
grandes e potentes. Temos cla-
ro que se quisermos focar nes-
sa direção devemos desenvol-
ver esse tipo de produto. Nossa 
oferta de produtos na China é 
completamente única e diver-
sa porque o país se divide nas 
regiões norte, média e sul: no 
norte comercializamos produ-
tos da Europa, na zona média 
produtos desenvolvidos espe-
cificamente para a China, e no 

sul, onde somente há arroz, 
não temos o produto adequa-
do no momento, mas isso não 
quer dizer que não vamos tê-
-lo no futuro. 

Acho estranho que uma 
empresa como a Claas, mui-
to importante em colheita e 
tratores, não tenha ambição 
por ter uma ‘full line’ de ma-
quinaria, máquinas de seme-
adura, pulverização, e defini-
tivamente, implementos, que 
é o que a agricultura de preci-
são vai demandar no futuro… 

Devo dizer que não esta-
mos realmente interessados 
em desenvolver implementos 
de semeadura ou trabalho de 
solo, porque pensamos que os 
agricultores precisam decidir 
por eles mesmos. Para nossos 
concessionários a venda de tra-
tores representa 70%-60% de 
seu volume de negócios e o de 
implementos 30%-40%. É uma 
decisão do agricultor escolher 
um implemento ou outro, com 
base em suas necessidades, e 
não como alguns concorrentes 
que somente oferecem uma op-
ção. Definiríamos nossa linha 
de produtos como ‘long line’ 
no lugar de ‘full line’.

Um importante diretor 
de outra empresa de trato-
res comentou comigo que às 
vezes nos focamos muito no 
negócio de tratores, quando 
os tratores são “eletrodo-
mésticos” ou “comodities”, 
e que onde se gera de ver-
dade benefício para a em-
presa é no setor das colhe-
doras, trituradoras de forra-
gem, etc. Você pensa dessa 
maneira também?

Acredito que todas as li-
nhas de produtos são impor-
tantes e que todas geram be-
nefícios. Nós não pensamos 
que os tratores sirvam somen-
te para ajudar a vender outros 
produtos.

Poderia adiantar qual é a 
estimativa e como se compor-
tarão as vendas durante este 
não em nível mundial?

O mercado de maquinaria 
agrícola vai crescer na Améri-
ca do Sul e baixará na América 
do Norte, na Ásia se manterá 
estável, na Europa do Leste se 
manterá igualmente estável, e 
no resto da Europa penso que 
haverá problemas na França e 
normalidade nos outros mer-
cados do continente.o
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Aconteceu entre os dias 05 a 09 de mar-
ço na cidade de Não-Me-Toque no Rio 
Grande do Sul, a Expodireto Cotrijal, 

e o destaque este ano foi para a digitalização 
que chegou no campo oferecendo muito solo 
fértil para as novidades. De ponta a ponta do 
parque, os expositores capricham na apresen-
tação de ferramentas que prometem ajudar o 
produtor a reduzir custos e aumentar a pro-
dutividade e a rentabilidade. Seja na área de 
máquinas e equipamentos agrícolas, na pro-
dução vegetal ou na produção animal, a tec-
nologia digital cresce em importância.

A Expodireto Contrijal 2018 terminou, com 
receitas em vendas que satisfi zeram os orga-
nizadores. O montante chegou a R$ 2,207 bi-
lhões, o que representa uma alta de 4% frente à 
edição de 2017, que somou R$ 2,120 bilhões. 

O grande responsável pela evolução nos 
negócios foi o Pavilhão Internacional, que teve 

um crescimento de 722% em 
comparação com o ano passado.

O balanço feito no último 
dia da feira indicou a presen-
ça de 265.600 visitantes, re-
presentando um crescimen-
to de 10,4% na comparação 
com o público no ano passa-
do (240.600 pessoas).

Em relação às vendas, hou-
ve crescimento de 31% nos 
negócios via bancos de fábri-
ca. Já as vendas por meio das 

instituições fi nanceiras públicas e privadas ti-
veram queda de 16% e as aquisições com re-
cursos próprios caíram 10%. No Pavilhão da 
Agricultura Familiar, as vendas cresceram 4%, 
totalizando R$ 1,089 milhão.

O presidente da Cotrijal Nei César Mâni-
ca confi rmou que a 20ª edição da Expodireto 
será realizada de 11 a 15 de março de 2019.

MACHINE OF THE YEAR NA EXPODIRETO 
COTRIJAL

Durante a Expodireto Cotrijal, ocorreram 
as avaliações dos produtos inscritos no prê-
mio Machine Of The Year 2018. O júri técni-
co visitou os estandes das empresas inscritas, 
avaliando as máquinas, e conhecendo os di-
ferenciais de cada uma delas.

Foram 14 diferentes máquinas inscritas 
em 04 diferentes categorias: Colhedoras de 

UMA FEIRA COM DESTAQUE 
PARA AS FERRAMENTAS DIGITAIS
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redução do consumo de agroquí-
micos em até 10% (controle bico 
a bico) e consumo de combustí-
vel em até 35% (transmissão 4x4 
inteligente e controle automáti-
co de rotação do motor). Na ma-
nobra, o direcional nas 4 rodas 
permite redução do amassamen-
to da cultura em até 40%. A altu-
ra das barras de 2,75 m permite 
uso em todas as fases das culturas. 
Possui pacote completo de agri-
cultura de precisão, destacando-
-se piloto automático, telemetria 
e repetidor de operações (função 

exclusiva Jacto).

Kuhn Boxer 2000
Nenhum terreno é difícil de-

mais para o BOXER. Estas máquinas oferecem 
desempenho superior com o máximo confor-
to e controle nas condições de operação mais 
difíceis. Com motor MWM de 126 cavalos, 
transmissão perfeitamente dimensionada e 
baixo peso, superar obstáculos se tornou ro-
tina. Você pode escolher entre a robustez de 
uma transmissão mecânica de 5 marchas ou 
a versatilidade de um sistema hidrostático de 
bomba dupla; Em ambos, o desempenho sur-
preende: 32% de capacidade de rampa e con-
sumo de combustível entre 10 a 14 litros por 
hora. Seja qual for o tipo do terreno, surpre-
enda-se com os resultados.

Grãos, Colhedoras de Cana, Semeadoras e 
Pulverizadores.

As avaliações técnicas foram realizadas 
por 04 professores de respeitadas universida-
des brasileiras focadas em mecanização agrí-
cola. Prof. Doutor Leonardo de Almeida Mon-
teiro, Coordenador da Comissão Avaliadora – 
Universidade Federal do Ceará, Prof. Doutor 
Diego Augusto Fiorese da Universidade Fede-
ral do Mato Grosso, Prof. Doutor João Paulo 
Rodrigues da Cunha da Universidade Federal 
de Uberlândia e Prof. Doutor Rouverson Pe-
reira da Silva da UNESP de Jaboticabal.

Durante 03 dias os professores tiveram a 
oportunidade e conhecer as máquinas de perto, 
recebendo informações diretamente 
dos engenheiros técnicos responsá-
veis pelos projetos e equipes de ven-
da e marketing das empresas parti-
cipantes, que por sua vez puderam 
defender e apresentar as principais 
inovações e as maiores qualidades 
de seus produtos.

Conheça as máquinas que estão 
concorrendo ao título:

Jacto Uniport 4530
É o maior pulverizador do Brasil 

com reservatório de 4500 litros e bar-
ras de 36 metros. Tem tecnologias para 
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Kuhn Versa AirFlow
Uma máquina com alta tecnologia em um 

conceito que surpreende pelo seu sistema de 
distribuição pneumática de adubo e semen-
te. A troca de áreas de plantio é realizada de 
forma rápida e segura com o sistema de auto-
transporte. Uma máquina de alta capacidade 
que garante um estande de plantio uniforme 
através dos seus dosadores Precision Planting 
Vset2 e com tecnologia ISOBUS para integra-
ção total com o trator.

Marchesan COP CA
Corte de palhada de cana adensada. Chassi 

reforçado, conferindo alta resistência em terre-
nos irregulares; Maior altura do chassi e gran-
de desencontro entre as linhas, promovendo 
um maior fl uxo de palha sem ocorrer embu-
chamento; Maior profundidade de penetra-
ção da haste escarifi cadora para depositar o 
adubo e promover a descompactação super-
fi cial do terreno.

MF 700 CFS
A plantadeira MF 700 CFS possui versões 

de 11 a 30 linhas e disponibilidade de confi -
guração nos espaçamentos de 45, 50, 76 e 90 
cm. Destaque para a caixa central de semen-
tes CFS (Central Fill System) com capacidade 
de 1450 litros (1.100kg), a maior da categoria. 
Única plantadeira totalmente pantográfi ca da 
categoria, oferece garantia de maior precisão 

e desempenho. Destaque para diferenciais 
como o disco de corte pantográfi co e regu-
lagem de altura do disco de corte.

MF 9130 Plus
O pulverizador MF 9130 Plus traz a mais 

moderna tecnologia disponível no merca-
do para garantir maior rendimento com me-
nor custo ao produtor, conforto e precisão 
na aplicação. Possui potência de 200 cv, 
chassi fl exível, tração 4x4, piloto automá-
tico, telemetria, sistema End-Cap na pulve-
rização, tubulação de pulverização em aço 
inoxidável e vão livre de 1,65m – um dos 
maiores vão-livre do segmento.

MF 9895 plataforma Draper 40 pés
A colheitadeira axial MF 9895 possui mo-

tor de sete cilindros AGCO Power com 9,8 li-
tros, que pode chegar à potência de 500 cv. 
Apresenta a maior taxa de descarga de grãos 
do mercado (150 litros por segundo), grane-
leiro de grãos com capacidade de armazena-
gem de 12.334 litros e plataforma Draper de 
40 ft. Sistema de processo de trilha com di-
mensões do rotor de 3,56m x 80cm 3° de in-
clinação e alinhamento do motor com rotor 
proporcionam o acionamento direto da trilha.

Metalfor M7040
Primeiro equipamento autopropelido do 

Brasil que conta com transmissão através de 
uma Caixa Automática trazendo rentabilidade 
e comodidade ao operador do equipamento. 
Baixo custo de manutenção. Se equipara com 
qualquer modelo Hidro do mercado. Possui 
uma cabine muito ampla, com visão 360º, fa-
cilitando todo o controle sobre a pulverização.

Pla Taurus 320
Vencedor do Prêmio de design mais cobi-

çado do mundo, o “Best of the Best” – Cate-
goria  Produto Industrial no Red Dot Award, o 
pulverizador Taurus 320 possui uma nova iden-
tidade de produto, linhas modernas e conjun-
tos mais harmônicos. O produto foi desenvol-
vido para ter uma distribuição de peso ideal, 
com materiais mais modernos como o novo 
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tanque de polietileno – rotomoldado, moto-
res eletrônicos que proporcionam uma maior 
potência e performance, e uma nova cabine, 
mais ampla e moderna, que permite uma me-
lhor visibilidade principalmente em aplica-
ções noturnas.

Stara Absoluta
Como o próprio nome diz, absoluta no 

plantio. Efi ciente de ponta a ponta e que traz 
ao produtor economia de sementes e aumen-
to de produtividade. Assim é a Absoluta, que 
com o seu alto rendimento operacional e o sis-
tema de Desligamento Linha a Linha fazem o 
produtor ter mais lucratividade na sua lavoura.

Valtra BC6800 com plataforma Draper
A colheitadeira axial BC6800 possui mo-

tor de seis cilindros AGCO Power com 8,4 li-
tros, que pode chegar à potência de 390 cv. 
Sistema de arrefecimento V- Flow garante uma 
máxima efi ciência e sem necessidades de lim-
pezas diária. Moderna tecnologia no sistema 
de transmissões, menos complexidade mais 
efi ciência e menos consumo de combustível.

Valtra BE1035 mudas
Única colhedora de fábrica preparada para 

a colheita de mudas, a BE 1035 mudas utili-
za exclusivo sistema de esteiras de borracha 
substituindo os rolos transportadores, reduzin-
do em 46% os pontos de atrito das mudas no 
equipamento. O resultado da tecnologia é a 
preservação das gemas, parte responsável pela 

germinação de novas plantas, o que contribui 
para redução do custo no plantio mecanizado.

Valtra BS2517H
O pulverizador BS2517H é lançamento 

no segmento de 2.500 litros e oferece maior 
versatilidade em diferentes condições de solo 
e topografi a. É mais agilidade sem abrir mão 
da qualidade na aplicação e rendimento ope-
racional. Tem alta capacidade de rampa, uma 
das mais altas do seu segmento, por isso en-
trega maior produtividade, disponibilidade e 
qualidade na aplicação nas mais adversas con-
dições de trabalho.

Valtra HiTech
As plantadeiras HiTech destacam-se por 

sua versatilidade. Possuem uma vasta gama 
de opcionais que garantem a melhor adapta-
bilidade à qualquer condição de solo. Pode 
ser equipada com transmissão mecânica de 
recâmbio de fácil acesso ou com transmissão 
hidráulica, que permite a aplicação de adubo 
e semente em Taxa Variável. Em ambas opções 
a dose de sementes pode ser alterada sem a 
necessidade de uso de ferramentas. Além dis-
so, possui o menor número de pontos de lu-
brifi cação por linha em sua categoria, garan-
tindo a maior disponibilidade 
ao trabalho.

Além do prêmio téc-
nico, a votação popu-
lar decidiu qual a MÁ-
QUINA MAIS VOTA-
DA PELO AGRICULTOR 
BRASILEIRO. As vota-
ções populares abriram 
no dia 21 de março através 
do site www.maquinadoano.net, e 
se estenderam até o dia 22 de abril.

O entrega dos prêmios todo ano acontece 
em importante evento durante a feira Agrishow 
em Ribeirão Preto/SP.

O prêmio Machine Of The Year tem pa-
trocínio da Trelleborg Wheel Systems e apoio 
da Marispan, da Brascab do Brasil, da Hydra-
force e da feira Agrishow.❏
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Embora seja uma empresa 
norte americana, a Hydrafor-
ce está em pleno processo de 
expansão internacional com 
fi liais também na Ásia (Chi-
na) e Europa (Reino Unido). 

O que lhes trouxe ao merca-
do brasileiro?

Há pouco tempo, o Bra-
sil se posicionou entre as oito 
maiores economias do mun-
do. Vários dos maiores clien-

tes da HydraForce têm fábri-
cas no Brasil e na Argentina, e 
para a empresa se fez necessá-
rio fornecer um nível superior 
de suporte local, um compo-
nente essencial de nossa es-

“HydraForce Hydraulics será a 
peça fundamental para nosso 
avanço na região”

Há 14 anos na 
HydraForce, Craig 
Sinnot tem a sua 
frente a missão 
de consolidar 
a liderança da 
HydraForce na 
América do Sul

Craig Sinnott
Diretor de Vendas da América do Sul
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tratégia de negócios global. 
As relações comerciais que 
a América do Sul tem com a 
Ásia e a Europa também aju-
daram a blindar a HydraFor-
ce contra as instabilidades ge-
opolíticas.

Que projetos estão plane-
jando desenvolver no Brasil e 
o que lhes chamou a atenção 
na Hidraulic Designers para 
a sua aquisição?

A Hydraulic Designers sem-
pre foi uma parceira estraté-
gica desde 2000. Nós cons-
truímos um relacionamento 
único, sobre uma base de con-
fiança na qual compartilharía-
mos propriedade intelectual, 
processos de fabricação e pro-
cedimentos. Nossos clientes 
querem e merecem a mesma 
qualidade de produtos, inde-
pendentemente da localização 
de nossas fábricas, portanto a 
aquisição da Hydraulic Desig-
ners foi uma progressão natu-
ral deste relacionamento co-
mercial de sucesso. Agora, a 
HydraForce Hydraulics Ltda. 
é nossa sede na América do 
Sul e será a peça fundamental 
para nosso avanço na região. 
Essa planta será responsável 
por conduzir todos os proje-
tos que envolvam o desenvol-
vimento e a fabricação de sis-
temas de controle hidráulico 
e eletro-hidráulico para equi-
pamentos móveis fabricados 
na região

Vocês pensam em oferecer 
todo o seu portfólio de pro-
dutos no Brasil ou acreditam 
ser um mercado que exige so-
luções específicas.

O Brasil evoluiu para um 
mercado que se adéqua melhor 
à nossa tecnologia de contro-
les hidráulicos. As várias esta-
ções de cultivo e a variedade 
de culturas cultivadas estabe-
lecem soluções especializa-
das e projetos que possam li-
dar com um ambiente de tra-
balho exigente em termos de 
resistência ao calor e à umi-
dade. Os talentosos engenhei-
ros de aplicação da HydraFor-
ce Hydraulics Ltda. não só têm 
acesso ao portfólio completo 
de mais de 600 modelos de 
válvulas de cartucho padrão, 
mas também à nossa eletrô-

nica, que tem programação 
fácil, customizável, e é total-
mente suportada pelos recur-
sos de Engenharia de nossa 
organização global. Estamos 
acostumados a fornecer solu-
ções técnicas avançadas para 
nossos clientes, oferecendo a 
eles o melhor valor e a capa-
cidade de obter uma máqui-
na customizada.

Vocês pensam em desen-
volver algum tipo de acordo  
com empresas e universidades?

A HydraForce Hydraulics 
Ltda. está desenvolvendo par-
cerias com algumas universi-

“Estamos acostumados a fornecer 
soluções técnicas avançadas para nossos 
clientes, oferecendo a eles o melhor valor 
e a capacidade de obter uma máquina 
customizada”
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derá atrair pessoas altamente 
qualificadas para a HydraForce 
e para o mercado de hidráulica 
em geral. Também estamos de-
senvolvendo relações comer-
ciais estratégicas com empre-
sas que podem nos ajudar a pe-
netrar em mercados-alvo e em 
regiões de interesse no Brasil e 
na América do Sul.

E explorar desenvolvimen-
tos conjuntos ou acordos com 
empresas já implantadas nes-
te país?

dades para expandir nossos 
recursos internos e, ao mes-
mo tempo, ajudar a comuni-
dade educacional, cultivando 
maior interesse pela Engenha-
ria, assim como na fabricação 
e na mecânica de fluidos hi-
dráulicos como um plano de 
carreira profissional. Desen-
volvemos um programa cha-
mado HydraForce Labs, com 
algumas das principais univer-
sidades de Engenharia do Bra-
sil, entre elas o IMT (Instituto 
Mauá de Tecnologia), que po-

“A entrada no Brasil dá à HydraForce a 
quarta planta, que diversifica nossos 
negócios, agrega valor a nossos clientes 
na região e nos posiciona para uma 
maior penetração em outros mercados 
do Mercosul”

Quando necessário, a 
HydraForce irá considerar 
acordos e parcerias com ou-
tras empresas, para a execu-
ção de nossa estratégia para 
a América do Sul.

Levando em conta os pro-
blemas intrínsecos do merca-
do brasileiro, estão buscando 
valorizar a plataforma do Bra-
sil para atacar a outros mer-
cados do Mercosul?

A aquisição da Hydrau-
lic Designers é um dos mar-
cos mais empolgantes da his-
tória da HydraForce. Apesar 
dos diversos problemas que 
geram manchetes no Brasil e 
no mundo, continuamos muito 
otimistas em relação ao merca-
do brasileiro e sul-americano 
em geral. A entrada no Brasil 
dá à HydraForce a quarta plan-
ta, que diversifica nossos ne-
gócios, agrega valor a nossos 
clientes na região e nos posi-
ciona para uma maior pene-
tração em outros mercados do 
Mercosul.o
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Miguel del Campo Serrano

Uma feira de “campo aberto”
Como acontece com a grande maioria das 

feiras na América do Sul, acontece em cam-
po aberto, já que um de seus pontos fortes é 
a possibilidade de ver trabalhar as máquinas 
no campo, o que em muitas ocasiões obriga 
a utilizar sedes diferentes. No entanto, nesta 
ocasião, a Expoagro aconteceu em uma sede 
que será fixa para os anos que a sucederão. 
Para poder fazer demonstrações com máqui-
nas de colheita, no caso da Expoagro, a cele-

bração foi fixada em função da época na qual 
se colhem cultivos como a soja e o milho, no 
começo do outono.

Estes tipos de feiras devem ser conside-
rados, além de sua função comercial, como 
uma festa de campo, com a pecuária e os cul-
tivos, nas quais não deixam de estar presentes 
os políticos, e todas as organizações profissio-
nais e comerciais que têm algo a ver com o 
campo. No entanto, 50% da exposição se di-
rige à maquinaria agrícola.

Prêmios Trenium Expoagro para a 
Inovação Industrial

A Expoagro, herdeira da tradicional Ex-
poChacra, acontece anualmente, mas a cada 
dois anos organiza um concurso similar aos 
que acontecem nas feiras europeias de primei-
ro nível, patrocinado por Ternium, uma das si-
derúrgicas líderes da América Latina, com a 
colaboração da Agritechnica (Alemanha) nas 
quais são outorgadas “Medalhas” com dife-
rentes categorias.

Durante os dias 13 a 16 de março 
aconteceu em San Nicolás, um 
povoado situado a 76 km da cidade 
de Rosário, na estrada RN 9 que a 
liga a cidade de Buenos Aires, a 12ª 
Edição da Expoagro.

EXPOAGRO 2018 (Argentina) 
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Como é lógico, a seleção dos prêmios en-
tre os produtos apresentados, uns 50 na edição 
de 2018, realizada por um júri que inclui téc-
nicos de máximo nível do país, se faz consi-
derando a utilidade que podem ter numa agri-
cultura como a da Argentina, e dos países que 
utilizam técnicas similares nas quais predomi-
na o plantio direto, com máquinas de gran-
de capacidade, nas quais as semeadoras e 
os pulverizadores são os produtos estrela.

Porém, ao estabelecer diferentes níveis 
nos prêmios, as Medalhas de Ouro são uti-
lizadas para premiar os desenvolvimentos 
que apresentam inovação com soluções ori-
ginais, não somente para a Argentina, mas 
também em âmbito mundial.

As Medalhas de Ouro na Expoagro 2018
A empresa Plantium Agricultura de 

Precisão foi premiada por seu Distribuidor 

elétrico-pneumático PlantiumECURow. Ele 
integra um motor elétrico no dosificador pneu-
mático do corpo de semeadura com sistema 
can-bus. O júri considerou que é uma inova-
ção absoluta em matéria de dosificadores de 
semeadoras em nível internacional. O desen-
volvimento proporciona uma resposta rápida 
de reação em semeadura de precisão, e já se 
encontra na etapa final para sair ao mercado. 

A empresa PLA S.A. foi premiada por seu 
pulverizador com aplicação quadruplicar 
que está em etapa de comercialização. O júri 
considerou que soluciona problemas impor-
tantes para a agricultura de precisão e propor-
ciona versatilidade para a proteção de culti-
vos em equipamentos que trabalham subme-
tidos a grande velocidade.

Matafuegos Donny S.R.L. foi premiada 
por seu sistema de extinção automática de 
incêndios em colhedoras, que está próximo 
de comercialização. O desenvolvimento vem 

resolver um proble-
ma da colheita. Na 
Argentina, pela quan-
tidade de horas tra-
balhadas e o trânsi-
to sobre os resíduos 

Distribuidor elétrico-
pneumático PlantiumECURow.

Júri do Prêmio Ternium Expoagro para a Inovação Agroindustrial.
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do plantio direto, a incidência de casos de in-
cêndios em colhedoras passou de 12% a 28 
%. O sistema pode ser usado em forma auto-
mática ou manual.

No quesito de pós-colheita, a empresa 
Dolbi S.A. foi premiada por sua enfardado-
ra de rolo de algodão em etapa de comer-
cialização. O júri valorizou a inovação por 
considerar que serve para preservar o algo-
dão, melhorar a qualidade e baixar os custos 
do transporte, ao compactar a matéria prima, 
além de que protege o algodão com uma pe-
lícula plástica. 

A empresa Tecnocientífica também ga-
nhou medalha de Ouro por seu Projeto Po-
tenciAr, apresentando a Sonda T-Scanner 
para o monitoramento automático de qua-
lidade de grãos. Trata-se de uma tecnologia 
para a etapa de pós-colheita que se encontra 
em escala final de desenvolvimento e repre-
senta um salto qualitativo para a comerciali-
zação de grãos, e uma inovação importante 
para os portos e estoques na hora de avaliar a 
qualidade das mercadorias. 

Porta Hnos. S.A. foi outra das medalhas 
de Ouro por sua Mini planta modular, auto-
mática e de operação remota para o pro-
cessamento de milho e produção de álco-
ol integrada à alimentação animal no cam-
po. A denominação é MiniDest: Biorefinarias 
de milho, e está próxima da comercialização. 
Esta inovação, vinculada às energias renová-
veis é uma fábrica de etanol e carne que per-
mite economizar fretes, já o vinhoto vai ao be-
bedouro dos animais e tem nutrientes que es-

tes aproveitam. Os novilhos geram o biogás 
para a energia, é um desenvolvimento integra-
do com agregado valor na origem que econo-
miza combustível e energia. 

Em www.expoagro.com.ar se pode encon-
trar informações sobre os produtos premiados 
com Medalhas de Prata e Menções Honrosas, 
assim como informações completas sobre a 
Expoagro 2018.

Rodadas de negócio
A indústria da maquinaria agrícola argen-

tina compreendeu que somente exportando 
mais terá futuro, já que seu mercado interior 
é limitado.

Para poder exportar se está procurando mer-
cados exteriores que possam demandar pro-
dutos nos quais a indústria argentina é líder, 
como são os pulverizadores autopropelidos, 
as semeadoras para plantio direto, os compo-
nentes para a agricultura de precisão, os equi-
pamentos para armazenar os grãos em sacas, e 
os reboques com depósito central de colheita. 

Nesta ocasião participaram 20 comprado-
res internacionais, de mais de 10 países que 
puderam se reunir com 150 empresas locais.

É necessário destacar as empresas estran-
geiras participantes que vieram da Itália, Chi-
na, Brasil e Finlândia, especialmente relacio-
nadas com a fabricação de componentes de 
alta tecnologia.

Resumindo, uma visita a Expoagro per-
mite conhecer em primeira mão a importân-
cia que a Agricultura tem na economia de um 
país como a Argentina.o

Sistema de extinção automática de incêndios em colhedoras.

Enfardadora de rolo de algodão.
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A TECNOLOGIA
 AGRÍCOLA

Thiago Cavalcante Gomes,
Amnon Amoglia Rodrigues, 

Elivânia Maria Sousa Nascimento, 
Carlos Alessandro Chioderoli, 

Leonardo de Almeida Monteiro. 

Na agricultura, cada vez 
mais, a automação tem 
tornado possível o mo-

nitoramento de sistemas e am-
bientes por meio de sensores, 
com as mais variadas finalida-
des, permitindo que se tenha 
uma base computacional para 
que os dados coletados possam 
ser analisados, e assim, darem 
suporte à tomada de decisão. 
Com a redução dos níveis de 
reservatório do petróleo e a es-
cassez de água, o desenvolvi-
mento de novos sistemas e sen-
sores de precisão aplicados à 
agricultura tem sido cada vez 
mais importante. A instrumen-
tação de máquinas agrícolas 
para a realização de ensaios 
de campo tem a finalidade de 
gerar informações que possi-
bilitem dimensionar e racio-
nalizar os conjuntos mecani-
zados. A aquisição de dados 
é uma atividade essencial em 
todo tipo de tecnologia e ciên-

cia, sendo efetuada mediante 
conjunto de sensores e coletor 
de dados para leitura e arma-
zenamento de dados. Os sen-
sores permitem que a máqui-
na possa interagir com o am-
biente de forma flexível, com 
um nível maior de percepção 
do meio. Com a finalidade de 
monitorar esses dados no cam-
po desenvolveu-se um siste-
ma de aquisição de dados via 
Bluetooth para determinação 
do consumo volumétrico de 
combustível dos tratores agrí-
colas. O desenvolvimento e a 
montagem do sistema de aqui-
sição foram realizados no La-
boratório de Eletrônica e Má-

quinas Agrícolas (LEMA) em 
parceria com o Núcleo Inte-
grado de Mecanização e Pro-
jetos Agrícolas (NIMPA) e o La-
boratório de Investigação de 
Acidentes com Máquinas Agrí-
colas (LIMA), pertencentes ao 
Departamento de Engenharia 
Agrícola (DENA) da Universi-
dade Federal de Ceará, Cam-
pus do Pici, Fortaleza/CE. Os 
ensaios foram realizados em pis-
ta de concreto com as dimen-
sões de 90 metros de compri-
mento, 5 metros de largura e 
10 metros de curva (Figura 1).

 O sistema de aquisição 
de dados foi constituído de 
circuito eletrônico (Figura 2A 

SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS 
VIA BLUETOOTH PARA DETERMINAÇÃO 
DO CONSUMO VOLUMÉTRICO DE 
TRATORES AGRÍCOLAS

Figura 1. Pista de concreto utilizada para os testes.
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e 2B) com  sensores formados 
por medidores de fluxo aco-
plados a circuito condiciona-
dores de sinais e a um micro-
controlador 18F4550 da fa-
mília microchip que possui 
periféricos (conversor analó-
gico digital, circuitos tempo-
rizadores) embutidos em uma 
só pastilha, facilitando assim o 
desenvolvimento de sistemas 
pequenos e baratos, embora 
complexos e sofisticados. O 
sistema de aquisição de da-
dos do tipo módulo controla-
dor foi desenvolvido para re-
alizar as leituras oriundas dos 
fluxômetros: a diferença de 
pulsos da entrada de combus-
tível na bomba injetora e retor-
no dos bicos injetores. Cada 
mL de combustível consumi-
do pelo trator ao passar pelo 
mecanismo de fluxo, registra-
va uma unidade de pulso, as-
sim, pode-se armazenar cada 
pulso do consumo do trator e 

analisar diferentes estágios da 
operação agrícola. 

Após o desenvolvimento 
do circuito eletrônico foi de-
senvolvido software em lin-
guagem Assembly e copila-
do para linguagem de máqui-
na do microcontrolador para 
acompanhamento das variá-

veis medidas pelos sensores, 
uma vez que esses dados fo-
ram transferidos via Bluetooth 
por meio de um aplicativo de-
senvolvido no sistema opera-
cional Android (Figura 3). Os 
dados foram enviados por co-
nexão Bluetooth para smartpho-
ne com sistema operacional 
android e salvos em sua me-
mória, utilizando o aplicati-
vo blue-term como interface. 

Para avaliar o sistema de 
aquisição de dados via Blue-
tooth foi utilizado um sistema 
de comboio com dois trato-
res (Figura 4). O primeiro tra-
tor denominado trator de tra-
ção, modelo 4x2 TDA (tração 
dianteira auxiliar) de 88,26 kW 
(120 cv) com tração dianteira 
auxiliar acionada, equipado 
com pneus diagonais 14.9-24 
R-1 no eixo dianteiro e pneus 
diagonais 18.4-34 R-1 no eixo 
traseiro, adequado para opera-
ção média com relação peso 
potência de 55 kg cv-1, totali-
zando 6.600 kg com distribui-
ção de 65% no eixo traseiro 

Figura 2. 
Sistema 
eletrônico 
para 
contagem 
de pulsos.

Figura 3. Desenho esquemático do sistema de aquisição de dados.

A

B

-ARTICULO LEONARDO.indd   59 11/4/18   11:09



AGRIWORLD60

A TECNOLOGIA
 AGRÍCOLA

(1.000 - tartaruga e 2.000 - le-
bre), com cinco leituras para 
cada tratamento.

O consumo horário de com-
bustível foi determinado utili-
zando dois medidores de fluxo 
marca Flowmate oval, mode-
lo M-III, precisão de 0,01 mL 
instalados em série na entra-
da e no retorno da bomba in-
jetora (Figura 5), obtendo-se o 
volume de combustível con-
sumido pelo trator durante o 
percurso em mL, por meio da 
Equação 1. O sistema manual 
de contagem de pulso foi uti-
lizado para realizar as leitu-
ras no início e final da parcela 
para ser comparado com o sis-
tema via Bluetooth (Figura 6).

Ch=(q/t)x 3,6                                                                                                                       
(1)

Em que:
Ch = consumo horário de com-
bustível (L h-1); q = volume 
consumido na parcela (mL); t 
= tempo para percorrer a par-
cela (s) e 3,6 = fator de con-
versão de unidade.

Os dados foram submeti-
dos à análise de variância ao 
nível de 5% de significância e 
quando significativos aplicou-
-se o teste de Tukey a 5% de 
probabilidade para compara-
ção das médias. Em seguida, 
plotou-se o gráfico com os re-
sultados das coletas de leitura 
manual versus Bluetooth para 
comparação das leituras. Ob-
serva-se que não houve intera-
ção significativa entre marcha 
de trabalho e rotação utiliza-
da durante os ensaios para o 
consumo volumétrico de com-
bustível (Tabela 1). Houve di-
ferenças significativas entre as 

(65 cv). A instrumentação do 
sistema de aquisição de da-
dos foi instalada no trator de 
tração. Para avaliar o sistema 
de aquisição utilizou-se para 
a realização das leituras qua-
tro marchas de trabalho (1ª, 
2ª, 3ª e 4ª ) e duas rotações 

e 35% no eixo dianteiro, com 
lastro sólido e líquido, pressão 
de inflação de ar nos pneus de 
110 e 124 kPa, respectivamen-
te,  pneus dianteiros e trasei-
ros; O segundo trator utiliza-
do como suporte Massey Fer-
guson 265 4x2 com 47,80 kW 

Figura 5. Fluxômetros utilizados para medição do consumo de combustível.

Figura 4. Sistema de comboio para a leitura dos sensores.
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marchas M3 e M4, diferindo 
estatisticamente da M2 e M1. 
Já as rotações não apresenta-
ram efeito significativo entre si. 

Os testes realizados em 
campo foram satisfatórios, ob-
servou-se, durante os ensaios, 
facilidade de operação do sis-
tema, permitindo rapidez na 
operação de aquisição de da-
dos e a capacidade de com-
binar o sistema implementa-
do para atender a demandas 
de diversas pesquisas, poden-
do ser utilizado em diferentes 
tipos de máquinas agrícolas 
(Gráfico 1).

Conclui-se que o siste-
ma de aquisição de dados é 
capaz de fornecer condições 
técnicas de avaliar o desem-
penho de máquinas agrícolas, 
além de se mostrar eficiente 
e demonstrar sua aplicabi-
lidade como ferramenta de 
automação para gestão ad-
ministrativa em operações 
mecanizadas.oFigura 6. Sistema manual de contagem de pulso.

Gráfico 1. Comparação das leituras Manual 
versus Bluetooth.

 Fonte de Variação Consumo volumétrico (L h-1)
 Marcha 
 M1  8,03 b
 M2  8,05 b
 M3  9,64 a
 M4 10,25 a
 Rotação 
 R1 8,76 a
 R2 9,22 a
 Teste F 
 M 8,29**
 R 1,39 ns
 M x R 1,49 ns
 CV 13,78

Tabela 1. Consumo volumétrico de combustível obtido no sistema de 
aquisição de dados.

** significativo ao nível de 1% de probabilidade, ns- não significativo, CV: Coeficiente de variação, M1(2,5 km h-1), M2 (3,5 
km h-1), M3 (3,5 km h-1), M4 (4,5 km h-1), R1 (1.000 rpm), R2 (2.000 rpm).
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A 40ª edição da Feira In-
ternacional de Maqui-
naria Agrícola, FIMA 

2018, celebrada de 20 a 24 
de fevereiro nos pavilhões da 
feira de Zaragoza (Espanha), 
foi considerada pelos respon-
sáveis como “o grande encon-
tro da agricultura 4.0”.  

O acontecimento fechou 
suas portas com um balanço 
de mais de 240.000 visitan-
tes, o que representa um re-
corde em sua história, sendo 
a quinta- feira, 22 de feverei-
ro, a mais multitudinária, com 

a presença de 71.000 profi s-
sionais. 

A Feira de Zaragoza des-
tacou o crescimento da inter-
nacionalização do encontro: 
até 72 nacionalidades convi-
veram durante os cinco dias, 
com presença especial de as-
sistentes procedentes do Nor-
te da África, Europa e Ásia. 

“A FIMA foi o fi el refl e-
xo da nova era que projeta o 
mercado da maquinaria agrí-
cola mundial. De agora em 
diante, na Feira de Zarago-
za se trabalhará para anali-

“O grande encontro da 
agricultura 4.0”

sar esta edição e preparar a 
próxima, que acontecerá em 
2020”, concluiu o Departa-
mento de comunicação de 
Feira de Zaragoza.  

O programa de jornadas 
técnicas celebradas na estru-
tura da feira fi nalizou o quar-
to dia, com mais de cinquen-
ta eventos nas suas “costas” e 
aproximadamente 5.000 as-
sistentes. Em sua totalidade, 
a Feira acolheu em 160.000 
metros quadrados a mais de 
1.550 firmas expositoras de 
todo o mundo. 

FIMA 2018 (de 20 a 24 de fevereiro na Feira de Zaragoza – Espanha)
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“EXPECTATIVAS CUMPRIDAS”

Cumpridas as expectativas da Organização, a FIMA já tem em mente os 
objetivos da próxima. “Queremos seguir trabalhando na mesma linha, com 
uma margem de melhoria que sempre nos propomos, porque somos ambicio-
sos. Seguiremos apostando na pesquisa, no desenvolvimento e na tecnologia, 
e para atrair empresas internacionais que busquem abrir mercado espanhol e 
por empresas espanholas que procurem abrir mercado estrangeiro”, comen-
tou Javier Camo Monterde, Coordenador da Área Agroalimentar do evento.

Desta edição destacou a tecnologia e a aposta do setor agropecuário, des-
de o fabricante até o usuário, pela mesma. “A FIMA tem 54 anos de história e 
esta é a edição de número 40. Quando começou a ser celebrada, o trabalho de 
campo requeria, sobretudo, ferramentas manuais. 54 anos depois, a tecnologia 
tomou conta do evento com somente uma fi nalidade, melhorar rendimentos, 
melhorar efi cácia e facilitar o trabalho do agricultor e das pessoas que vivem do campo”.

Segundo o Coordenador, todos os setores participantes desta edição se mostraram sa-
tisfeitos, e especialmente destaca as áreas de “Componentes”, “Pneus”, “Irrigação” e “Pre-
paro do solo” por haver aumentado sua participação. “Completamos dois pavilhões no-
vos com estes setores. Também incorporamos alguma marca nova de tratores e todas as 
mensagens que nos estão chegando são muito positivas. Estão muito satisfeitos com os vi-
sitantes, e por isso vemos cumpridas nossas expectativas”.
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sim como seu harmo-
nioso projeto”. 

Na categoria de 
“Tratores Especiais” 
o modelo Kubota 

M5101NQ ganhou o 
prêmio, graças a “seu 

projeto compacto e fun-
cional, inteligente e ergonô-
mica plataforma do operador 
e simplicidade e efi cácia dos 
mecanismos eletro hidráulicos 
que incorpora a transmissão”.

Do prêmio a “Melhor Equi-
pe Polivalente”, cujo ganha-
dor foi o Claas Torion 535, 
Cervantes destacou “sua ver-
satilidade, segurança, projeto 
e capacidade de manobras”.

A NEW HOLLAND GANHOU O PRÊMIO TRATOR DA ESPANHA COM SEU 
MODELO NH T7.225AC

No dia da inauguração da 
FIMA 2018, foram conhe-

cidos os ganhadores do Prê-
mio Trator da Espanha 2018, 
que pela segunda vez conse-
cutiva é patrocinado pela Trel-
leborg Wheell Systems, no lu-
gar onde acontece a feira, do 
mesmo modo que acontece 
no Brasil com o Prêmio Trator 
do Ano. A entrega dos prêmios 
contou com um convidado de 
honra, o Diretor Geral de Pro-
duções e Mercados Agrários 

do Ministério de Agricultura 
e Pesca, Alimentação e Meio 
Ambiente da Espanha, Fernan-
do Miranda, que fez a entre-
ga do Prêmio Trator da Espa-
nha, para o modelo da New 
Holland T7 225 AC.

Miguel Cervantes, profes-
sor da Universidade Politéc-
nica de Madrid, e presidente 
do Júri Técnico do concurso, 
elogiou o vencedor por “sua 
grande versatilidade, seu efi -
ciente e renovado motor, as-
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O Landini Rex 4 100 GT 
ganhou no quesito “Trator da 
Espanha até 100 CV”. Este mo-
delo se destaca por seu alto ní-
vel de acabamentos, por seu 
avançado conceito de motor, 
por sua versatilidade de sua 
instalação hidráulica e pela 
harmonia e estética de seu 
projeto. 

No quesito de “Trator da 
Espanha de 101 a 200 CV”, 
o ganhador foi o modelo da 
New Holland da Série T que 
também ganhou o prêmio da 
categoria absoluta. 

A Fendt obteve o prêmio na 
categoria de mais de 201 CV, 
com o modelo Fendt 1050 Va-
rio, característico pela qualidade 

de seu projeto, funcionalidade, 
alto grau de inovação, ergono-
mia, segurança ativa e compa-
tibilidade meio ambiente.

Como prêmios especiais, 
foram premiados, a marca John 
Deere como “a Marca mais Vo-
tada pelo Público” através dos 
votos da web e Arbos como a 
“Marca Revelação do Ano”.  ❏
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Luis Márquez
Dr. Eng. Agrônomo

No deslocamento do tra-
tor, tanto pelo campo 
como pelos caminhos 

e pelas estradas, são geradas 
vibrações de baixa frequên-
cia que podem afetar a saúde 
do condutor.

Para amortecer estas vibra-
ções, os assentos dispõem de 
sistemas de suspensão. Além 

disso, nos tratores mais mo-
dernos se oferecem suspen-
sões para toda a cabina e no 
eixo dianteiro do trator, que são 
complementos para o amorte-
cimento que as rodas e pneus 
proporcionam.

Quando o sistema de sus-
pensão do assento está em mau 
estado, ou quando a regula-
gem do mesmo não se adapta 

UM OLHAR AO ASSENTO 
DO TRATOR

ao peso do condutor, as vibra-
ções de baixa frequência che-
gam a produzir danos e doen-
ças, relacionadas ao trabalho, 
difíceis de curar.

Danos produzidos pelas 
vibrações de baixa 
frequência

As vibrações produzem 
danos físicos e psíquicos nas 
pessoas que estão submetidas 
a elas. Na cabina do trator che-

gam vibrações que fazem en-
trar em ressonância diferen-
tes zonas do corpo humano, 
com o qual são amplificadas 
e causadoras de dano para a 
pessoa que as suporta.

São especialmente noci-
vas as que afetam a coluna 
vertebral, produzindo hérnia 
de disco, e ao conjunto do 
sistema digestivo. De outro 

modo, com vibrações de fre-
quência um pouco mais ele-
vada se produzem perdas de 
visão. Além disso, proporcio-
nam um aumento na pressão, 
com danos psíquicos, tornando 
a condução mais incômoda.

Os riscos para os condu-
tores dos tratores se reduzem 
com a utilização de assentos 
de boa qualidade e manten-
do-os em bom estado de fun-
cionamento, o que obriga a 

renová-los quando se obser-
va que se deterioram e per-
dem sua capacidade de amor-
tecimento.

Quando o assento 
do trator deve ser 
renovado?

A vida útil de um assento 
é menor que a do trator sobre 
o qual está instalado, fato que 

Figura 01. - Tipos de suspensões para os assentos
Mecânica compacta Mecânica não compacta  Pneumática
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gera a obrigação de renová-lo, 
da mesma forma que aconte-
ce com os pneus, quando es-
tes se desgastam.

Deve-se renovar o assento 
quando a tapeçaria do mesmo 
estiver deteriorada, os sistemas 
de regulagem se bloqueiam 
ou quando estão quebrados 
os dispositivos de regulagem, 
quando o sistema de suspen-
são responde com saltos ou se 
bloqueia quando se compri-
me. Para o caso dos assentos 
com suspensão pneumática, 
quando não funciona corre-
tamente o compressor ou se 
produzem fugas nos condutos.

A troca de assento deve ser 
feita prioritariamente quando 
o trator trabalha em condições 
nas quais se produzem fortes 
vibrações, como nos deslo-
camentos em alta velocidade 
pelos caminhos, ou quando o 
utilizam pessoas com proble-
mas nas costas.

Escolher um assento 
apropriado

As características e o com-
portamento dos assentos de-
pendem em grande medida de 
seus sistemas de suspensão.

Os assentos com sistema 
de suspensão mecânica com-

pacta se caracterizam por uma 
ou duas molas e um amorte-
cedor situados detrás do en-
costo ou debaixo do selim 
do assento. Com este tipo de 
amortecimento o percurso do 
assento que permite a suspen-
são é somente de 3 cm. Não 
admitem a regulagem em al-
tura e sua eficácia é muito li-
mitada. Por isso somente uti-
lizam em veículos pequenos, 
como as cortadoras de gra-
ma ou as carretas elevado-
ras. Não se recomenda uti-
lizá-los para equipar tratores 
agrícolas. 

Nos assentos com sistema 
de suspensão mecânica não 
compacta esta se situa geral-
mente sob o selim do assento, 
e inclui uma ou duas molas e 
um amortecedor. Recomenda-
-se que à medida que aumen-
ta a massa do veículo no qual 
se instala o percurso da sus-
pensão deve ser mais longo. 
Geralmente se utiliza um sis-
tema de suspensão por tesou-
ra que faz com que o conjun-
to do assento se desloque ver-
ticalmente, as molas resistem 
aos esforços e permitem um 
curso do assento de 4 a 6 cm.

Critérios para escolher o sistema de suspensão de um assento
 Tipo de suspensão Vantagens Inconvenientes
 Mecânica compacta Menor preço Pouca eficácia
 Adaptada a veículos pequenos Tendencia a talonar
  Dificuldades para sua regulagem

 Mecânica não compacta Eficácia Regulagem às vezes complicada e pouco acessível
  Ocupa muito espaço

 Pneumática Eficácia Preço
 Fácil de ajustar Ocupa muito espaço
  Necessidade de alimentação elétrica

Figura 02. - Características de uma suspensão
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Nos assentos com siste-
mas de suspensão pneumáti-
ca as molas são substituídas 
por uma câmara de ar, com 
um compressor interno com 
motor alimentado pela bate-
ria do trator. A vantagem deste 
sistema de suspensão está em 
que para se ajustar ao peso do 
condutor deve-se apenas acio-
nar um controle, ou somente 
quando o condutor se senta.

As características da 
suspensão e o tipo de 
assento

Um assento mal escolhi-
do pode amplificar as vibra-
ções ao invés de reduzi-las. 
A eficácia de uma suspensão 
depende da frequência vibra-
tória do veículo sobre o qual 
se monta.

A suspensão do assento se 
caracteriza por sua frequência 
de ressonância e sua fre-
quência de corte. Quan-
do a frequência de vibra-
ção do veículo é inferior 
à frequência de corte do 
assento, a suspensão des-
te amplifica as vibrações, 
chegando a um máximo 
que se produz quando a 
vibração que chega ao as-
sento coincide com a fre-
quência de ressonância.

Quando a frequência 
das vibrações que se pro-
duz no veiculo é superior 
a frequência de corte do 
assento, este atenua as vi-
brações. À medida que a 
frequência de excitação 
se afasta da de corte, a 
atenuação aumenta.

À medida que se reduz a 
frequência de corte da suspen-
são de um assento, o interva-
lo de vibrações do que prote-
ge aumenta. Na plaqueta de 
identificação das característi-
cas do assento deve aparecer 
sua frequência de corte, ou me-
lhor, o fabricante do assento 
deveria oferecê-lo no manual.

Por isso, no caso dos tra-
tores agrícolas é preciso utili-
zar assentos com suspensões 
mecânicas não compactas ou 
suspensões pneumáticas. Além 
disso, devem contar com a ho-
mologação UE, na qual são es-
tabelecidas três classes:
•	Classe	I:	para	tratores	com	

massa em vazio de menos 
de 3.600 kg.

•	Classe	II:	para	tratores	com	
massa em vazio entre 3.600 
e 6.500 kg.

•	Classe	III:	para	tratores	com	
massa em vazio de mais de 
6.500 kg.

A. A altura do encosto do assento deve estar compreendida entre 
40 e 55 cm e deve permitir um bom apoio lombar sem impedir o 
giro para olhar para trás. Nos assentos com encosto alto o apoio 
lombar deve ser regulável.

B. A inclinação do encosto deve ser de 5° no máximo. Além disso, 
convém que seja arredondado para ajudar ao condutor para que 
se mantenha centrado nas manobras.

C. A inclinação do assento deve ser de aproximadamente 5° para 
evitar o deslizamento do condutor para frente.

D. A profundidade do assento deve ser de 40 cm para permitir um 
bom apoio para os pés.

E. A largura do assento deve ser de mais de 45 cm para permitir as 
trocas de posição.

Figura 03. - Dimensões do assento

Figura 04. - Ângulo 
recomendado para as 
articulações
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Nos assentos homologa-
dos se inclui a plaqueta de 
homologação, que contém a 
“Classe” a qual corresponde, 
a referência ao país no qual 
foi realizada a homologação 
(a letra “e” seguida de um nú-
mero que corresponde ao país) 
e o número de homologação.

Para as cortadoras de grama 
e outras máquinas compactas 
se podem utilizar assentos com 
suspensão mecânica compacta. 
Nas colhedoras auto propelidas 
de todo tipo (grãos, forragem, 
beterraba, etc.) os níveis de vi-
bração são baixos. Se houver a 
necessidade de substituir o as-
sento convém utilizar um mo-
delo cuja frequência de corte 
seja inferior a 2 Hz.

Dimensões do assento e 
posição de trabalho

A má postura do condu-
tor sobre o assento, junto com 
as vibrações de baixa frequên-
cia, são os fatores que geram 
problemas de coluna. Os di-
ferentes elementos do assento 
terão como dimensões o que 
se apresenta (figura 03):

Os apoia-braços devem ser 
dobráveis e reguláveis em al-
tura para se adaptar aos bra-
ços do condutor.

Devem-se manter os ân-
gulos do cotovelo (a) de 80 a 
160º, do corpo com a coxa (b) 
entre 90 e 120º, e do joelho 
(c) entre 95 e 135º (figura 04).

O assento deve dispor de 
um sistema para regulá-lo em 
altura com um curso mínimo 
de 6,0 a 7,5 cm, e na hori-
zontal com curso de 15 cm. 
Para ter um controle visual so-
bre a traseira do trator, é pre-

ferível um assento sem almo-
fada para o apoio da cabeça, 
se o espaço disponível permi-
te convém escolher um assen-
to giratório. Ao contrário, para 
colhedoras de grão e de for-
ragem, convém dispor de um 
assento com apoio conjunto 
de costas e cabeça.

Adaptar o assento ao 
condutor

No assento se incluem qua-
tro sistemas que são indispen-
sáveis (figura 05): 
•	Para	o	ajuste	em	função	do	

peso do condutor (A).
•	Para	o	deslocamento	para	

frente e para trás (B).
•	Para	o	ajuste	em	altura	(C)	

(diferente para o ajuste em 
função do peso do condu-
tor).

•	Para	a	inclinação	do	encos-
to (D).

Outros controles que me-
lhoram o conforto do usuá-
rio são:
•	Para	a	inclinação	da	base.
•	Para	a	rotação.

•	Para	modificar	o	apoio	lom-
bar.

O ajuste do assento com 
as características do condu-
tor se deve fazer em diferen-
tes etapas. Primeiro ajustando 
a posição ao porte do condu-
tor com o deslocamento an-
teroposterior e em altura, para 
chegar aos comandos e obter 
uma boa visibilidade sobre as 
zonas de trabalho sem que te-
nha que se levantar do assento.

Seguidamente é necessá-
rio ajustar a suspensão adap-
tando-a ao peso do condutor. 
Isso	se	deve	fazer	primeira-
mente com o trator parado, 
verificando se o ajuste é cor-
reto jogando-se sobre o assen-
to para verificar que o curso 
se mantém sem chegar ao fi-
nal. Uma vez em deslocamen-
to realizar um ajuste fino, se 
for necessário.

Um assento de boa qua-
lidade corretamente ajustado 
as características do condutor, 
fará que aumente sua capaci-
dade de trabalho, mas, sobretu-
do, suas costas agradecerão.o

Figura 05. - Regulagem do assento
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Na Iª Parte foi descrita a 
principal classifi cação 
do sistema de suspen-

são de um trator agrícola, lá 
foram fi xados os conceitos de  
suspensão dependente ou in-
dependente, ao mesmo tempo 
que foram analisadas as vanta-
gens de um ou outro sistema.

Na IIª parte se estuda a op-
ção da suspensão pneumática, 
a análise da suspensão passi-
va diante da ativa assim como 
as particularidades de projeto 
destas últimas. Por último se 
analisam os custos mais eleva-
dos na compra do trator por in-
corporar um ou outro sistema.

Suspensão pneumática

Não há diferença, a princi-
pio, do projeto entre uma sus-
pensão convencional e uma 
pneumática, tampouco há no 
objetivo. No entanto, mudam, 
e de forma considerável, os 
componentes e o comporta-
mento.

Numa suspensão pneumá-
tica, o que se coloca entre o 
chassi e o eixo das rodas ou 
os próprios braços de suspen-
são não é uma mola helicoi-

dal, mas sim uma mola pneu-
mática (bolsa).

Quando uma roda sobe 
ou desce ao chocar contra um 
obstáculo se produz uma va-
riação de volume na bolsa 
que, por sua vez, inclui uma 
variação de pressão, assim 
o sistema tende a recupe-
rar a posição de equilíbrio.

A força de reação é 
função do deslocamento 
do êmbolo, assim como 
da pressão interna a que 
se calibre as bolsas.

Como é a bolsa pneumática? A bolsa é fabricada em borracha reforçada 
com fi bra de náilon que consegue vedação. O interior é oco e se enche com gás, 
portanto, o sistema necessita ou uma recarga prévia com ar comprimido ou 
nitrogênio ou um sistema compressor no próprio veiculo.

QUESTÃO DE DETALHE, A 
SUSPENSÃO NO EIXO DIANTEIRO 
DO TRATOR AGRÍCOLA (Parte II)

Valtra com suspensão 
pneumática
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Suspensão hidropneumá-
tica: Uma alternativa mais re-
finada consiste na suspensão 
hidropneumática. Neste caso 
o sistema se baseia no princí-
pio de pressão e contrapres-
são. A pressão que produz a 
vibração do veículo se equi-
libra por uma contrapressão 
hidráulica. Através dos pis-
tões de um cilindro hidráulico 
as rodas dianteiras se conec-
tam a bolsa ou acumulador hi-
dráulico. A bolsa pneumática 
se carrega com ar, nitrogênio 
ou hidrogênio a alta pressão. 
Uma membrana separa o gás 
do líquido hidráulico. 

Vantagens da suspensão 
pneumática

As vantagens desta suspen-
são são consideráveis. Uma de-
las é que se pode variar o vão 
livre do eixo dianteiro ao solo. 
Outra, a constante de alonga-
mento da mola (é uma carac-
terística de cada mola) não va-
ria no caso de optar por uma 
bolsa pneumática segundo o 
faça a carga que esteja sobre o 
eixo dianteiro. Tampouco va-

ria sua frequência natural de 
ressonância. 

Suspensões passivas ou 
ativas

Enquanto que uma suspen-
são passiva é aquela que seus 
elementos não consomem ne-
nhuma classe de energia, na 
suspensão adaptativa existe um 
consumo energético.

Suspensão passiva: Por me-
lhor que se projete uma sus-
pensão, já te afirmo que seu 
comportamento em campo 
será um “fracasso”.

Não acredita? Talvez, você 
possa entender a razão se pen-
sar que é impossível prever de 
um escritório os pré- ajustes 
para que os elementos da sus-
pensão sejam capazes de ab-
sorver os obstáculos no cam-
po. É lógico que sempre será 
melhor ter uma suspensão por 
muito passiva que seja, que 
não tê-la, e por isso sempre se 
melhora no comportamento, 
mas, que cumpram seu obje-
tivo principal (isolar o veícu-
lo das irregularidades do ter-
reno) há um completo abis-
mo. É evidente!

A suspensão passiva é qua-
se a única oferecida nos tra-
tores, além disso, é com cer-
teza a mais popular em auto-
mação. Os componentes que 
intervém não consomem ener-
gia. Um amortecedor e uma 
mola ou componente elástico 
são os principais componen-
tes. Ao tomar um golpe, a par-
te dianteira do trator tende a 
subir, o amortecedor absorve 
essa energia, transformando-
-a em calor e tenta evitar esse 
movimento brusco.

Suspensão ativa ou adap-
tativa: A modificação adap-
tativa consiste em modificar 
o comportamento do sistema 
de acordo com o nível de vi-
bração. O mais simples é mo-
dificar o amortecimento. Uns 
amortecedores cuja dureza 
possa ser ajustada de forma 
contínua através de uma cen-
tral eletrônica (sim, já apare-
ceu a eletrônica!).

A qualidade do sistema 
será oferecida pela catego-
ria de variação de dureza (o 
normal são 2 ou 3 níveis) as-
sim como a rapidez de res-
posta. A central recebe infor-
mação de uns acelerômetros 
que são uns sensores, neste 
caso de aceleração vertical. 
Medem-se acelerações e mu-
dam a dureza dos amortece-
dores. Ao mudar da cabina o 
comportamento “campo” ou 
“estrada” ou “suave, médio, 
duro”, o que se atua é sobre 
o nível de resposta dos amor-
tecedores.

Programar o sistema exige 
contar com válvulas eletromag-
néticas. A escolha das mesmas 

Caldeiras de ar comprimido. 

Suspensão dianteira CNH.
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condiciona o comportamento 
do sistema: uma válvula com 
grande vazão terá uma inércia 
de resposta importante. 

Ao escolher amortecedo-
res “macios”’ conseguiremos 
muito conforto, mas as rodas 
saltarão em demasia e de for-
ma descontrolada, enquanto 
que a escolha de um “duro” 
fará com que as rodas estejam 
muito controladas, mas teus 
glúteos, teus rins e tuas costas 
sofrerão um autêntico calvá-
rio (salvo que tenhas uma ca-
bina ou assento que diminua 
isso, mas aí já estaremos fa-
lando de outros temas).

No trator, dois mundos di-
ferentes, campo e estrada: Em 
um automóvel, ir por uma au-
topista ou por uma estradinha 
são coisas diferentes, mas até 
certo ponto… No mundo agrí-
cola as diferenças que encon-
tra o eixo dianteiro de ir pelo 
campo ou estrada são abis-
mais. Assim que, se os automó-

veis apostam em uma suspen-
são “inteligente”, nos tratores 
ainda estamos nos primeiros 
passos da suspensão e, além 
disso, nos exigem também um 
sistema adaptativo. O mundo 
das suspensões do trator está 
infinitamente atrasado em re-
lação ao do automóvel.

Os tratores devem 
demonstrar o que va-
lem tanto na estrada 
como no campo, por-
que se podemos “acu-
sar” o trator de algo, é 
de sua enorme versati-
lidade. Em nada se pa-
recem às forças geradas 
no eixo dianteiro se o 
usamos para transpor-
te ou no campo. Tam-
pouco é a mesma car-
ga a que tem um eixo 
dianteiro com uma se-
meadora suspensa no 
sistema hidráulico de 
três pontos, ou aquele 
que leva agora um far-

do na pá frontal. Feliz versati-
lidade! O que pode ser a “gló-
ria” do trator tem muitos incon-
venientes na hora de otimizar 
seu projeto. No exemplo que 
nos ocupa, a suspensão, sig-
nifica que as forças atuantes 
sobre o eixo dianteiro podem 

Manga no cubo de roda de um John Deere 8345 R.

Detalhe de suspensão 
ActiveDrive no Same 
Frutteto.
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variar desde 1.000 a 100.000 
Newton!

100.000 N? Efetivamente, 
100.000 N, ou para entender-
mos melhor, um peso aproxi-
mado de 10.000 kg! Então, qual 
suspensão devemos escolher?

Suspensão inteligente
Uma suspensão passiva 

não pode ser adaptativa? Tal-
vez algum leitor possa já es-
tar pensando se deve ou não 
escolher suspensão ativa. Cla-
ramente é uma opção, mas 
não se esqueça do aumento 
de preço, da situação de parti-
da (até poucos anos tínhamos 
pouca ou nenhuma suspensão 
de eixo dianteiro), por isso, 
somente necessito melhorar 
ligeiramente, sobretudo, em 
transporte para evitar saltos.

Mas, ainda temos mais, 
com uma suspensão passiva 
também posso conseguir cer-
ta “adaptação”. Imaginemos o 
amortecedor de um trator (um 

cilindro hidráulico). Se a pas-
sagem de óleo do amortece-
dor tiver um único diâmetro, 
o comportamento do amorte-
cedor convencional absorverá 
os impactos do caminho e os 
transformará em calor de uma 
forma proporcional. Mas, se o 
amortecedor dispõe de dois 
diâmetros o projeto pode ser 
um pouco enriquecido. Se o 

obstáculo na roda pro-
voca pouca energia, o 
amortecedor se com-
porta como “macio”. 
Se o obstáculo provo-
ca uma energia maior, 
uma válvula provoca o 
endurecimento do amor-
tecedor, por exemplo, 
quando se detecta ten-
dência ao cabeceio e/
ou balanço. O eixo se 
comporta “macio” no 
caminho, mas “duro” no 
campo. Uma suspensão 
passiva, mas com cer-
to grau de adaptação.

Suspensão inteligen-
te: E já chegamos ao se-

guinte passo, “a inteligência”. 
O sistema “inteligente” não é 
outra coisa que dotar ao me-
canismo de um automatismo 
para que o trator possa con-
trolar e adaptar a contrapres-
são hidráulica de acordo com 
a carga sobre o eixo dianteiro. 
A ideia é que o trator seja ca-
paz de absorver a enorme va-
riação que pode ser produzida 

no eixo dianteiro (também no 
traseiro, mas repito que isso é 
outra coisa) isolando o habitá-
culo da máxima perturbação 
possível. O objetivo é incom-
patível com utilizar somente 
uma calibragem de amortece-
dor e mola. Assim que, quan-
to desejas pagar? Porque em 
função do que desejas pagar 
te oferecerão um sistema pas-
sivo ou ativo, e se escolhes o 
ativo, continuarei te fazendo 
preguntas…

Implementação: Cada fa-
bricante consegue “pilotar” 
uma suspensão inteligente de 
uma ou outra forma. A realida-
de implica introduzir a eletrô-

Suspensão Valtra.
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nica no sistema convencional, 
a parte eletrônica é a encarre-
gada de conseguir os diferen-
tes graus de resposta (normal-
mente 2 ou 3). Vejamos, de um 
processador eletrônico se en-
via um sinal de abertura ou fe-
chamento a uma eletroválvula 
que é a encarregada de per-
mitir a passagem do óleo ao 
amortecedor através de uns 
orifícios calibrados. Segundo 
o nível de óleo a suspensão 
responde com mais ou me-
nos rigidez, ou seja, o amor-
tecedor muda sua resistência 
ao movimento da mola.

Alguns “complementos” 
de suspensões adaptativas: 
Um passo seguinte no nível 
de “inteligência” poderia ser 
aquele que, além de variar a 
dureza do amortecedor va-
riasse também a calibragem 
da “mola” ou do pneu.

Ou inclusive, um passo 
mais. As irregularidades do ter-
reno provocam uns cabeceios 
(eixo longitudinal) ou balan-
ços (eixo transversal) que por 
sua vez geram acelerações. A 
possibilidade de projetar uma 
suspensão capaz de transferir 
óleo hidráulico entre amorte-
cedores de esquerda ou direi-
ta abre outro mundo à suspen-
são com requerimentos de, em 
minha opinião, muita válvu-
la, muito bombeamento, mui-
to custo.

Nos tratores se pode pres-
cindir, de fato se prescinde em 
muitas ocasiões, dos elemen-
tos elásticos, molas ou pneus. 
Neste caso, se controla a po-
sição vertical do eixo ou de 
cada roda (dependente ou in-
dependente) colocando válvu-
las para transferir óleo entre os 
amortecedores. 

Amortecedores magnetore-
ológicos: Neste caso, se esque-
cem das válvulas eletromagné-
ticas e se usam amortecedores 
com um eletro imã. No fluído 
interior utilizam umas nano 
partículas de ferro que são, 
portanto, suscetíveis aos cam-
pos magnéticos. Um eletro imã 
pode controlar sua viscosida-
de. O eletro imã se situa na co-
luna do amortecedor e segun-
do a corrente que passe pelo 
eletro imã se poderá ajustar a 
dureza do amortecedor. Os en-
tendidos preferem o sistema às 
válvulas, mas qual é o incon-
veniente? Efetivamente, o cus-
to do fluido magnético.

Suspensão hidroativa: Con-
ceder o grau de “inteligência” 
a uma suspensão pneumáti-
ca reside na possibilidade de 
controlar o elemento elástico, 
ajustando volume e pressão 

Esquema suspensão hidroativa da Citröen.
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dos depósitos hidropneumá-
ticos. Se necessitarmos citar 
um “mestre” das suspensões 
pneumáticas seria sem dúvi-
da o fabricante automobilístico 
Citroën. O fabricante francês 
vem desenvolvendo-a desde 
1987 no XM e se popularizou 
com o Xantia.

Por utilizar a bolsa ou fo-
les pneumáticos as possibili-
dades crescem, já que o sis-
tema permite regular a altura 
do veículo e também modifi-
car “em movimento” a frequ-
ência natural de ressonância 
do trator, algo muito útil em 
tratores atuais que tem ten-
dência a entrar em ressonân-
cia a velocidades de transpor-
te próximas aos 35-40 km/h.

O problema é o consu-
mo, já que a necessidade de 
um compressor pode chegar 
a roubar uns cavalos ou a au-
mentar o consumo.

O custo da suspensão e 
fornecedores de ponta 
de eixos dianteiros

E, quanto custa? Bom, como 
já dizia um... “depende”. De-
pende do tipo de suspensão, 
depende da potência do tra-
tor (com mais potência, den-
tro de uma categoria, maior é 
o eixo) Assim que peguemos o 
exemplo de um trator de 200 a 
220 CV. Para calcular o custo 
usei a média de 4 marcas (não 
as menciono para evitar quei-
xas) E, como fiz isso? Usei as 
configurações das marcas que 
oferecem preços (algumas na 
Espanha, outras na Itália e ou-
tras nos EUA), usei a mesma 
especificação para os mode-
los usando, unicamente, ter ou 

não ter suspensão, ou suspen-
são e freios ou tipo de suspen-
são. Estas são as conclusões:
•	Sobre	custo	por	ter	eixo	sus-

penso com suspensão de-
pendente: 3.500 €

•	Sobre	custo	por	ter	eixo	sus-
penso, suspensão depen-
dente, e freios no mesmo: 
5.100 €

•	Sobre	custo	por	ter	eixo	sus-
penso com suspensão inde-
pendente: 6.500 €

Conclusões
O mundo da suspensão é 

um mundo apaixonante. A sus-
pensão no eixo dianteiro em 
tratores é um fenômeno relati-
vamente recente, mas sem dú-
vida, é um importante avan-

ço na segurança do veículo e 
na comodidade do operador. 
Certo é que está a muita dis-
tância ainda do mundo auto-
mobilístico, mas a vantagem é 
que já se conhecem as vanta-
gens e os inconvenientes dos 
sistemas utilizados pelos au-
tomóveis. 

Para artigos futuros e con-
tinuando nesta linha poderia 
ser interessante estudar as sus-
pensões no eixo traseiro (qua-
se inexistentes no trator agrí-
cola) as suspensões na cabina 
onde se avançou muito com 
sistemas baseados nas sus-
pensões das cabinas de ca-
minhões, e, por último, a sus-
pensão do assento.

Seguiremos informando.o
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O ano começou com uma movimentação forte, onde a Suzano 
adquire a Fibria para se tornar a maior empresa de produção 
de celulose do mundo. Ela já tem a capacidade de produzir 

quase 12 milhões de toneladas de celulose por ano, com um elevado 
nível de competitividade internacional, devido a essa fusão. 
O Brasil, conforme a Ibá (2017), que exporta quase 70% das suas 
18,8 milhões de toneladas de celulose, distante das 48,5 milhões de 
toneladas dos Estados Unidos da América, ainda mantem o menor 
custo de produção do mundo em áreas certifi cadas de fl orestas 
plantadas de eucalipto.
Novos desafi os surgirão e, com eles, aumenta a necessidade de novos 
projetos cooperativos de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias 
com inovações para as fl orestas, equipamentos e indústrias da base 
fl orestal. Para isso, a parceria entre o setor privado, produtores 
fl orestais, institutos de pesquisa e universidades é fundamental e 
estratégico para o país.
Os eventos que chegam este ano, Agrishow e Expoforest, são 
excelentes vitrines das novas tecnologias do agronegócio, além de 
servirem como um local de trocas de experiências e realização de 
novos negócios.
Vamos aos eventos, aprender e contribuir para o crescimento e 
aprimoramento do nosso setor.
Saudações Florestais!!!❏

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 - 
PCMAF/IPEF

W O R L D
SUPLEMENTO ESPECIAL

Crescimento!!! 
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Entre os dias 11 e 13 de abril aconteceu 
a Expoforest 2018, em Santa Rita do 
Passa Quatro, interior de São Paulo. 

Considerado o maior evento florestal do 
Brasil e um dos mais influentes do mundo, 
nele foi apresentada a campanha Bayer 
Florestas: caminho livre para produtividade. 
Entre o conjunto de ações, foi contemplado 
um espaço demonstrativo da linha do 
tempo da floresta de eucalipto, desde a 
muda até uma árvore de 8 meses, além da 
interação dos produtos Esplanade® e Fordor 
750 WG.
Dados do relatório de 2017 da Indústria 
Brasileira de Árvores (IBÁ) apontam que 
o Brasil está entre os principais países 
produtores de celulose, papel e paineis 
de madeira. Com uma área de 7,84 
milhões de hectares de reflorestamento, 
o setor brasileiro de árvores plantadas é 
responsável por 91% de toda a madeira 
produzida para fins industriais e 6,2% do 
Produto Interno Bruto Industrial no País.

•	Evento	aconteceu	entre	dias	
11	e	13	de	abril	em	Santa	
Rita	do	Passa	Quatro	(SP)
•	“Bayer	Florestas:	caminho	
livre	para	produtividade”	é	
temática	da	empresa	para	
este	ano
•	Antecedendo	a	feira,	dias	
09	e	10,	foi	realizado	o	
4º	Encontro	Brasileiro	de	
Silvicultura

Bayer impulsiona produtividade de 
eucaliptos durante Expoforest 2018
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“Nós acreditamos no potencial de ascensão 
do setor e esta é a ocasião para consolidar 
o crescimento fl orestal. Durante a feira 
tivemos não apenas o nosso portfólio com 
sete produtos, mas também ativações 
para despertar a atenção do público, 
entre elas os óculos de realidade virtual 
para detecção de plantas daninhas e a 
expedição dentro da fl oresta sobre os 
desafi os da produtividade”, explica Ricardo 
Cassamassimo, coordenador de Marketing 
de Florestas da Bayer.
Em paralelo às ações interativas para o 
silvicultor, foram apresentadas as soluções 
em herbicidas. O Esplanade®, que tem 
como ingrediente ativo a molécula 
indazifl am, chegou ao mercado fl orestal 
para trazer mais controle da mato-

competição nas culturas fl orestais. Sua 
principal característica é a redução de, 
no mínimo, uma intervenção no manejo 
fl orestal nas aplicações de um herbicida 
pós-emergente, reduzindo, assim, 
diretamente o uso de recursos e baixando 
os custos dos silvicultores.

4º ENCONTRO BRASILEIRO DE 
SILVICULTURA
Para anteceder a Expoforest, foi realizado nos dias 9 e 10 
de abril o 4º Encontro Brasileiro de Silvicultura, evento que 
promove o intercâmbio técnico-científi co entre profi ssionais e 
instituições que atuam na área fl orestal. A Bayer participou 
com quatro estudos que contemplam, entre eles, o controle 
de Brachiaria decumbens e pesquisas referentes ao 
desempenho de Esplanade® na fl oresta de eucalipto e pinus.
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“Atuando na germinação de sementes, o 
Esplanade é posicionado para ser utilizado 
nas entrelinhas de cultivo, garantindo 
o controle de germinação no banco de 
sementes das plantas daninhas presentes 
no solo. Outro benefício proporcionado 
ao silvicultor é ter uma equipe totalmente 
dedicada a acompanhar o uso operacional, 
garantindo o máximo desempenho, 
conforme foi observado em comparativos 
realizados a aplicações convencionais”, 
observa Fabrício Sebok, coordenador de 
Desenvolvimento de Produtos Florestais da 
Bayer para América Latina.

Outro herbicida exposto na Expoforest foi 
o Fordor 750 WG, sugerido para o controle 
das plantas daninhas em pré-emergência 
ou pós-emergência inicial, atuando com 
grande efi ciência tanto para gramíneas, 
quanto para folhas largas, nas culturas do 
eucalipto e pinus. “Quando a molécula 
isoxafl utole entra em contato com a água, 
se converte gradativamente em herbicida e 
age de forma efi caz no controle das plantas 
daninhas, sem riscos à cultura e reduzindo 
a necessidade de fazer novas aplicações 
para o controle da matocompetição, 
uma vez que aquelas áreas já estarão 
protegidas”, conclui Sebok.

Sobre a Bayer
A Bayer é uma empresa global com 
competências em Ciências da Vida nas 

áreas de agricultura e cuidados com a 
saúde humana e animal. Seus produtos e 
serviços são desenvolvidos para benefi ciar 
as pessoas e melhorar sua qualidade de 
vida. Além disso, a companhia objetiva 
criar valor por meio da inovação. A Bayer 
é comprometida com os princípios do 
desenvolvimento sustentável e com suas 
responsabilidades sociais e éticas como 
uma empresa cidadã. Em 2017, o Grupo 
empregou cerca de 99 mil pessoas e obteve 
vendas de € 35 bilhões. Os investimentos 
totalizaram € 2.4 bilhões e as despesas com 
Pesquisa & Desenvolvimento somaram € 
4.5 bilhões. Para mais informações, acesse 
www.bayer.com.br.
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O mercado fl orestal brasileiro é um 
dos poucos que não servem como 
termômetro para a economia do 

país. Na contramão da resseção econômica 
e escândalos políticos, o setor exportou 
no ano passado mais de US$ 7,7 bilhões, 
apenas com celulose, papel e painéis de 

madeira. A marca signifi ca um crescimento 
de 11% em relação a 2016. 
Com condições edafoclimáticas excelentes 
o Brasil desponta no cenário internacional 
de produção fl orestal. Isto porque duas 
espécies exóticas – pinus e eucalipto – 
se adaptaram muito bem no país. A área 
territorial do Brasil é de 8.516.000 km² 
(ou 2,104 bilhões de acres). De acordo 
com a Ibá (Indústria Brasileira de Árvores), 
principal entidade representativa do 
setor no país, apenas 7,84 milhões de 
hectares (ou 19,373 milhões de acres) 
estão ocupados com fl orestas plantadas. 
Isto corresponde a 0,92% de todo o 
território. As espécies de pinus e eucalipto 
representam a grande maioria das árvores 
plantadas, mais de 90%. As coníferas 
(pinus) estão em 20% das áreas plantadas. 
As folhosas (eucalipto) em 71%. 
O rápido crescimento das espécies de 

Mais de 220 expositores foram 
confi rmados na Expoforest 2018. A 
quarta edição da feira aconteceu  
em abril, em uma área de 200 
hectares com árvores de eucalipto, 
na região de Ribeirão Preto (SP)

Brasil sedia a maior feira fl orestal 
dinâmica do mundo em 2018
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pinus e eucalipto em terras brasileiras é 
o principal fator que motiva o cultivo, 
pesquisa e investimentos nestas espécies. 
Em 2016, o Brasil liderou o ranking global 
de produtividade florestal, com uma média 
de 35,7 m³/ha ao ano para os plantios de 
eucalipto; e 30,5 m³/ha ao ano nos plantios 
de pinus, de acordo com as informações 
reportadas pelas principais empresas do 
setor. Em média o ciclo produtivo do 
eucalipto é de 7 anos e do pinus, 15.

Expoforest
Para apresentar este promissor mercado 
a investidores do mundo todo, mostrar o 
que a silvicultura brasileira tem de melhor 
e atrair as novidades dos principais países 
produtores de madeira, 
foi criada a Expoforest – 
Feira Florestal Brasileira. 
A quarta edição da 
maior feira florestal 
dinâmica do mundo em 
2018, aconteceu entre 
os dias 11 e 13 de abril, 
em Santa Rita do Passa 
Quatro, na região de 
Ribeirão Preto (Estado de 
São Paulo). O evento foi 
realizado em uma área 
da International Paper, 
de 200 hectares com 

plantações de eucalipto 
clonal.
Realizada a cada quatro 
anos, a Expoforest está 
no calendário global 
dos principais eventos 
setoriais do mundo. 
“Acreditamos que a 
realização da Expoforest 
2018 é uma oportunidade 
para reunir toda a cadeia 
produtiva da madeira e 
mostrar a força do setor 
florestal para o Brasil e o 
mundo”, comenta Jorge R. 
Malinovski, diretor geral 

da empresa organizadora, que leva seu 
nome.
226 empresas confirmaram presença 
na feira apresentando lançamentos, 
tecnologias e tendências para toda a cadeia 
produtiva da madeira. De acordo com 
a Malinovski, mais de 30 mil visitantes 
do Brasil e países com histórico florestal 
circulam nos três dias do evento.
A Expoforest faz parte do FDF (Forestry 
Demo Fairs), um conselho que atesta 
qualidade e segurança das maiores feiras 
florestais dinâmicas do mundo. Fazem parte 
deste seleto grupo as feiras da Asturforesta 
(Espanha), EKO-LAS (Polônia), Elmia Wood 
(Suécia), Euroforest (França), FinnMETKO 
(Finlândia) e KWF-Tagung (Alemanha). 
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Há quantos anos existe a Expoforest?
 A Expoforest – Feira Florestal Brasileira, 
nasceu em 2008 quando foi realizada pela 
primeira vez, de forma exclusivamente 
estática, em Curitiba (PR). Em 2011, ela 
alcançou outra proporção tornando-se a 
única feira fl orestal dinâmica da América 
Latina que apresenta tecnologias voltadas 
à produção de madeira proveniente de 
fl orestas plantadas. Com o passar das 
edições e com o crescimento da feira, ela 
se tornou, em 2014, a maior feira fl orestal 
das Américas. As duas últimas edições da 
Expoforest foram realizadas no município 
de Mogi Guaçu (SP), em áreas de plantio 
clonal de eucalipto, pertencentes à 
International Paper. Em 2018, a Expoforest 
será realizada em Santa Rita do Passa 
Quatro, Região de Ribeirão Preto (SP).

Quais os principais resultados da feira para 
as empresas participantes?

A feira reúne os principais players do segmento 
de fl orestas plantadas para as áreas de viveiro, 
silvicultura, biomassa, colheita e transporte 
de madeira e demais tecnologias de apoio à 
produção. É a primeira e única feira fl orestal 
dinâmica da América Latina. É focada em 
negócios e lançamentos de máquinas, 
equipamentos, insumos e produtos para o setor 
de base fl orestal. É a maior feira de negócios 
e lançamentos do setor fl orestal brasileiro. 
Conta com público altamente especializado 
com a presença da maioria dos profi ssionais 
das empresas de base fl orestal da América 
Latina e principais países com vínculo 
fl orestal do mundo. Em 2014 a Feira contou 
com 208 expositores que apresentaram suas 
máquinas e equipamentos de forma dinâmica 
e estática. Foram mais de 152 milhões de reais 
negociados em máquinas e equipamentos. 
Tudo isso faz com que a Expoforest se torne 
um ambiente propício para prospecção e 
geração de negócios.❏

Ricardo A. Malinovski
Diretor de Eventos e Marketing 
da Malinovski

“Expoforest é a primeira e única feira 
fl orestal dinâmica da América Latina”
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Foi lançado no último dia 22 de 
fevereiro, na Faculdade de Ciências 
Agrárias e Veterinárias da UNESP de 

Jaboticabal (SP) o Sistema de Avaliação 
de Perdas na Colheita do Amendoim - 
SAPECA. Fruto dos trabalhos desenvolvidos 
por pesquisadores do Programa de Pós-
graduação em Agronomia (Produção 
Vegetal), pertencentes ao Laboratório 
de Máquinas e Mecanização Agrícola – 

LAMMA, da FCAV/UNESP, o Sapeca é 
um aplicativo para estimar perdas na 
colheita mecanizada do amendoim.
Tendo como objetivo possibilitar 
aos produtores o monitoramento 
das perdas na colheita mecanizada 
de amendoim, o APP representa o 
esforço de anos de trabalhos dos 
pesquisadores do LAMMA, avaliando 
as perdas na colheita de amendoim 
em diferentes variedades e condições 
de cultivo. O desenvolvimento do 
aplicativo foi apresentado no XIV 
Encontro da Cultura do Amendoim, 
em agosto/2017, onde foi premiado 
como o melhor trabalho publicado 
no evento. Posteriormente, ainda no 
ano de 2017 foram inseridos dados de 

uma variedade cultivada nos EUA, onde em 
breve o APP será disponibilizado.
De acordo com Rouverson Pereira da Silva, 
professor da FCAV/UNESP, que desenvolveu 
o APP em parceria com o doutorando 
Adão Felipe dos Santos e com o professor 
Cristiano Zerbato, a iniciativa surgiu da 
necessidade de fornecer aos produtores 
uma maneira rápida e eficaz de monitorar 
colheita de amendoim, buscando reduzir as 

Aplicativo é resultante de trabalhos desenvolvidos por 
um Grupo de Pesquisa do Programa de Pós-graduação 
em Agronomia (Produção Vegetal)

Pesquisadores da FCAV/UNESP 
de Jaboticabal lançam aplicativo 
para estimar perdas na colheita 
mecanizada do amendoim
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perdas no arranquio e no recolhimento.
O professor destaca ainda a importância 
da difusão de tecnologia, apresentando os 
resultados de pesquisas realizadas pelas 
Universidades de maneira acessível ao 
produtor. “Esperamos com este aplicativo, 
poder contribuir para a melhoria da 
efi ciência da colheita. No entanto, temos 
a certeza de que é um bom APP aquele 
que está em constante aperfeiçoamento e 

por isso continuaremos nossas pesquisas 
no sentido de sempre aumentar a 
funcionalidade do Sapeca”.
Para o doutorando Adão Felipe, “o 
monitoramento das perdas é muito 

importante para que os produtores 
possam maximizar os seus lucros, 
e neste sentido, o Sapeca é uma 
ferramenta que visa facilitar o 
acompanhamento das perdas de 
uma forma simples”.
O SAPECA está disponível 
gratuitamente para download na 
Play Store em sua versão para 
Android. De acordo com o Prof. 
Cristiano Zerbato, na próxima 
safra o aplicativo será lançado 
também em uma versão para iOS. O 
professor agradece aos parceiros da 
Tecnologia de Informação, Murilo 
Panosso e à equipe do UNIPAM 
coordenada pelo Prof. José Corrêa 
Viana.❏
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PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2018

 Unidades  2018
  Jan Fev Mar Total Ano
 Total  2.724   3.905   5.360    11.989 
 Tratores de rodas  1.683   2.727   4.115   8.525 
 Tratores de esteiras  278   301   305    884 
 Cultivadores motorizados *  -   -   -    - 
 Colheitadoras de grãos  413   471   461 -   1.345 
 Colhedoras de cana  95   96   90  281 
 Retroescavadeiras  255   310   389   954 

Produção de máquinas agrícolas e rodoviárias

* Empresas não associadas à Anfavea

 Unidades  2018
  Jan Fev Mar Total Ano
 Total  775   933   1.190 2.898 
 Tratores de rodas  281   379   613    1.273 
 Tratores de esteiras  237   224   260   721 
 Cultivadores motorizados *  -   -   -   - 
 Colheitadoras de grãos  84   118   77   279 
 Colhedoras de cana  5   10   8   23 
 Retroescavadeiras  168   202   232  602 

Exportações de máquinas agrícolas e rodoviárias

* Empresas não associadas à Anfavea

Vendas internas totais no atacado de máquinas agrícolas e rodoviárias 
 Unidades  2018
  Jan Fev Mar Total Ano
 Total 1.603  2.399  3.521  7.523 
 Nacionais 1.593  2.394  3.513  7.500 
 Importadas 10  5  8  23 
 Tratores de rodas 1.158  1.873  2.859  5.890 
 Nacionais 1.155  1.872  2.855  5.882 
 Importadas 3  1  4   8 
 Tratores de esteiras 23  33  35  91 
 Nacionais  16  29  31  76 
 Importadas 7  4  4  15 
 Cultivadores motorizados * -  -  -  - 
 Nacionais -  -  -   - 
 Importadas -  -  -   - 
 Colhedoras de grãos 270  329  419  1.018 
 Nacionais 270  329  419  1.018 
 Importadas -  -  -   - 
 Colhedoras de cana 80  44  84  208 
 Nacionais 80  44  84   208 
 Importadas -  -  -  - 
 Retroescavadeiras 72  120  124  316 
 Nacionais 72  120  124  316 
 Importadas -   -  -  -  
* Empresas não associadas à Anfavea

 Unidades  2018
  Jan Fev Mar Total Ano
 Total  1.603   2.399   3.521   7.523 
 Tratores de rodas  1.158   1.873   2.859    5.890 
 ATÉ 80 CV  624   833   1.345   2.802 
 DE 81 CV A 130 CV  303   593   918   1.814 
 ACIMA DE 130 CV  231   447   596   1.274 
 Tratores de esteiras  23   33   35    91 
 Cultivadores motorizados *  -   -   -   - 
 Colhedoras de grãos  270   329   419   1.018 
 ATÉ 265 CV  133   144   173   450 
 DE 266 CV A 410 CV  101   133   162    396 
 ACIMA DE 410 CV  36   52   84    172 
 Colhedoras de cana  80   44   84    208 
 Nacionais  80   44   84    208 
 Importadas  -   -   -   -  
 Retroescavadeiras 72   120   124    316 

Vendas internas totais no atacado de máquinas agrícolas e rodoviárias 

* Empresas não associadas à Anfavea
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Desenho, Qualidade e Conforto a sua medida

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

Fone: (41) 3268-0707

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

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

Produtos    com Alto Padrão de Qualidade

BRAS CAB DO BRASIL, especializado em 
desenvolvimento e produção de cabinas e 
componentes para máquinas agrícolas e 
de construção, com uma sólida trajetória 
no mercado. 

Contamos com uma 
estrutura de funcionários 
e técnicos altamente 
capacitados, tecnologias 
e ferramentas de primeira 
linha que nos permitem 
diferenciar nossos 
produtos.

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

produtos, a BRAS CAB DO BRASIL 
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“Estamos numa 
excelente posição para 
desenvolver produtos”

BERND LUDEWIG
Responsável pelas vendas e 
pós-vendas do Grupo Claas

FEIRAS
AGRISHOW 2018 – 25ª Feira 
Internacional de Tecnologia 
Agrícola em Ação 23

TECNOLOGIA
Sistema de aquisição de dados 
via bluetooth para determinação 
do consumo volumétrico 58

TECNOLOGIA
Agricultura digital
A nova revolução no 
Agronegócio 32

www.machineoftheyear.net

www.maquinadoano.net

Venha conhecer os 
vencedores!

Na Agrishow 2018, dia 1º de maio, às 15 horas, 
na Arena do Conhecimento.

APOIO
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