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É TEMPO DE PREVENIR

A tecnologia embarcada nas nossas máquinas continua em constante evolução. A cada 
ano investimos em equipamentos agrícolas cada vez mais modernos, efi cientes, que 
contribuem consideravelmente para o aumento da produção agrícola, diminuição dos gastos 

energéticos, ou seja, máquinas e equipamentos cada vez mais efi cientes e tecnológicas capazes 
inclusive de serem operadas de forma autônoma. Todavia os índices de acidentes envolvendo 
conjuntos mecanizados continuam crescendo e a segurança do trabalhador rural em alerta.

Os trabalhadores rurais não estão sujeitos somente a incidentes imediatos, os mesmos ainda 
correm riscos prolongados seja pela exposição a ruídos, vibrações e exposição a produtos 
fi tossanitários, caso não estejam bem equipados, preparados, treinados e conscientes do risco 
que estão inseridos na atividade que estão desenvolvendo. Devemos incentivar, cobrar e orientar 
o uso continuo de equipamentos de proteção individual, essa pratica reduz os riscos de acidentes 
seja para proteção de problemas momentâneos como o uso de luvas, capacetes, botas e óculos, 
ou prevenção de problemas futuros com o uso de protetores auriculares, vestimentas adequadas e 
certifi cadas para aplicação de produtos fi tossanitários.

Treinamentos e capacitações frequentes ajudam a prevenir os acidentes no campo. 
Independentemente do tamanho da empresa essa deve ser uma rotina a ser utilizada ao longo 
do ano, pois os índices de acidentes no campo continuam elevados e precisamos criar uma 
consciência prevencionista onde o Acidente Acontece Quando a Prevenção Falha.

As ocorrências no meio rural, principalmente envolvendo máquinas, tendem a ser muito graves, 
assim a segurança e o bem-estar do trabalhador rural são cruciais para o seu bom desempenho e a 
manutenção de um quadro de funcionários produtivos e saudáveis.

Um Fraterno abraço a todos!!!
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A VIDA É UMA ROLETA

OMundo tornou-se um imenso Cassino, onde tudo depende da sorte na hora de fazer a sua aposta. 
Está girando a roleta, e o que infl uencia não é apenas a cor escolhida e se o nosso número é par ou 
ímpar, mas sobretudo se a mesa está bem equilibrada e se o croupier vai jogar a bola na hora certa.

Ja são alguns anos em que tudo é mais o resultado de um jogo de azar do que da lógica das coisas, onde 
estatísticas ou métodos não infl uenciam, muito menos experiência. Bastou que um vírus desconhecido 
“escapasse” ou que o deixassem escapar, para arruinar tudo o que estava planejado, sobretudo nossos 
projetos e ilusões.
Estávamos levantando a cabeça do desastre anterior do CoVid e tudo o que ele trouxe, o que não é pouca 
coisa!, quando a Rússia se envolve em uma invasão punitiva contra a Ucrânia. Como um castelo de cartas, 
isso causa um colapso que de uma forma ou outra afeta a todos nós. Precisaremos de pelo menos uma 
década para colocar em marcha a locomotiva do equilíbrio mundial, para que a máquina do progresso 
esteja nos níveis reais de hoje.
De tudo isso temos uma certeza: a necessidade de alimentar uma crescente população mundial carente 
de produtos de qualidade. Aqui está o Brasil, que se tornou a maior despensa do planeta, e que terá que 
dar a resposta adequada às demandas, para cobrir as necessidades agora tocadas pelas circunstâncias 
bélicas da Europa.
Teríamos que aumentar a área de trigo, girassol e milho, que até agora era fornecida pela Rússia e 
Ucrânia. Isso não signifi ca que os agricultores desses países não tentaram, apesar da guerra, cumprir 
com a sagrada obrigação de colocar suas terras em produção. Apesar deste esforço, os fatores políticos 
tentarão colocar “paus nas rodas” ainda que os canais e os acordos entre os países pesem sobre os 
embargos.
O setor está imerso no aumento dos custos de insumos, combustível, maquinário, impostos e, como 
se não bastasse, as vicissitudes advindas da política. Apesar de tudo isso, aqui estão os agricultores 
brasileiros sempre sabendo dar as devidas resposta às demandas, e também está presente e ativa a 
indústria produtiva, de máquinas e implementos.
Já temos uma AGRISHOW em andamento, feira a qual desde 2019 não tivemos a oportunidade de 
comemorar. Aqui veremos a resposta de um setor às necessidades e demandas, onde conheceremos o 
vencedor do prêmio Machine of the Year Brasil 2022/23, o que confi rma a força de um setor que não pára 
de inovar.
Desta vez a nossa aposta na “roleta” não é “roleta russa”, é na roleta da vida e da prosperidade e 
sobretudo da esperança. Não importa onde a bola caia, porque sei que todos venceremos neste jogo. A 
humanidade merece, embora às vezes não faça nada ou pouco para ganhar o jogo. 

 N A  M I N H A  O P I N I Ã O

Julián Mendieta

-EDITORIAL JULIAN.indd   7 7/4/22   14:12



AGRIWORLD8

NOTÍCIAS

> NEW HOLLAND APRESENTA TRATOR MOVIDO A BIOMETANO AO SETOR 
SUCROALCOOLEIRO
T6 Methane Power, que reduz em até 80% as emissões na comparação com 
um motor a diesel, pode ser abastecido com o gás gerado a partir dos 
resíduos provenientes das operações de cana

A New Holland Agriculture, marca da 
CNH Industrial, apresentado durante o 

23ª Seminário de Mecanização e Produção 
de Cana, que ocorre em Ribeirão Preto 
(SP) nos dias 30 e 31 de março, o primeiro 
trator do mundo movido a gás metano, 
reafirmando a sua posição de líder 
mundial em energia limpa. O modelo T6 
Methane Power, produzido em Basildon, 
na Inglaterra, foi lançado comercialmente 
este ano no Brasil e apresentado nas 
feiras agrícolas Show Rural Coopavel, em 
Cascavel (PR), e Expodireto Cotrijal, em 
Não-Me-Toque (RS). A máquina está à 
disposição dos clientes da marca no país via importação.
O trator biometano inaugura um novo segmento de máquinas agrícolas, por sua inovação no uso 
de combustíveis alternativos e mais amigáveis ao meio ambiente. O setor sucroalcooleiro será um 
dos mais beneficiados com a solução da New Holland. O T6 Methane Power pode utilizar o gás 
proveniente das operações de cana-de-açúcar como combustível, aproveitando o passivo ambiental 
e transformando-o em ativo ao gerarem o seu próprio combustível e deixando de utilizar o óleo 
diesel.
O volume das operações que envolvem a cana-de-açúcar hoje no Brasil faz com que o setor seja 
naturalmente um dos que mais demande novas tecnologias para atender às necessidades do 
segmento. Uma delas é a busca pela redução de custos nas operações. Por ser um dos que mais 
gera matéria orgânica como subproduto o setor tem muito potencial para a geração de biometano, 
tornando-se um dos principais consumidores para este tipo de trator.
Para as usinas, com o gás gerado a partir da decomposição dos resíduos da cana, a vantagem 
é que terão uma sensível diminuição dos custos com diesel, por exemplo. Outro benefício com 
a utilização do T6 Methane Power é sua versatilidade, já que pode ser empregado em diversas 
operações, tais como: pulverização, roçagem, corte de soqueira e nivelamento de solo, entre 
outras, reduzindo os valores despendidos com combustível. Lembrando que as usinas de cana 
demandam muitas horas operacionais das máquinas, fazendo com que o trator se pague mais 
rápido.
“É com muito orgulho que apresentamos essa nova tecnologia, que reforça a nossa liderança no 
desenvolvimento de combustíveis alternativos, mais amigáveis ao meio ambiente e que entregam 
a mesma eficiência energética e operacional de um trator convencional, além de possuir uma 
melhor relação de custo-benefício para o produtor rural”, ressalta Rafael Miotto, vice-presidente da 
New Holland Agriculture para a América Latina.
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Prêmio

O trator biometano vinha sendo testado no Brasil desde 2017, como protótipo, com ótimos 
resultados. Recentemente, o T6 Methane Power foi eleito Trator Sustentável do Ano 2022 durante 
a EIMA Internacional, feira mundial que expõe novidades em máquinas agrícolas, que ocorreu em 
outubro de 2021 em Bolonha, na Itália.
“Esse tipo de trator dá ao produtor rural ou à usina a possibilidade de utilizar o biogás gerado dentro 
da propriedade (a partir de dejetos de animais ou de resíduos da operação de cana, por exemplo) 
para abastecer o equipamento, aproveitando o chamado ciclo virtuoso da propriedade, que se torna 
cada vez mais autossuficiente do ponto de vista energético e ambientalmente correta. E como um 
extra ainda tem a redução dos seus custos operacionais e tranquilidade no gerenciamento das suas 
atividades, pois se torna autossuficiente em produção e uso de combustível, ficando livre de todas as 
incertezas do mercado de combustíveis fósseis”, afirma Cláudio Calaça Júnior, diretor de Marketing 
de Produto da New Holland Agriculture para a América Latina.

Palestra

Durante o Seminário de Mecanização, o especialista de Marketing de Produto da New Holland 
Agriculture Juliano Perelli deu uma palestra sobre o biometano focado no mercado de cana-de-
açúcar. “O objetivo é mostrar como a vinhaça e a biomassa geradas a partir do beneficiamento da 
cana podem ser reaproveitadas para a geração do gás que vai movimentar o trator”, pontua Perelli.
A tecnologia de propulsão por biometano oferece inúmeras vantagens ambientais, incluindo a 
redução de até 80% das emissões em comparação com um motor diesel padrão.  
www.newholland.com.br
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NOTÍCIAS

> NEW HOLLAND FAZ HOMENAGEM EM CAMPO AO DIA DAS MULHERES
Jogadores do Juventude, time patrocinado pela marca, exibiram nas 
camisas nomes de agricultoras brasileiras

Em reconhecimento ao Dia Internacional 
da Mulher –8 de março– a New Holland 

Agriculture, marca da CNH Industrial, preparou 
uma surpresa a todos que assistiram à partida 
entre Juventude e Guarany, válida pela 10a 
do Campeonato Gaúcho, no último domingo. 
Ao entrarem em campo, no estádio Alfredo 
Jaconi, em Caxias do Sul (RS), os jogadores do 
Juventude, patrocinado pela marca, exibiam a 
mensagem #ÉTEMPODEMULHER, em alusão 
ao movimento lançado pela New Holland com 
objetivo de valorizar a importância da mulher do 
campo.
“A New Holland busca estimular a participação 
cada vez maior da mulher, não apenas no 
agronegócio, mas em todos os setores da 
sociedade, como protagonistas” afirma Gustavo 
Taniguchi, diretor de Marketing Comercial da 
New Holland Agriculture para a América Latina. 
De acordo com um levantamento feito pela Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG), 31% 
das fazendas brasileiras são administradas por mulheres – o triplo em relação ao que era em 
2013. Já os dados do Censo Agro, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), revelaram que 19% das propriedades eram dirigidas por mulheres em 2017, o que 
significa aproximadamente 947 mil fazendas. Em 2006, por exemplo, elas eram apenas 13%.
Na ação de homenagem às mulheres, a New Holland abriu mão de sua logomarca estampada 
na parte da frente das camisas dando lugar à mensagem #ÉTEMPODEMULHER que trazia ainda 
estampada a presença de colheitadeiras “colhendo” as listras características do uniforme do 
clube. Mas não parou por aí. Nas camisas do uniforme, os jogadores traziam como destaque 
nomes de mulheres agricultoras brasileiras nas costas, ao invés do seu próprio nome.
A partida, que marcou também a renovação do patrocínio entre New Holland Agriculture e 
Esporte Clube Juventude para temporada 2022, foi vencida pelo time de Caxias do Sul por 2 a 0, 
com gols de Leila (Isidro Pitta) e Tainá (Vitor Júnior).
“Este é um tema muito importante para nós, reconhecemos a importância da mulher do 
campo. Nós da New Holland acreditamos que esse não é assunto para um único dia. É sempre 
tempo de mulher. Para que isso não seja só uma ideia, além de trabalharmos muito para que 
as conquistas sejam reconhecidas, também investimos em capacitação e desenvolvimento. 
Incentivamos e reconhecemos essa diversidade no agronegócio como um motor de inovação 
e sempre vamos estar próximos de todos, incluindo as mulheres e os jovens, que hoje estão 
tomando frente no agronegócio”, relata Taniguchi. 
www.cnhindustrial.com
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> TUZZI TRAZ INOVAÇÃO COM ALTA RESISTÊNCIA E MENOR IMPACTO 
AMBIENTAL PARA O SISTEMA TRASEIRO DE TRATORES AO 9° 
CONGRESSO BRASILEIRO DE INOVAÇÃO DA INDÚSTRIA
No primeiro dia do evento, empresa apresentado a novidade em Sistemas 
de Acoplamento para Tratores desenvolvida com tecnologia própria

Menor peso, maior resistência e menor impacto ao meio ambiente. No primeiro dia do 9° 
Congresso Brasileiro de lnovacão da Indústria a Tuui apresentou essa tríade de benefícios em 

uma de suas mais recentes soluções. Trata-se de uma tecnologia própria aplicada aos sistemas de 
acoplamento para tratores. 
Em um espaço conectado com a tecnologia, a empresa vem com um produto inovador, sobretudo 
para o mercado de máquinas agrícolas. “Um dos objetivos da inovação é a obtenção de produtos 
com propriedades de maior resistência à fadiga, à tração e ao desgaste, e também com menor 
peso”, explicou César Bonocini, diretor comercial da Tuzzi. 
Para Alexandre Tuzzi, o projeto traz ganhos significativos em conhecimentos científicos para a 
aplicação de materiais avançados no aprimoramento da produção de sistemas de acoplamento 
para tratores. “Esperamos que, as características inéditas da tecnologia criem um novo paradigma 
para o setor, uma vez que fornece soluções em resistência e tenacidade, aliadas à maior 
sustentabilidade do processo”, pontuou Alexandre Tuzzi. www.tuzzi.com.br
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NOTÍCIAS

> AGCO INCORPORA CAMINHÕES ELÉTRICOS E A GÁS EM SUA FROTA
Companhia é pioneira no segmento de maquinários agrícolas a integrar 
veículos sustentáveis na frota; mulheres estarão à frente da direção dos 
caminhões

A AGCO, líder mundial na 
concepção, fabricação e 

distribuição de equipamentos e 
soluções agrícolas, em parceria com 
o grupo Coopercarga, incorpora 
veículos movidos a eletricidade e 
a gás GNV em sua frota de caminhões no Brasil. A empresa é primeira do segmento agrícola 
a adotar essa iniciativa, que tem potencial para reduzir as emissões em 480 toneladas de CO2

por ano. A iniciativa abrange três dos 16 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU: 
Energia limpa e acessível; Consumo e produção responsáveis; e Ação contra a mudança global 
do clima.
“Estamos priorizando as ações de sustentabilidade e parcerias que causam maior impacto 
positivo, e de forma mais imediata. Seguimos uma tendência mundial em busca de 
produtividade e efi ciência pelo uso de tecnologia através de equipamentos movidos à energia 
renovável e como consequência entregamos uma logística inteligente”, explica Rafael Jesus, 
Gerente de Distribuição e Transportes da AGCO América do Sul. 
Os 16 caminhões, oito elétricos e oito a gás – aproximadamente 20% do total da frota de 
logística dedicada às operações de inbound da companhia -, serão utilizados para entrega de 
peças de fornecedores para as fábricas em Mogi das Cruzes-SP, Canoas-RS, Santa Rosa-RS e 
Ibirubá-RS, além de também entregarem peças no Centro de Distribuição de Peças, em Jundiaí-
SP. 
A meta da companhia é que entre 30% a 40% das operações sejam realizadas por caminhões 
movidos a eletricidade e gás GNV no médio prazo. “Acompanharemos durante o ano de 2022 
os quesitos como adequação de infraestrutura do país, e está sendo preparado um plano 
consistente de expansão, alinhado com os objetivos da corporação”, afi rma Rafael Jesus da 
AGCO.
A entrega dos primeiros caminhões terá início em março e seguirá até novembro. A iniciativa é 
uma parceria da AGCO com um dos seus prestadores de serviços de transportes Coopercarga, 
que aposta na aquisição e substituição dos veículos movidos a diesel por elétricos e a gás GNV. 
A empresa Unidão Transportes e Logística, que é um dos principais parceiros logísticos da 
AGCO no Brasil, também faz parte da iniciativa de adequação na frota. 

Mulheres no comando

AGCO e Coopercarga irão reforçar suas respectivas posições de vanguarda em Diversidade e 
apoiar a presença feminina no mercado de trabalho priorizando a atuação das mulheres à frente 
da direção dos caminhões. Elas irão dirigir o modelo elétrico JAC iEV1200T+, da JAC Motors, e 
o modelo movido a GNV, o Scania R410 6x2, da Scania. 
www.AGCOcorp.com   www.coopercarga.com.br
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NOTÍCIAS GLOBAIS

> MORRE ANTONIO CARRARO, 
PRESIDENTE DA HISTÓRICA 
FABRICANTE ITALIANA QUE LEVA SEU NOME 

Em 11 de março de 2022, faleceu um dos nomes mais 
importantes da mecanização agrícola italiana. Ele deixa 

sua esposa, Luciana, e seus seis fi lhos, Marcello, Liliana, 
Massimiliano, Silvia, Davide e Barbara; muitos dos quais 
realizam seu trabalho dentro da empresa.
Em 11 de março de 2022, Antonio Carraro, presidente da 
Antonio Carraro SpA, que acabara de completar noventa anos, 
faleceu cercado por seus entes queridos. Antonio Carraro foi o 
presidente da histórica empresa de mesmo nome, localizada 
em Campodarsego (Veneto, Itália). Líder na fabricação de 
tratores compactos para agricultura especializada e municípios, 
além de uma das marcas de tratores compactos isodiamétricos 
mais reconhecidas, a empresa conta atualmente com mais de 

500 funcionários, quatro fi liais comerciais na Austrália, Espanha, França e Turquia, e exporta 65 % 
de sua produção para 42 países.
Falar da vida de Antonio Carraro é falar da empresa que leva seu nome. Da separação da antiga 
Giovanni Carraro, fundada em 1910 por seu pai, um renomado fabricante italiano de semeadoras, 
tratores e motores a diesel, duas empresas diferentes nasceram em 1960: Antonio Carraro di 
Giovanni (com Antonio, sua irmã Bianca e seu pai Giovanni) e Carraro SpA (com Oscar, Mario, 
Francesco e Clara, os outros fi lhos de Giovanni).
Atuante na empresa até algumas semanas atrás, como pudemos ver na última edição da Eima 
Internacional em novembro, onde tivemos a oportunidade de conversar com ele e seu fi lho 
Marcello, Antonio Carraro ainda estava totalmente envolvido na Pesquisa e Desenvolvimento 
da empresa, departamento que vinha diariamente. Trabalhador incansável de caráter otimista e 
apaixonado, este pioneiro na indústria de tratores conseguiu desenvolver uma marca consolidada 
e reconhecida que hoje conta com mais de 500 funcionários, 5 fi liais (Espanha, EUA, Turquia, Chile, 
França), 650 revendedores e pontos de venda em todo o mundo.
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> OPERAÇÕES PORTUÁRIAS: EIS AS SOLUÇÕES DA BKT 

A gama de pneus BKT oferece soluções adequadas 
para as diferentes máquinas que operam em 

centros portuários: pneus com características 
específicas para cada aplicação.
Em particular, a gama radial PORTMAX da BKT 
oferece soluções adequadas para estas aplicações.
O PORTMAX PM 90 é o pneu radial concebido para 
empilhadoras porta-contentores e está equipado 
com lonas de cima em aço multicamadas que 
garantem a estabilidade excecional indispensável na 
movimentação de cargas elevadas. A estrutura All 
Steel oferece a máxima resistência à lona de carcaça 
e uma distribuição adequada das cargas no solo. 
PORTMAX PM 93 PLUS – Para pórticos automóveis 
(straddle carriers), pontes rolantes e guindastes RTG
Particularmente resistente e com capacidade de 
carga elevada, o PORTMAX PM 93 PLUS é o pneu 
radial perfeito para o transporte intermodal de 
pórticos automóveis. 
Esta solução garante ao operador uma viagem mais 
confortável, sem deslizes, reduzindo o consumo de 
combustível. 
PORTMAX PT 93 – Para camiões de terminais 
O PORTMAX PT 93 foi desenvolvido especificamente 
para camiões de terminais e é ideal para operações 
em portos e interportos. O piso, concebido com 
um composto antiestático especial, oferece uma 
resistência particular ao desgaste mesmo nas 
situações mais exigentes, de modo a minimizar a 
frequência de substituição e o tempo de imobilização.

> OS PNEUS MAIS SILENCIOSOS DA BKT 

O AGRIMAX V-FLECTO é o pneu 
concebido para melhorar o 

desempenho dos tratores de alta potência. 
Produto revolucionário criado para otimizar o 
trabalho, tempo e recursos dos agricultores, 
também graças à tecnologia VF, a qual 
permite maximizar as cargas sem mudar a 
pressão do pneu. O AGRIMAX V-FLECTO 
pode transportar 40% mais peso do que 
um pneu padrão do mesmo tamanho e 
com a mesma jante recomendada.
Ao diminuir a pressão, o número de blocos 
no chão é maior, melhorando o desgaste e 
diminuindo o ruído. O AGRIMAX V-FLECTO 
também é adequado para todas as 
operações no campo que requerem baixa 
compactação do solo.
O RIDEMAX IT 697 (M+S) foi criado para 
satisfazer as necessidades do transporte 
rodoviário, manutenção dos espaços 
verdes e operações de limpeza de ruas. É 
portanto 80% utilizado na estrada, sendo 
completamente diferente do AGRIMAX 
V-FLECTO. Faz parte da gama RIDEMAX 
da BKT, desenvolvida para garantir 
estabilidade a alta velocidade, suportar 
cargas pesadas para reduzir os ciclos 
de transporte e reduzir a resistência ao 
rolamento, reduzindo assim o consumo 
de combustível.
O seu ponto forte é o padrão de origem 
industrial, com um piso que permite um 
desgaste regular, resistência baixa ao 
rolamento e excelente estabilidade. 
O RIDEMAX IT 697 M+S é um 
produtopara todas as estações que pode 
ser utilizado durante todo o ano. Também 
graças ao composto específico do piso, 
em combinação com as incisões nos 
blocos (o chamado desenho lamelar) 
que garantem uma melhor aderência em 
estrada com neve, durante a utilização no 
inverno.
Aceder à sala de imprensa da BKT:
www.bkt-tires.com/ww/en/press-room
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> A BKT ALARGA SIGNIFICATIVAMENTE A PRODUÇÃO EM BHUJ

A partir de hoje, a fábrica de produção do modelo BKT em Bhuj alarga significativamente 
a sua capacidade de fabrico de pneus radiais agrícolas, para corresponder à crescente 

procura em todo o mundo. A fábrica da BKT em Bhuj acrescenta 50 000 toneladas métricas 
à sua capacidade de fabrico.
A 4 de março de 2022, começou oficialmente a produção comercial dos pneus radiais agrícolas 
BKT na nova fábrica expandida de Bhuj, onde o primeiro pneu saiu da linha de produção a 24 de 
fevereiro de 2022. Este projeto é o resultado de um investimento estimado em 95 milhões de 
euros.
A BKT concretizou o projeto no tempo recorde de menos de um ano, depois do início das 
obras a 22 de maio de 2021. Desta forma, o Grupo dá mais um passo no seu percurso de 
crescimento. A nova fábrica ocupa cerca de 5 hectares de terreno e alcançará a sua capacidade 
total de fabrico de 50 000 toneladas métricas dentro de 6 meses. 
A BKT tomou a decisão estratégica de expandir significativamente a sua produção de pneus 
para responder ao aumento global da procura, particularmente de pneus do setor agrícola.
“A procura mundial de pneus agrícolas está em alta”, comenta Arvind Poddar, presidente e 
diretor-gerente da BKT. “Há indícios fortes de que o crescimento neste setor chegou para ficar 
e, de acordo com a visão de crescimento e qualidade da empresa, a expansão atual iria ao 
encontro das expetativas dos nossos clientes fiéis. Durante um dos períodos mais difíceis da 
história por causa da pandemia em 2021, adotámos uma estratégia que nos ajudou a satisfazer 
até os nossos clientes mais exigentes e a entregar os nossos produtos de acordo com suas 
necessidades. Pensamos que está na hora de agir e avançar com força para cumprir o nosso 
compromisso com as crescentes necessidades dos nossos clientes. Esta expansão é a nossa 
resposta à procura universal”.

> ÁGUA E AGRICULTURA: PERSPECTIVAS PARA UMA UTILIZAÇÃO MAIS EFICIENTE E SUSTENTÁVEL

No Dia Mundial da Água, a BKT dedica o quinto episódio do Global Trends ao uso deste 
importante recurso na agricultura. O objetivo: explorar com convidados e especialistas 

internacionais as soluções para uma melhor utilização do ouro azul.
De todos os recursos necessários para o planeta e para a vida, a água é sem dúvida o mais 
importante. O “ouro azul” também desempenha um papel fundamental em diversas atividades 
que garantem o sustento de toda a população mundial. A agricultura acima de tudo, um setor que 
é, em termos absolutos, o maior utilizador de água.
Mas como é que a utilização da água no setor pode ser gerida mais eficazmente? E o que pode ser 
feito para utilizar este importante recurso de uma forma inteligente e sustentável?
O consumo de água é o tema principal do quinto 
episódio do Global Trends, o formato da BKT 
Network dedicado aos macrotemas e tendências que 
influenciam a agricultura mundial.
No Dia Mundial da Água (22 de março), a BKT quis 
abordar esta questão essencial para o futuro da 
agricultura e do planeta junto com um painel de 
especialistas e profissionais internacionais que 
ajudaram a tentar responder às perguntas acima.
bkt-network.com/water-use 
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EXCELENTE DESEMPENHO COM GAMAS DA BKT DEDICADAS A 
COMPACTADORES
A multinacional indiana estudou e desenhou gamas de pneus altamente 
especializadas para compactadores utilizados em diferentes ambientes e 
aplicações. Uma combinação de estabilidade, resistência e ciclo de vida 
prolongado.
As linhas da BKT especialmente desenvolvidas 
para operações de compactação nos setores 
industrial e da construção confirmam a 
capacidade bem estabelecida da empresa, 
como um dos principais fabricantes mundiais de 
pneus off-highway, para competir em contextos 
complexos que exigem grande profissionalismo, 
investigação e inovação. A BKT correspondeu 
com determinação às necessidades dos 
operadores, ao fornecer soluções específicas que 
estão perfeitamente alinhadas com os estilos de 
trabalho dos operadores. 
As operações de compactação são uma área 
específica e interessante para a BKT. O primeiro pneu a satisfazer as exigências desta aplicação é o 
PAC MASTER, o pneu convencional que garante uma estabilidade extraordinária e um ciclo de vida 
prolongado. Fabricado com um composto especial, é dotado de uma resistência excecional, capaz 
de dissipar o calor causado pela temperatura da superfície da estrada durante o assentamento. 
Esta solução está disponível no mercado em vários tamanhos: 7.50 - 15, 8.5/90 - 15 K, 9.5/65 - 15, 
190/60 - 15, 205/60 - 15, 7.50 - 16, 10.5/80 - 16, 9.00 - 20, 11.00 - 20 e 14/70 - 20.
As mesmas características, melhoradas, podem ser encontradas no PAC MASTER PLUS, a solução 
caracterizada por uma área de contacto mais ampla que oferece ao veículo ainda mais estabilidade. 
A resistência ao calor e a durabilidade são, portanto, também características distintivas deste pneu 
que está disponível em dois tamanhos diferentes: 7.50 - 15 e 9.00 - 20. 
Seguem-se três modelos agroindustriais versáteis, todos eles excelentes opções para 
compactadores de solo. 
O TR 387 está disponível em várias versões, incluindo o “Dual Bead”, que é particularmente 
adequado para tratores industriais graças ao seu talão duplo. O pneu destaca-se por ser 
particularmente durável, bem como pela sua grande resistência a cortes e rasgos e pela 
sua propensão para trabalhos pesados. Entre os muitos tamanhos disponíveis, o ideal para 
compactadores é o 23.1 - 26.
Outro destaque é o TR 390, que também dispõe de capacidade de carga elevada e maior 
durabilidade e está disponível nas versões “Dual Bead HD”, ou seja, com um talão duplo HD nos 
tamanhos 23.1 - 26 e 28L - 26 e “Dual Bead HD Special”, com um talão duplo HD especial, apenas 
no tamanho 23.1 - 26. 
Finalmente, o círculo é fechado pelas gamas para compactadores TR 391, a excelente solução 
agroindustrial para operações de transporte e compactação. Disponível no tamanho 14.9 – 24.
www.bkt-tires.com

AGRIWORLD16



AGRIWORLD 17

GRANDE ANO PARA KUHN
As vendas líquidas do Kuhn Group aumentaram 20,5% 

em 2021, para cerca de € 1,3 bilhão. A demanda pelos 
produtos da empresa foi forte em todas as regiões chave.
O aumento foi impulsionado pela maior renda dos agricultores, 
vários programas de apoio do governo, condições climáticas 
geralmente favoráveis e baixos níveis de estoque dos 
revendedores, o que levou a uma maior carteira de pedidos 
antecipados. Os melhores números de Kuhn também foram ajudados pelo aumento da 
necessidade de máquinas mais produtivas. Este aumento de vendas foi especialmente perceptível 
na América do Norte e Europa.
A empresa conseguiu lidar com questões de cadeia de suprimentos e logística, mas a contratação 
de funcionários mais qualificados para lidar com esse acúmulo se mostrou difícil, principalmente 
nos EUA, embora os números globais de recursos humanos do Grupo Kuhn tenham aumentado de 
5.194 pessoas em 2020 para 5.832 no ano passado.
Olhando para o futuro, a empresa prevê que a demanda por máquinas agrícolas enfraqueça, 
especialmente na América do Norte e do Sul. As dificuldades logísticas e da cadeia de suprimentos 
continuarão nos próximos meses e a carteira de pedidos alta no final de 2021 significa que as fábricas 
permanecerão em plena capacidade, especialmente durante o primeiro semestre deste ano. Apesar dos 
custos mais altos de matéria-prima e mão de obra, Kuhn espera que as vendas aumentem ligeiramente 
este ano e a margem de lucro operacional deve permanecer em dois dígitos. www.kuhn.es
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> YOKOHAMA RUBBER COMPRARÁ TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS
O grupo Trelleborg AB acaba de assinar um acordo para vender a 
Trelleborg Wheel Systems à Yokohama Rubber Company, uma transação 
que está sujeita à aprovação das autoridades de concorrência relevantes e 
deverá ser concluída na última parte de 2022

Yokohama Rubber Co., Ltd., com sede em Tóquio, Japão, 
foi fundada há mais de 100 anos, em 1917, e é líder 

mundial na indústria de pneus e outras aplicações de borracha, 
como correias transportadoras, correias, mangueiras e para-
lamas. Fabrica e comercializa pneus para todas as categorias 
de veículos, desde carros compactos até carros esportivos, 
sedãs de alta potência, caminhões e ônibus, além de grandes 
equipamentos agrícolas, de construção e mineração.
Com receita de 607,8 bilhões de ienes (€5,2 bilhões), a 
Yokohama Rubber Co., Ltd., emprega mais de 27.000 pessoas 
em todo o mundo e opera em mais de 120 países. Hoje, está 
bem estabelecida no Japão, Ásia, Europa, América do Norte e do 
Sul, e é apoiada por 18 fábricas de pneus, 4 centros de P&D e alto desempenho de produtos.
A aquisição da Trelleborg Wheel Systems permitirá à Yokohama Rubber Co., Ltd. consolidar sua 
posição de liderança entre os produtores de pneus em todo o mundo, tornando-se líder global no 
segmento off-road (OTH), com vendas de cerca de € 2 bilhões e um amplo portfólio de marcas 
conhecidas. que incluem Yokohama, Aichi, Alliance, Galaxy, Primex, e com este acordo, Trelleborg, 
Mitas, Maximus, Cultor e Interfi t. Com este portfólio, a Yokohama Rubber Co., Ltd. cobrirá 
diferentes necessidades de mercado nos setores agrícola, de construção, manuseio de materiais e 
mineração.
Paolo Pompei, presidente da Trelleborg Wheel Systems, disse: “Olhando para trás na história 
recente da Trelleborg Wheel Systems dentro do Grupo Trelleborg, conseguimos expandir 
nossos negócios através de grandes aquisições e investimentos estratégicos, construindo uma 
empresa forte e atraente no negócio de pneus off-road. Juntos criamos uma plataforma sólida, 
bem estabelecida no mercado global e com bom desempenho por muitos anos. As tendências 
subjacentes indicam crescimento a longo prazo em todos os segmentos em que atuamos. Agora, 
estamos prontos para olhar para a frente e para todos nós este acordo representará um marco 
importante em nossa jornada para o futuro. Tornar-se parte de um líder global em pneus nos 
dará a oportunidade de alavancar nossa plataforma existente com o apoio de um grupo forte que 
compartilha a mesma ambição e valores corporativos.”
A Yokohama Rubber Co., Ltd., tornou público alguns detalhes do acordo. O valor corporativo da 
Trelleborg Wheel Systems é de € 2,04 bilhões (cerca de 265,2 bilhões de ienes, à taxa de câmbio 
de 130 ienes/1 €, e o acordo de aquisição também inclui um ganho vinculado ao desempenho (que 
poderia aumentar o preço de aquisição em € 60 milhões com base nos resultados obtidos no ano 

Paolo Pompei.
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fiscal de 2022). A Yokohama Rubber estima que o EBITDA 
múltiplo do negócio adquirido será de aproximadamente 9x, 
assumindo um EBITDA do ano fiscal de 2022 da Trelleborg 
Wheel Systems de € 230 milhões.

Yokohama Rubber Tire Business Estratégia sob YX2023

Essa compra está dentro do plano de gestão de médio prazo 
‘Yokohama Transformation 2023 (YX2023)” para os exercícios 
de 2021 a 2023. Como yokohama Rubber explica: “O ‘YX’ em 
YX2023 é uma combinação de ‘Y’ para Yokohama e ‘X’ para 
transformação. Durante o YX2023, a Yokohama Rubber está 
simultaneamente promovendo o reforço dos pontos fortes de 
seus negócios existentes e a busca por novas oportunidades 
que atendam às necessidades dos clientes durante a 
importante transformação que está ocorrendo no mercado 
global de pneus neste momento. Através desse esforço 
duplo, a Yokohama Rubber pretende alcançar resultados 
recordes no ano fiscal de 2023.”
O mercado global de pneus pode ser dividido em dois 
submercados: pneus de consumo, que incluem pneus de 
carro, e pneus comerciais, que cobrem pneus usados em caminhões e ônibus, máquinas agrícolas 
e de construção, e outros veículos especiais. Estes dois submercados são atualmente de escala 
semelhante. No entanto, a Yokohama Rubber espera que as tendências atuais e a transformação 
digital mudem muito o cenário do mercado de pneus. Especificamente, a empresa japonesa 
espera que a propriedade individual de carros diminua e veículos relacionados à infraestrutura 
dedicados à movimentação de pessoas e bens aumentem, levando os pneus de consumo a se 
tornarem pneus comerciais. Em resposta a essa mudança no mercado de pneus, a Yokohama 
Rubber está promovendo uma estratégia com uma abordagem de duas pontas de reforçar 
seus pontos fortes e buscar novas oportunidades que agreguem valor. No negócio de pneus de 
consumo, essa estratégia visa aumentar a relação de vendas de pneus de alto valor agregado, 
aumentando as vendas da marca global Advan, sua marca Geolandar de pneus SUV e caminhões, 
e pneus de inverno. O negócio comercial de pneus da Yokohama está explorando oportunidades 
criadas por mudanças no mercado, com foco em quatro temas: custo, serviço, transformação 
digital e expansão de sua linha de produtos.

Propósito de aquisição: Situação atual e desafios para o negócio de pneus da Yokohama 

Rubber

A aquisição da Trelleborg Wheel Systems contribuirá para a expansão do negócio de OHT da 
Yokohama Rubber, que a YX2023 posicionou como um motor de crescimento futuro para o 
negócio de pneus comerciais da empresa. A proporção de pneus de consumo para pneus 
comerciais no mercado global atual é de 1:1, mas as vendas comerciais de pneus da Yokohama 
Rubber se inclinam mais para o consumo, com uma proporção de 2:1 em comparação com os 
pneus comerciais. Para alinhar ainda mais a composição de vendas do seu negócio de pneus 
com o mercado global e garantir o crescimento dos lucros e a estabilidade dos negócios, um dos 
principais desafios enfrentados pelo negócio de pneus comerciais da Yokohama Rubber é crescer 
um negócio de OHT. “A aquisição da TWS não só ajudará o negócio de pneus da Yokohama Rubber 
a alcançar uma composição de vendas mais ideal, como também fortalecerá o negócio comercial 
de pneus da Companhia em cada uma das quatro áreas estabelecidas na YX2023: linha de 
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produtos, custo, serviço e transformação digital. Enquanto isso, o negócio de pneus de consumo 
continuará seus esforços para melhorar sua rentabilidade, ampliando as vendas de seus pneus 
Advan, Geolandar e winter.”

Pontos fortes da Trelleborg Wheel Systems

As vendas da Trelleborg Wheel Systems no ano fi scal de 2021 somaram 10.076 milhões de SEK 
(cerca de 129 bilhões de ienes), representando aproximadamente 30% das vendas consolidadas 
da Trelleborg AB. Nos últimos 10 anos, a Trelleborg Wheel Systems aumentou suas vendas 2,6 
vezes e triplicou o EBIT (lucros antes de juros e impostos). Ao expandir as vendas, manteve um 
retorno alto e estável, com seu índice EBIT continuamente acima de 10%.
Dos pneus fabricados e vendidos pela Trelleborg Wheel Systems, os pneus agrícolas representam 
cerca de 60% e os pneus industriais em torno de 20%, o restante são pneus para máquinas de 
construção e motocicletas. Nos mercados globais de pneus agrícolas e industriais, possui produtos 
de renome mundial, imagem poderosa da marca, capacidades tecnológicas e serviço pós-venda. 
Além disso, possui uma linha de pneus em cada categoria de produto que suporta todos os tipos 
de veículos e tamanhos de veículos, desde os menores até os maiores.
A Trelleborg Wheel Systems possui 14 fábricas em nove países: 7 na Europa (Itália, Letônia, Sérvia, 
Eslovênia e 3 na República Tcheca), 2 nos Estados Unidos, 1 no Brasil e 4 na Ásia (2 na China 
e 2 no Sri Lanka). Cerca de 70% de suas vendas estão na Europa. Também está promovendo 
ativamente atividades de ESG (Meio Ambiente, Social e Governança), incluindo a defi nição de 
metas importantes para sua mudança para matérias-primas renováveis. Nos próximos cinco anos, 
planeja aumentar as proporções de biomateriais usados em seus produtos em mais 10%.

Estratégia de aquisição e compatibilidade com YX2023

A Yokohama Rubber acredita que a aquisição da Trelleborg Wheel Systems lhe proporcionará uma 
estrutura de marca de produtos mais abrangente, fortalecerá sua rede de serviços, contribuirá para 
a transformação digital, expandirá sua rede de vendas regionais e impulsionará suas vendas de 
pneus OE (Original Equipment).
Em termos de uma estrutura completa da marca de produtos, a aquisição dará à Yokohama 
Rubber uma linha completa de pneus para máquinas agrícolas e de construção que cobrirão todas 
as categorias da marca, desde marcas básicas até padrão e premium. A rede de serviços da 
Yokohama Rubber será reforçada pelo serviço patenteado de manutenção de pneus da Trelleborg 
Wheel Systems, que oferece serviço pós-venda de pneus industriais em 82 locais em 21 países, e 
a Yokohama Rubber planeja expandir esse serviço para pneus agrícolas. Na área de transformação 
digital, a Trelleborg Wheel Systems está desenvolvendo um sistema remoto para monitorar a 
pressão e a temperatura do ar dos pneus. A Yokohama Rubber vem desenvolvendo um sistema 
semelhante e as duas empresas colaborarão para desenvolver um serviço de monitoramento 
remoto mais conveniente e efi ciente.
A adição da forte rede de vendas da Trelleborg Wheel Systems na Europa complementará os 
pontos fortes da Yokohama Rubber no Japão, América do Norte e Ásia, criando uma rede global 
que abrange os principais mercados que devem impulsionar o crescimento do negócio de OHT do 
Grupo Yokohama. Também abrirá as portas para novos clientes para os pneus OE da Yokohama, já 
que aproximadamente 30 dos 60 OEMs fornecidos pela Trelleborg Wheel Systems seriam novos 
clientes para a Yokohama Rubber. www.yokohama.eu/pt/  www.trelleborg.com/pt



“Nós da Trelleborg 
Wheel Systems, 
como especialistas 
em pneus, 
trabalhamos 
arduamente 
com tecnologia 
e inovação para 
maximizar a 
produtividade”

MARCELO NATALINI 
PRESIDENTE DA TRELLEBORG WHEEL 
SYSTEMS PARA A AMÉRICA DO SUL

ENTREVISTA

AGRIWORLD 21

©AGRIWORLD

Como foi para a empresa 

Trelleborg Wheel Systems o ano 

de 2021 e o que vocês esperam 

desse ano de 2022?

O ano de 2021 foi um ano 
espetacular para toda a América 
do Sul e falando especialmente 
do Brasil, não foi diferente seja 
para o canal de reposição, quanto 
para o de equipamento original. 

É claro que o mercado é 
um ciclo, onde o aquecimen-
to das vendas de equipamen-
to original resulta automatica-
mente no aumento das ven-
das de pneus. 
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meçam a temperatura do mercado, seja através 
das novas tendências tecnológicas, novas cultu-
ras que estão sendo desenvolvidas e planejadas 
e seus respectivos recursos necessários. 

Esta é uma oportunidade única para que a 
Trelleborg Wheel Systems consiga cruzar todas 
as informações disponíveis na Agrishow com 
o contato periódico que temos com as monta-
doras de máquinas agrícolas convertendo esta 
base de dados em soluções tecnológicas para 
nosso cliente final.

Além disso, como estamos há tanto tempo 
sem eventos presenciais, muitos produtos impor-
tantes para o mercado brasileiro não foram expos-
tos ao vivo e em breve serão novamente exibidos 
na Agrishow. Em 2021, por exemplo, tivemos que 
nos reinventar com um showroom virtual para man-
ter a proximidade com nossos clientes e deixá-los 
viver uma experiência de 360 graus com nossos 
produtos Trelleborg. Os visitantes poderão vê-lo ao 
vivo em nosso estande da Trelleborg (stand E8B) 
na Agrishow durante o evento.

Obviamente que nossos principais produ-
tos e tecnologias estarão em evidência também. 
Podemos citar o Pneu TM1000 ProgressiveTrac-
tion®, desenvolvido com tecnologia de constru-
ção VF (Very High Flexion) e com a multipremiada 
ProgressiveTraction® na sua banda de rodagem. 
Esse produto é uma solução inovadora que ofe-
rece flutuação superior, menos estresse no solo 
e tração imbatível com suas barras de tração de 
borda dupla. Na estrada, o avançado desenho da 
sua banda de rodagem garante baixo consumo de 
combustível e menores emissões de CO², além 
de dirigibilidade e conforto superiores, ao mes-
mo tempo em que prolonga a vida útil do pneu.

Em função das incertezas geradas pela CO-
VID-19, no ano de 2020 a cadeia produtiva teve 
um freio natural causado por este efeito totalmen-
te novo. Quando o mundo percebeu que todo o 
ambiente agrícola não iria parar, a retomada em 
termos de demanda foi explosiva, causando uma 
ruptura na cadeia produtiva e mesmo com a máxi-
ma aceleração da produção o mercado ficou desa-
bastecido por todo o ano de 2021 e este mesmo 
efeito se dará em 2022, ou seja esperamos to-
dos o gradativo abastecimento de todas as ordens 
de compras represadas nestes 2 últimos anos. 

Importante salientar que no mercado brasi-
leiro não tivemos somente uma explosão quanti-
tativa, mas principalmente uma melhoria qualita-
tiva do parque de máquinas.

O Brasil está crescendo seja em novas áre-
as cultiváveis como também em produtividade 
agrícola ano a ano, isso está diretamente conec-
tado às técnicas de cultivo e colheitas otimiza-
das, melhores equipamentos com tecnologia 
embarcada, capazes de fazer por exemplo a lei-
tura do solo por GPS e utilizar fertilizan-
tes de maneira precisa de acordo com 
as necessidades de cada m2 do mesmo. 
E neste cenário nós da Trelleborg Wheel 
Systems, como especialista em pneus, 
trabalhamos arduamente com tecnolo-
gia e inovação para maximizar a produ-
tividade desses clientes, podendo aten-
der às necessidades especificas de cada 
um, tendo a vantagem de ser proprie-
tária de cinco marcas, com uma ampla 
oferta de produtos e soluções digitais.

Em 2020 não tivemos a feira Agrishow em 

função da pandemia, então agora, queremos 

saber o que podemos esperar dessa edição da 

feira para esse ano a níveis de produtos e ou-

tras novidades? 

Acredito que esta Agrishow está sendo es-
perada ansiosamente por todos que direta ou in-
diretamente estão envolvidos com o mundo agrí-
cola. O evento é sempre uma bússola importan-
te para que os “players” deste setor tracem seu 
mapa de navegação futura. 

Será um momento importante para que todos 



Nós estamos muito otimistas e confiantes 
com o processo, porque nos demonstrou que es-
tamos trilhando o caminho correto nos últimos 
anos. Dentro do grupo Trelleborg, a Trelleborg  
Wheel Systems cresceu de um modo vertiginoso, 
seja de forma orgânica, com fábricas que a gente 
tem ao redor do mundo, mas também expandin-
do os nossos negócios por meio de importantes 
aquisições, como por exemplo a Mitas, onde algu-
mas fábricas foram incorporadas na parte do les-
te Europeu e nós passamos a ser um player glo-
bal com presença na Ásia, mas também na Euro-
pa Central e Américas, construindo uma empresa 
forte e atraente no negócio fora de estrada. As ten-
dências subjacentes indicam crescimento de longo 
prazo em todos os segmentos em que atuamos. 
A aquisição da Trelleborg Wheel Systems, permi-
tirá à Yokohama Rubber Company Ltd., ampliar o 
seu portfólio com a adição das marcas Trelleborg, 
Mitas, Maximo, Cultor e Interfit.

A gente se preparou gerando grandes opor-
tunidades dentro do grupo Trelleborg e melhoran-
do a nossa rentabilidade. Essa solidez estratégi-
ca e de resultado, fez com que a Yokohama se 
interessasse por isso. Nós faremos parte de um 
grupo de pneus com marcas complementares. 

Basicamente essa decisão vem a somar um 
portfólio de oportunidades, é uma aquisição ganha 

a ganha, que gera valor para ambas as empresas.

O mundo muda a cada dia, e agora eu 

vejo no futuro dois grupos importantes no 

mundo. Yokohama com Trelleborg, Mitas e 

outras marcas também, e o grupo Miche-

lin. Eles competem entre si para ver quem 

tem mais força. Como você acha que será 

o mercado global, além da América Latina, 

esses dois gigantes lutando?

A lei do livre mercado é preponderante para 
o sucesso, desenvolvimento de novas ideias, no-
vas tecnologias e novos conceitos. É assim que 
se progride mundialmente. Quando há concorren-
tes e você tem um cliente final mais exigente, e 
entre o seu produto e o cliente final, grandes fa-
bricantes de máquinas e distribuidores, a deman-
da por novas inovações se intensifica e isso gera 
um enorme valor agregado. 

Em tempos complicados para as mesmas 

quando se fala em áreas como logística, fre-

te, produção, transporte, como isso pode es-

tar afetando o todo?

A situação atual do mercado certamente não 
é favorável do ponto de vista de matéria prima, 
principalmente associada ao aumento do petró-
leo que explodiu em 2021 e permanece alto até 
hoje, juntamente com a alta da inflação e custos 
de transformação. Porém, um dos pilares estraté-
gicos da empresa é “presença local com alcance 
global”, o que significa que somos uma empresa 
global com presença local em muitos países do 
mundo, incluindo o Brasil e isso nos permite estar 
próximos e apoiar os nossos clientes localmente, 
estando presentes com nossas fábricas, produ-
tos desenvolvidos para necessidades específicas 
do mercado, através do nosso amplo portfólio de 
produtos, marcas (Trelleborg, Mitas, Interfit, Cul-
tor e Maximo) e profissionais especializados. Po-
demos dizer que isso é uma grande vantagem em 
relação a alguns de nossos concorrentes.

A Trelleborg Wheel Systems deverá fa-

zer parte de um grupo muito mais importan-

te como Yokohama. Como vocês estão enxer-

gando esse cenário?
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ENTREVISTA

É obvio que a vanguarda e o centro tecnológi-
co irão diferenciar essas grandes empresas, pois 
tenho absoluta certeza que aquele que faz mais 
do mesmo estará fadado ao fracasso na próxima 
década. Temos que nos reinventar, mas não ape-
nas como produto, e sim como serviços e solu-
ções. Eu acredito muito num serviço diferenciado 
e customizado para cada cliente e é esse o nos-
so foco. O que vai diferenciar um produto do ou-
tro é a evolução tecnologia empregada e que ge-
rará valor ao cliente fi nal. 

Contando um pouco da minha experiência, 
trabalhei desde a linha de pneus de motos até 
chegar na agricultura, construção, passando pela 
linha de veículos de passeio, caminhão, etc. Nos 
segmentos de passeio e moto, eventualmente, 
pode ocorrer uma compra por impulso, baseada 
no design do produto, sem pensar em custo por 
km. Quando migramos para o segmento profi s-
sional isto já não existe. Seria ótimo se o agricul-
tor pudesse se movimentar sem pneus, seria um 
encargo a menos para ele, mas como não é possí-
vel, nós temos que agregar valor ao que ele está 
comprando. Temos que contribuir para a redução 
do custo de produção dele. Para isso o produto 
apenas não é sufi ciente. Um exemplo simples é 
imaginar estarmos numa colheita de soja na área 
do Mato Grosso e termos um determinado pro-
duto equipando uma máquina. A pressão desse 
pneu deve ser controlada de acordo com a apli-
cação e tipo de solo. Isto signifi ca que um mes-
mo produto gerenciado de forma correta a pres-
são, trará muitos ganhos como maior capacidade 
de tração, redução de tempo de operação, menor 
consumo de combustível e emissões. O serviço 
de suporte técnico é absolutamente relevante 
para que o cliente aproveite ao máximo os bene-
fícios do produto. Oferecer um pacote comple-

to, com soluções tecnológicas que enriqueçam 
o dia a dia do agricultor, é esse o grande diferen-
cial que buscamos.

Estamos falando de um mercado de ex-

celência onde a Trelleborg agora fi ca em um, 

mas também estamos falando de outros mer-

cados, com outros meios que vem de China, 

Índia e de outras partes do mundo. Como vo-

cês montam uma estratégia para poder com-

petir com essas marcas?

Nós temos diversas fontes produtivas e a 
parte logística é bem importante para a redução 
de custos, e precisamos interpretar muito bem 
os momentos do mercado. Em 2021, por exem-
plo, nós tivemos dois semestres bastante distin-
tos. Primeiro semestre de 2021 a parte das im-
portações vindo da Ásia não surpreendeu muito, 
fi cando em níveis bastante semelhantes a dos 
anos anteriores. No segundo semestre, quan-
do se verifi cou que o mercado não iria desacele-
rar e a capacidade produtiva das indústrias locais 
não seria sufi ciente, obviamente que começou a 
aumentar o nível de importação de pneus asiáti-
cos por aqui. A Trelleborg Wheel Systems nesse 
novo ambiente caminhou muito bem porque com 
seu portfólio amplo, pode dar soluções tecnológi-
cas para aqueles que veem valor nesse conteú-
do e tem máquinas para absorver isso, mas tam-
bém trouxemos produtos que atenderiam com 
qualidade esse segmento em que também vie-
ram os asiáticos.

Outro ponto importante é que a parte de lo-
gística interferiu muito, não apenas no nosso seg-
mento, pois no ano de 2021, toda a questão do 
frete logístico dos containers vindos da Ásia para 
a América do Sul sofreram um incremento de pre-
ço assustador. Containers que se pagava $ 2.500 
dólares em 2019 e 2020 chegaram a $ 12.000 mil 
dólares no segundo semestre de 2021. 

Em síntese, ao analisar esse novo ambiente, 
juntamente com o cenário de importações e o am-
plo portfólio de produtos que temos, trouxemos 
soluções coerentes com a estratégia da empre-
sa e com a capacidade de venda e necessidades 
de compra desse mercado, obtendo uma perfor-
mance muito boa em 2021.
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Como a rede de distribuição da Amé-

rica Latina está aceitando o fato de que a  

Trelleborg Wheel Systems será uma marca 

da rede Yokohama? 

Informei pessoalmente boa parte dos clien-
tes da América do Sul e posso dizer que tanto as 
principais montadoras, quanto grandes distribui-
dores do mercado tiveram uma receptividade ab-
solutamente positiva e sem turbulências.

Além da solidez de ambas as empresas, o 
fato de não termos marcas que competem en-
tre si, também contribuiu para que todos en-
xergassem com grande tranquilidade e otimis-
mo essa novidade. Com certeza é uma ótima 
estratégia para nós.

Estamos vivendo agora na Europa uma si-

tuação muito ruim. A guerra entre a Rússia e 

a Ucrânia e é provável que a agricultura será 

impactada também, em aspectos positivos, e 

negativos. Agora o Brasil que sempre foi um 

país muito mais forte em exportação de grãos, 

carnes, vai ficar muito mais reforçada. Isso 

pode influenciar no desenvolvimen-

to das marcas de pneus no mercado 

da América do Sul? Me refiro a Bra-

sil e Argentina.

Em relação ao nosso continente temos boas 
perspectivas econômicas para o ano de 2022, pois 
a ascensão do mercado agrícola já estava aconte-
cendo naturalmente e as projeções já nos levaria 
a um crescimento ainda maior do que em 2021, 
que já foi espetacular.

O conflito que está acontecendo entre Rús-
sia e Ucrânia amplia as oportunidades da nossa 
região, pois países como o Brasil, Argentina, e 
até mesmo o Uruguai e Paraguai, se fortalecem 
taticamente para uma maior produção agrícola. 
Nós temos todos os ingredientes, não sofremos 
com a sazonalidade, clima, solo e conseguimos 
dar respostas rápidas à certas produções. Claro 
que existem algumas culturas que temos alguma 
limitação de absorção, como o trigo, por exem-
plo, que não é possível ser espalhado pelo Brasil 
inteiro por questões climáticas, mas os agriculto-
res já começaram a se preparem para poder fazer 
os desvios de cultura compatíveis e cobrir esse 
gap de mercado.

Em termos de produção, a nossa região cer-
tamente se beneficia.

“UM DOS PILARES 
ESTRATÉGICOS DA 
EMPRESA É ‘PRESENÇA 
LOCAL COM ALCANCE 
GLOBAL’, O QUE 
SIGNIFICA QUE SOMOS 
UMA EMPRESA GLOBAL 
COM PRESENÇA LOCAL 
EM MUITOS PAÍSES DO 
MUNDO”
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PRODUTO

Com o aumento da potência e com os incre-
mentos dos recursos tecnológicos nos tra-
tores e máquinas agrícolas, operar esses 

equipamentos tem exigido cada vez mais conhe-
cimento técnico e habilidades para a execução 
das tarefas em campo. 

Não é diferente com os Sistemas de Acopla-

mento para Tratores também conhecidos como 
TAS (Tractor Attachment System). Localizados 
na parte traseira das máquinas, são fundamentais 
na conexão entre o trator e o implemento. Con-
tudo, compreender como executar essa conexão 
de forma assertiva, vai fazer toda a diferença nas 
atividades em campo.

 Dentre os tipos existentes de TAS, os mais 
conhecidos são a Barra de Tração e seus diferen-
tes modelos, com regulagem de engate e, portan-

to, mais intuitiva e o Terceiro Ponto, 
com ajustes mais técnicos. 

De acordo com Rafael Maia, co-
ordenador da engenharia de produ-
to na Tuzzi, empresa que desenvol-
ve e produz ambos os sistemas para 
as maiores montadoras agrícolas do 
mundo, a barra de tração é uma das 
formas de aproveitamento da potên-
cia a ser fornecida pelo trator para re-
alizar, sobretudo, as tarefas de arras-
tamento de implementos. 

O sistema de terceiro ponto, por 
sua vez, tem a função de levantar, abai-
xar e controlar a posição da altura do 
implemento, incluindo os que traba-

lham acima da superfície do solo ou em profun-
didade. “Ele é fator essencial para a obtenção do 
rendimento e da qualidade nas operações em 
campo.”, disse o coordenador.

Por isso, Maia garante que, para fazer uma 
regulagem mais assertiva no trator, em especial, 
com implementos montados no terceiro ponto, 
é indispensável conhecer e compreender a fun-
ção dos principais componentes desse sistema. 
São eles: os Braços Estabilizadores, os Nivela-

dores, o Braço do Terceiro Ponto e a Barra de 

Levante Inferior. (ver imagem)

CONHEÇA A FUNÇÃO DE CADA 
COMPONENTE 

Os braços estabilizadores exercem a fun-
ção de fazer a regulagem da centralização ou 

SAIBA QUAL A IMPORTÂNCIA E A FUNÇÃO 
DOS PRINCIPAIS COMPONENTES DO SISTEMA 
DE ACOPLAMENTO PARA TRATORES NA HORA 
DA REGULAGEM 

O Sistema de Acoplamento para Tratores, 
também conhecido como TAS (Tractor 
Attachment System), possui, em média, 
cinco componentes principais que, juntos, 
desempenham uma função essencial 
no campo, conectando a máquina ao 
implemento ou equipamento de arrasto. 
Conheça o papel de cada um deles para uma 
regulagem assertiva
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to, mais baixa ficará a parte traseira do implemen-
to e vice-versa.

Por fim, temos a barra de levante inferior, 
que apresenta dois ou três furos para fixação dos 
niveladores permitindo a regulagem da altura e 
da capacidade de levante do sistema. Para ope-
rar com implementos mais pesados e mais com-
pridos, os niveladores devem ser fixados no furo 
mais distante do trator.

Todos esses itens constituem o Sistema de 
Acoplamento para Tratores e, juntos, desempe-
nham um papel singular nas atividades agríco-
las. “Aqui na Tuzzi, cada item desses sistemas é 
submetido a um rigoroso processo de qualida-
de, além de testes de força, resistência e fadi-
ga para garantir êxito aos mais rigorosos traba-
lhos no campo”, concluiu o coordenador da en-
genharia da Tuzzi.

descentralização do implemento em relação 
ao trator, além de evitar o jogo lateral excessi-
vo do equipamento quando levantado. “É im-
portante ressaltar que, quando nenhum imple-
mento estiver acoplado ao sistema de terceiro 
ponto, os estabilizadores devem ser ajustados 
para eliminar o seu movimento lateral”, pontuou 
o coordenador.

Já os niveladores, permitem nivelar ou 
desnivelar a posição do implemento, através 
da variação no seu comprimento, facilitando 
também o acoplamento e desacoplamento dos 
equipamentos. 

O mesmo acontece com o braço do tercei-

ro ponto, que possui a regulagem dianteira do 
implemento em relação à traseira ou o contrário, 
através da variação do seu comprimento. Quan-
to mais comprido estiver o braço do terceiro pon-

A. Braços estabilizadores 
B. Niveladores 
C. Braço do terceiro ponto 
D. Barra de levante inferior.
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FEIRAS AGRISHOW 2022

PRINCIPAIS NOVIDADES 
TECNOLÓGICAS PARA O AGRO 
ESTARÃO NA AGRISHOW 2022

De 25 a 29 de abril, em Ribeirão Preto, 
interior de São Paulo, acontece 
presencialmente a 27ª Agrishow – Feira 

Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação. 
Com a participação de mais de 800 marcas 
do Brasil e do exterior, a feira reunirá a cadeia 
de produção do agro nacional para apresentar 
as principais novidades tecnológicas do setor, 
a fi m de atender todas as demandas do 
produtor rural e, ao mesmo tempo, ampliar a 
competitividade do segmento. 

Durante 5 dias, centenas de 
expositores apresentarão 
lançamentos, para que milhares 
de produtores rurais conheçam 
presencialmente as novas tecnologias 
que garantam maior produtividade 
agrícola com menores custos
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Para Francisco Matturro, presidente da 
Agrishow 2022, a feira representa tudo 
que há de inovação e de modernidade 
para o pequeno, médio e grande agricultor. 
“Como as indústrias mantiveram sua 
operação no campo, suas vendas e 
seu desenvolvimento ao longo desses 
últimos três anos, nesta edição, haverá 
muitos lançamentos. Além disso, o 
evento possibilita uma troca riquíssima de 
conhecimento entre produtores rurais e a 
cadeia do agro”. 
Nesse sentido, a organização da Agrishow 
2022 está preparando muitas novidades, 

como o Agrishow Labs, uma jornada de 
conteúdo estratégico, focado no ecossistema 
de inovação agrícola para conectar, difundir 
ideias, apoiar e acelerar o desenvolvimento 
de soluções que ajudem o agro a crescer de 
forma sustentável. Durante a realização do 
evento, haverá um espaço dedicado ao projeto 
e também acontecerá o Prêmio Agrishow 
de Startups, com o objetivo de premiar três 
startups que apresentem as melhores soluções 
para o agronegócio. 
Já o Pavilhão de Inovação representa uma 
oportunidade para outras dez startups se 
relacionarem com os produtores rurais. Em 
seus lounges, as startups apresentarão suas 
soluções e inovações tecnológicas para 

AGRISHOW 2022 – 27ª FEIRA 
INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA 
AGRÍCOLA EM AÇÃO
• Data: 25 a 29 de abril

• Local: Rodovia  Antônio  Duarte Nogueira, 
Km 321 - Ribeirão Preto (SP)

• Horário: das 8h às 18h

PERFIL DOS VISITANTES
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FEIRAS AGRISHOW 2022

contribuírem com as atividades nas fazendas. 
Duas novas áreas também devem atrair a 
atenção dos produtores rurais. Na pista para 
caminhões autônomos, eles poderão conhecer 
os modelos que estão disponíveis no mercado, 
entender suas funcionalidades e benefícios no 
transporte dos alimentos pelas rodovias do país 
até portos, armazéns, centros de distribuição e 
indústrias de processamento. 
Outro espaço interessante será o Agrishow 
Pra Elas, ponto de encontro das mulheres na 
feira. Além disso, o público do agro também 
terá acesso a diversos conteúdos que serão 
transmitidos pela internet durante e depois do 
evento por meio do Estúdio Agrishow Digital. 

SETOR INDUSTRIAL PRESENTE
• Agricultura de precisão
• Agricultura familiar
• Armazenagem 
• Correção
• Fertilizantes e Pesticidas
• Equipamento de segurança / EPI
• Equipamento de irrigação 
• Ferramentas
• Serviços de financiamento
• Financeiro e Seguros
• Implementos agrícolas
• Máquinas Agrícolas e de Construção
• Maquinário
• Autopeças e liras
• Gado
• Produção de biodiesel
• Sacos e Embalagens
• Sementes
• Software e hardware
• Fios e cercas
• Válvulas, Bombas e Motores
• Veículos (aviões, caminhões, autocarros, 

transbordo e serviços públicos)

Com 520 mil m2 de área, a Agrishow 2022 
espera receber mais de 150 mil visitantes 
do Brasil e do exterior. As expectativas de 
negócios são positivas para esta edição. Em 
2019, o volume chegou a R$ 2,9 bilhões. O 
evento seguirá rigidamente as orientações dos 
órgãos competentes em relação aos protocolos 
sanitários. Nesta edição, a feira deverá gerar 
cerca de 5 mil empregos diretos e indiretos.
A Agrishow é uma iniciativa das principais 
entidades do agronegócio no país: Abag – 
Associação Brasileira do Agronegócio, Abimaq – 
Associação Brasileira da Indústria de Máquinas 
e Equipamentos, Anda – Associação Nacional 
para Difusão de Adubos, Faesp – Federação 
da Agricultura e da Pecuária do Estado de São 
Paulo e SRB - Sociedade Rural Brasileira, e é 
organizada pela Informa Markets, integrante do 
Grupo Informa, uma das maiores promotoras de 
feiras, conferências e treinamentos do mundo 
com capital aberto. 

AGRISHOW EXPERIENCE
A 1ª edição da Agrishow Experience foi 
realizada em setembro de 2020 e contou 
com 6.726 participantes, e 500 marcas do 
agronegócio, que expuseram mais de 1.200 
produtos na vitrine.
Foram 120.996 page views durante todo o 
evento, 27.000 page views para o conteúdo 
e 28.165 page views para o marketplace, 
onde as empresas expositoras apresentam 
seus produtos e soluções.
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PRODUTO

CARREGADOR FRONTAL M145 DA 
MARISPAN

O novo produto de carregador frontal da Ma-
rispan, o M145 atende tratores de 190 a 240CV de 
potência com carga máxima de 2 mil quilos. Com-
porta altura máxima de 4,70 metros, autonivelante, 
com acople/desacople e troca rápida de acessórios.

Os acessórios do M145 são concha diantei-
ra, paleteira, plaina niveladora e guincho. A concha 
dianteira garante produtividade na movimentação 
de terra, areia, esterco, grãos, calcário e ração ou 
adubo a granel. A paleteira cumpre o atributo de ra-
pidez na transferência de cargas paletizadas como 
materiais de construção, sementes ou rações.

Utilizada na pecuária para retirada de esterco 
em lotes de animais, a plaina niveladora é o aces-
sório que, como o próprio nome diz, nivela estra-
das de terra, lavouras, canais para escoamento de 
águas das chuvas, aterros e outros. O guincho ga-
rante versatilidade na movimentação de big bags 
com fertilizantes ou grãos.

MARISPAN LANÇA CARREGADOR FRONTAL M145 
PARA TRATORES COM ATÉ 240 CV DE POTÊNCIA 
NA AGRISHOW

No ano comemorativo 
dos seus 50 anos, a 
líder do segmento de 
carregadores frontais 
quer atingir mercado de 
produtores de grande 
porte com o novo 
equipamento

Para reforçar o DNA inovador e solidificar sua 
liderança no segmento de carregadores fron-
tais, a Marispan lança no mercado, o equi-

pamento M145 para tratores com até 240CV de 
potência durante a Agrishow, que será realizada 
entre os dias 25 a 29 de abril, em Ribeirão Preto 
(SP). O lançamento ocorre no ano comemorativo 
dos 50 anos da indústria. Além de um ano sim-
bólico para a Marispan, o novo produto da empre-
sa faz parte de uma estratégia para que a mar-
ca ganhe confiança em mercados de produtores 
de grande porte.

“O M145 completa o portfólio da nossa fa-
mília de carregadores frontais. Aplicamos todo 
o conhecimento, técnica e experiência para de-
senvolver um equipamento voltado para médios 
e grandes produtores rurais. Nossa marca é re-
conhecida por atender tratores de baixa potência 
e pequenos produtores, com o novo produto, es-
tamos aptos às necessidades dos grandes produ-
tores rurais”, afirma o Diretor Operacional da Ma-
rispan Paulo Nascimento.
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AQUI ESTÁ O BRASIL!

Não podemos deixar de agradecer, nestes tempos de tensão global, a total 
disponibilidade do Brasil para suprir as necessidades alimentares exigidas pela 
atual situação mundial de alimentos e combustíveis. São amplas as possibilidades 

de clima, solo e disponibilidade de água, apesar dos ciclos de seca a que estamos 
sujeitos pelos períodos causados   pelas mudanças climáticas globais.

Mas não é só isso, por isso que a Europa deixa sua “pele” tão sensível aos produtos 
do Brasil. Com a produção de transgênicos, as negociações da União Européia e do 
Mercosul fl uem de forma mais clara e rápida. Os europeus, e assim por diante, querem 
impor sistemas para os outros países, exceto aqueles com os quais têm acordos 
preferenciais. Eles não exigem as mesmas coisas dos produtos norte-africanos como 
daqueles que vêm do Mercosul. Algo semelhante acontece com as aplicações exigidas 
de máquinas agrícolas, motores e outras normas de segurança que servem apenas para 
justifi car barreiras e encarecer os produtos.

A situação criada pela guerra invasiva da Rússia contra a Ucrânia dá, a nós produtores 
brasileiros, uma oportunidade de demonstrar nossa capacidade e fl exibilidade na hora de 
aumentar nossa oferta de produtos, sejam vegetais, animais ou mecânicos, é hora de 
sentar à mesa a União Européia e Mercosul –no caso Brasil– para falar “cara a cara”, sem 
obstáculos ou “cartas marcadas”. Vamos jogar com as cartas viradas para cima, vamos 
assumir nossas particularidades e personalidades e ver o que nos une, mais do que o 
que nos separa. São tempos de somar sinergias e abrir as janelas de cooperação.

Agora estamos em um dos eventos mais importantes do nosso país, vamos observar 
a evolução das máquinas expostas, comparando com as que vimos décadas atrás. O 
Brasil não é mais o país do Futuro, os eventos ocorridos nos colocaram em o “País de 
hoje e de amanhã”, porque o futuro já é hoje.

Isidor Bauer

O P I N I Ã O  E X T E R N A
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A FORÇA QUE MOVE O AGRO

A 22ª Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, 
fi nalizou após cinco dias de intensa movi-
mentação pelas avenidas do Parque de Ex-

posições e recorde de negócios. O clima de oti-
mismo marcou a entrevista coletiva que fi nalizou 
a feira, marcada pela retomada do evento após um 
ano de ausência devido à pandemia de covid-19.

A direção da feira anunciou, em entrevista coleti-
va, que 263 mil pessoas visitaram a Expodireto este 
ano, 3% superior aos 256 mil visitantes de 2020. O 
volume total de negócios é estimado em R$ 4,9 bi-
lhões. O valor representa elevação de 87% em relação 
aos R$ 2,6 bilhões registrados na 21ª edição (2020).

Nesta edição, os bancos registraram R$ 4,3 
bilhões em negócios, enquanto que R$ 510 mi-
lhões são provenientes de recursos próprios. O Pa-
vilhão Internacional movimentou R$ 62,6 milhões 
e o Pavilhão da Agricultura Familiar, R$ 1,7 milhão.

Conforme o presidente da Cotrijal, Nei César 
Manica, os números surpreenderam positivamen-
te. “A moeda do produtor é a soja. Como a soja 
dobrou de preço, os negócios à vista cresceram, 
embora o volume maior ainda tenha sido concre-
tizado via bancos”, explicou.

FORÇA DO AGRO
Os desafi os enfrentados pelos produtores 

também foram encarados na Expodireto Cotrijal 
2022. A pressão das lideranças do agronegócio 
nos dias da feira fez o governo federal anunciar, na 
quinta-feira (10), em torno de R$ 2,8 bilhões para 
destravar crédito rural para os produtores preju-
dicados pela estiagem.

“Mais uma vez, mostramos a força do agro, 
da feira e das entidades, que de forma conjunta, 
com os parlamentares que defendem o setor, se 
mobilizaram para buscar soluções”, disse o presi-
dente da Cotrijal.

EXPODIRETO DIGITAL ESTREIA COM 
SUCESSO

Pela primeira vez, a feira foi realizada em for-
mato híbrido. A Expodireto Digital teve a partici-
pação de 57 expositores e disponibilizou, ao vivo, 
a transmissão das principais atividades da progra-
mação, permitindo que o conhecimento fosse dis-
seminado para o mundo inteiro.

Mais de 2,2 milhões visualizações na plata-
forma, que permanece no ar até o dia 7 de abril.
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RETOMADA EM TODAS AS ÁREAS DO 
PARQUE

A Arena Agrodigital apresentou ao público o 
trabalho inovador desenvolvido pelas startups que 
atuam no agro, provando que a inovação está re-
volucionando o setor e promovendo maior lucra-
tividade aos produtores.

O Pavilhão da Agricultura Familiar, como já é 
tradição, recebeu milhares de visitantes que bus-
cavam levar para casa uma lembrança da Expodi-
reto. Agroindústrias de todo o Rio Grande do Sul 
disponibilizaram milhares de produtos que sim-
bolizam o que há de melhor na cultura e gastro-
nomia gaúcha.

No setor de maquinários, grandes marcas da 
indústria apresentaram suas novas tecnologias. 
As empresas receberam clientes de diversos lo-
cais do país que aproveitaram a Expodireto para 
renovar a frota.

A feira também foi marcada pela realização 
de fóruns, audiência pública e palestras que dis-

cutiram os desafios da soja, milho, leite, flores-
tas, conservação do solo e da água, e muito mais. 
Ou seja, a Expodireto cumpriu seu papel de fo-
mentar grandes negócios e conhecimento para 
os produtores rurais.

A 23ª Expodireto Cotrijal já tem data mar-
cada. O evento ocorrerá entre os dias 6 e 10 de 
março de 2023.
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PLANTADEIRA MF 500 SOLO+

Primeira do mercado brasileiro específica para o cul-
tivo de soja e milho em terras baixas no sistema sulco-
-camalhão, com ganhos de produtividade de até 100 sa-
cas por hectare. 

Para que estivesse apta a plantar sobre os camalhões 
(elevações no terreno), foi mantida a linha de plantio do im-
plemento, com alterações dos compactadores, permitin-
do realizar o espaçamento de 30 centímetros. A MF 500 
Solo + tem embarcado o sistema Precision Planting, que 
proporciona melhor desempenho na distribuição de se-
mentes, sem desperdícios e maior produtividade. A tecnologia permite realizar o plantio linearmen-
te de duas linhas em cima do camalhão. 

PULVERIZADOR MF 8225 

Alia baixo consumo de combustível a alta capacidade de tração, além de conforto operacional. 
A tecnologia embarcada, como o sensor de altura e nivelamento, permite ganhos de até duas sa-

cas por hectare e facilita o manuseio, evitando desperdícios de insumos em diversas condições de 
terrenos e topografias, com pulverização uniforme e qualidade assertiva. Além disso, possui autono-
mia de combustível até 237% superior auxiliando no incremento da eficiência operacional.

Com motor AGCO Power quatro cilindros de 174 cv, o MF 8225 propicia economia de combustí-
vel de até 60%. Seu sistema de transmissão 4x4 somado ao chassi flexível com eixos independen-
tes possibilita operar em terrenos com até 32% de declividade dependendo das condições de solo, 
umidade e cobertura do solo.

MF 4707 E MF 7719 DYNA-6 

Os vencedores do Prêmio Trator do Ano Brasil 2021 nas categorias “Tratores de até 100 cv” e 
“Tratores de 100 a 200 cv”, os modelos MF 4707 e MF 7719 Dyna-6, respectivamente. 

O trator MF 4707 é equipado com o motor AGCO Power de três cilindros, com potência de 75 
cv, e com sistema de gerenciamento eletrônico da injeção de combustível que promove a economia 

de até 10% de combustível por hectare. Para 
trazer ainda mais simplicidade à operação, o 
modelo conta com o reversor eletro-hidráuli-
co Power Shuttle, uma tecnologia que permi-
te realizar a mudança frente-ré com o trator 
em movimento e sem usar a embreagem. 
A cabine possui visibilidade 360°, propor-
cionando conforto e segurança no trabalho. 

Com a transmissão Dyna-6 Power Shift, 
o trator MF 7719 possui 24 opções de mar-
cha frente e ré, e motor eletrônico AGCO 
Power de 6 cilindros com potência de 195 

MASSEY FERGUSON
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cv. O modelo trabalha até 15% mais hectares/hora e apresenta 15% de economia de combustível 
em comparação com os modelos da mesma categoria. O pacote de gerenciamento presente no tra-
tor antecipa a ocorrência de problemas e minimiza a necessidade de paradas para a manutenção. 
No painel intuitivo C1000 é possível administrar informações do trator e a regulagem das válvulas de 
controle remoto, antecipando ocorrências e tendo controle total da operação. 

ENFARDADORA MF RB 4160V PROTEC  
Câmara variável combinada, que tem como 

diferencial o embalador integrado, combinação 
de enfardamento e empacotamento, resultan-
do em um enfardamento rápido e eficaz. O equi-
pamento otimiza o tempo, reduz o consumo de 
combustível, aumenta a produtividade e melho-
ra a qualidade nutricional do feno. 

Produzida na Alemanha, a MF RB 4160V Pro-
tec apresenta maior velocidade de trabalho e re-
dução de manutenção e níveis de ruído. O cor-
tador Xtracut é oferecido com 25 facas, propor-
cionando um corte ideal em todas as condições e o Sistema de Pressão Constante (CPS) combina 
ações de mola e hidráulicas, que garante pressão constante durante a formação do fardo. 
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SOLUÇÕES FOCADAS EM 
AGRICULTURA DIGITAL

Estande da marca tem espaço com soluções 
para monitoramento de frota, gestão agronômica 
e gerenciamento de dados em tempo real

Com totens interativos, a Case IH mostra 
suas principais soluções digitais na feira, como 
o AFS Connect, uma ferramenta que faz o moni-
toramento de frota, a gestão agronômica e o ge-
renciamento de dados em tempo real. O portal 
também possibilita diagnósticos remotos e atua-
lizações dos softwares das máquinas a distância.

A ferramenta é acessível de qualquer aparelho com conexão de internet e centraliza todas as in-
formações em um único lugar. Para auxiliar os clientes, há também o AFS Connect Center, uma cen-
tral de suporte que funciona 7 dias por semana, com especialistas disponíveis para atender aos clien-
tes em tempo real. Todas as concessionárias da Case IH espalhadas pelo país terão salas de contro-
le para monitoramento e contato frequente com o produtor rural.

O portfólio de soluções digitais de precisão também agrega ferramentas como imagens de saté-
lite, drones, piloto automático, telemetria, sistemas de aplicação e meteorologia para que o produtor 
tome decisões cada vez mais assertivas. Exemplo disso é a plataforma AgXtend. Aplicando na prá-
tica os conceitos de inovação, servitização e sustentabilidade, as soluções AgXtend oferecem tec-
nologias para todas as etapas do ciclo do cultivo, como diagnóstico de solo, plantio e pulverização 
de precisão, além da inovadora solução de capina elétrica que faz o controle de plantas daninhas por 
meio de choque elétrico, sem a utilização de produtos fitossanitários.

AQUISIÇÕES
Os clientes da Case IH podem contar também com outras soluções que buscam acelerar a re-

volução digital no campo, graças às recentes aquisições da CNH Industrial nos últimos dois anos. 
Com destaque para Raven Industries, líder norte-

 Levar a conectividade ao campo e analisar os dados gerados pelas máquinas são passos fun-
damentais para aumentar a produtividade e rentabilidade do produtor rural americana em tecnologia 
deagricultura de precisão e referência em sistemas autônomos, além da Monarch Tractor, empresa 
de tecnologia agrícola com sede nos Estados Unidos, com foco em autonomia e eletrificação para 
um agronegócio rentável e sustentável. Outra aquisição importante foi a AgDNA, líder em sistemas 
de informações de gerenciamento agrícola (FMIS) e que permite que os clientes da Case IH se be-
neficiem das ferramentas de integração, mapeamento e análise de dados.

FAZENDA CONECTADA
Para reunir todas as soluções avançadas e suas máquinas com conectividade em único lugar, a 

marca apresenta a Fazenda Conectada Case IH. Com mais de 3 mil hectares, a fazenda é localizada 
em Água Boa, região de alta produtividade agrícola no Mato Grosso. Seu objetivo é mostrar como 
a conectividade rural aumenta a produtividade no campo, mesmo em uma região que já apresenta 
alto rendimento safra após safra. Para isso, o local recebeu conexão 4G da TIM, parceira do proje-
to. Cerca de 16 mil pessoas de comunidades do entorno foram beneficiadas com a conectividade.

CASE IH
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Junto com a concessionária Forza JMalucelli Equipamentos, a Case expõe a retroescavadeira 
CASE 580N e a pá carregadeira CASE 621E, que além de versáteis, garantem maior eficiência na 
produção agrícola.

“Os equipamentos de construção, já são considerados indispensáveis para o dia a dia do produ-
tor rural de larga escala e, na agricultura familiar, não é diferente. Para garantir maior produtividade, 
as retroescavadeiras e as pás carregadeiras, por exemplo, podem contribuir na drenagem das áre-
as, construção de curvas de nível e na abertura de valas e valetas. Além disso, elas podem ainda, ser 
utilizadas na manutenção das fazendas e no manuseio de insumos, na colheita, entre outras inúme-
ras aplicações”, destaca Pedro Silva, Gerente Comercial CASE Brasil.

PÁ CARREGADEIRA CASE 621E
A pá carregadeira CASE 621E se destaca pela 

economia no consumo de combustível. No modo 
eco, o equipamento garante até 10% de economia 
em relação à versão standard. O motor eletrôni-
co FPT N67 Tier3/MAR-1 dispõe de duas curvas 
de potência e dois modos de trabalho (standard 
e eco). O equipamento ainda possui característi-
cas exclusivas de conforto, facilidade de operação 
e manutenção, robustez, desempenho e compo-
nentes totalmente integrados, que dão um novo 
sentido à palavra produtividade.

RETROESCAVADEIRA CASE 580N
A retroescavadeira CASE 580N é a número 

1 do mercado brasileiro. Reconhecida por suas 
múltiplas aplicações, a máquina possui motor FPT 
Tier 3/MAR-1, com 85 hp de potência bruta e peso operacional de 7,858 kg. Com tração 4x4 que as-
segura grande força de desagregação com a caçamba dianteira, o modelo é projetado também para 
proporcionar maior força de escavação no braço retro e ainda traz um aumento de capacidade/altura 
máxima de descarga da caçamba dianteira. Em toda jornada de trabalho, a cabine mantém os opera-
dores mais produtivos e confortáveis com a excelente distribuição do fluxo de ar e uma visibilidade 
superior é alcançada com a iluminação externa de 360° - item opcional e com as janelas abrangen-
do o espaço do assoalho ao teto.

SOLUÇÕES E SERVIÇOS
Para garantir todo o suporte em peças e serviços dos equipamentos da CASE Construction Equi-

pment, o pós-venda da marca leva o seu portfólio completo voltado à manutenção preventiva e cor-
retiva, além de itens de desgaste para a feira. 

Na feira, os clientes da marca também poderão contar com o suporte do Banco CNH Industrial, 
para auxiliar na escolha das melhores soluções de financiamentos e seguros ao adquirir máquinas e 
implementos, com opções de crédito diferenciadas, como o CDC para financiamento de máquinas 
de construção novas, usadas e equipamentos de precisão, além das opções de financiamento por 
meio das linhas disponibilizadas pelo BNDES.

CASE CONSTRUCTION EQUIPAMENT

Retroescavadeira CASE 580N.
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A New Holland Agriculture, marca da CNH Industrial, apresentou o primeiro trator do mundo mo-
vido a gás metano, reafirmando a sua posição de líder mundial em energia limpa. O modelo T6 Me-
thane Power, produzido em Basildon, na Inglaterra, foi lançado comercialmente no Brasil durante o 
Show Rural Coopavel, realizado em fevereiro no Paraná. A máquina já está à disposição dos clientes 
da marca no país via importação.

“É com muito orgulho que apresentamos aos agricultores e pecuaristas brasileiros essa nova tec-
nologia, que reforça a nossa liderança no desenvolvimento de combustíveis alternativos, mais ami-
gáveis ao meio ambiente e que entregam a mesma eficiência energética e operacional de um trator 
convencional, além de possuir uma melhor relação de custo-benefício para o produtor rural”, ressalta 
Rafael Miotto, vice-presidente da New Holland Agriculture para a América Latina.

O trator biometano inaugura um novo segmento de máquinas agrícolas, por sua inovação no uso 
de combustíveis alternativos e mais amigáveis ao meio ambiente. Ele vinha sendo testado no Brasil 
desde 2017, como protótipo, com ótimos resultados. Recentemente, o T6 Methane Power foi elei-
to Trator Sustentável do Ano 2022 durante a EIMA Internacional, feira mundial que expõe novidades 
em máquinas agrícolas, que ocorreu em outubro de 2021 em Bolonha, na Itália.

“Esse tipo de trator dá ao produtor rural a possibilidade de utilizar o biogás gerado dentro da pro-
priedade (a partir dos dejetos dos animais, por exemplo) para abastecer o equipamento, aproveitando o 
chamado ciclo virtuoso da fazenda, que se torna cada vez mais autossuficiente do ponto de vista ener-
gético e ambientalmente correta. E como um extra ainda tem a redução dos seus custos operacionais 
e tranquilidade no gerenciamento das suas atividades, pois se torna autossuficiente em produção e uso 
de combustível, ficando livre de todas as incertezas do mercado de combustíveis fósseis”, afirma Cláu-
dio Calaça Júnior, diretor de Marketing de Produto da New Holland Agriculture para a América Latina.

  A tecnologia de propulsão por biometano oferece inúmeras vantagens ambientais, incluindo a 
redução de até 80% das emissões em comparação com um motor diesel padrão. Ao usar o biome-
tano, o impacto de carbono da máquina é virtualmente zero, e uma redução de custos entre 25% e 
40% pode ser alcançada quando comparada com os combustíveis convencionais.

Equipado com motor eletrônico FPT 100% a gás natural, o T6 Methane Power possui transmis-
são Semi Powershift 16 x 16, o que garante um excelente escalonamento de marchas e maior agili-
dade durante o trabalho. Além disso, o trator tem eixo dianteiro em peça única e suspensão de cabi-
ne, fornecendo maior conforto interno. A cabine oferece visão 360° e em conjunto com as luzes de 
LED garante a qualidade das operações, mesmo à noite.

O trator vem equipado, ainda, com a mais moderna tecnologia de telemetria e agricultura digi-
tal da New Holland.

NEW HOLLAND
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A Stara está sempre desenvolvendo máquinas e tecnologias para o agricultor obter altas produ-
tividades. Quem visitar o stand da Stara na 22ª Expodireto Cotrijal, de 7 a 11 de março em Não-Me-
-Toque/RS, poderá conferir os últimos lançamentos da Agricultura 4.0, além das máquinas da linha 
de plantio, pulverização e distribuição. 

Na linha de plantio, a grande novidade é o Zero Amassamento. Uma tecnologia exclusiva da Sta-
ra, que realiza o plantio com desligamento automático das linhas no lugar que acontecerá o tráfego 
de pulverizadores e distribuidores. Isso gera uma economia de sementes ao agricultor de até 4%. O 
Zero Amassamento está disponível para todas as plantadeiras Stara com Desligamento Linha a Li-
nha e todo o processo de funcionamento é através de software.

Também na linha de plantio, mais uma novidade é o Conecta, um serviço de acesso remoto ex-
clusivo da Stara que garante um suporte rápido e assertivo. Já disponível para linha de distribuidores 
e pulverizadores autopropelidos, no Conecta um técnico direto da fábrica consegue acessar a má-
quina, através do Topper 5500, à distância em tempo real. 

MELHOR EFICIÊNCIA EM PULVERIZAÇÃO 
Já na linha de pulverização, a novidade é o Syncro que permite sincronizar até quatro pulveriza-

dores autopropelidos para trabalharem no mesmo talhão. Também disponível para linha de plantio 
e distribuição, o Syncro não necessita conexão com a internet, a comunicação é via rádio. O Syncro 
proporciona melhor planejamento do trabalho, agilidade e precisão, além de evitar excessos e trans-
passe, o que ainda se potencializa nas aplicações noturnas.

No stand da Stara na Expodireto Cotrijal também é possível conferir diversas tecnologias da me-
lhor eficiência em pulverização através de simuladores, que demonstram as operações e sistemas 
dos pulverizadores autopropelidos da linha Imperador. Os simuladores mostram o ótimo padrão de 
gotas e de vazão, a amplitude de velocidade, que resultam em alto rendimento operacional e exce-
lência nas aplicações garantidos pelo Sistema Dupla Linha e Sistema Bico a Bico. 

Além disso, a linha Imperador é a única no mundo com barras centrais, trazendo mais estabili-
dade durante as aplicações, garantindo 58% a mais de calda no alvo. 

TELEMETRIA STARA
A Telemetria Stara recebeu uma atu-

alização e agora oferece mais ferramen-
tas para o monitoramento das lavouras. 
Entre as novidades está a possibilidade 
de registrar os motivos de parada da má-
quina e o envio de mapas de taxa variá-
vel direto para o Topper, sem a necessi-
dade de pendrive. 

A Telemetria Stara também conta com 
as integrações com sistemas ERP para 
melhorar a gestão da propriedade. Outra 
novidade é o Aplicativo da Telemetria Sta-
ra, que possibilita o acesso a todas as in-
formações de maneira fácil e rápida no 
celular e conta com relatórios e alertas.

STARA



“Nós temos 
cada vez mais 
buscado trazer 
uma visão de 
atendimento 
global”

EDUARDO NUNES 
DIRETOR DE MARKETING MASSEY FERGUSON 
AMÉRICA LATINA
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sentes na parte de colheita de Cana de Açú-

car, por quê?

A Massey Ferguson escreveu sua história ao 
longo de 175 anos e marcou a evolução do agro-
negócio mundial, sempre com conexão com os 
clientes ao redor do mundo que produzem as mais 
variadas culturas. É por isso que hoje a marca tem 
seu protagonismo em cada região global, em dife-
rentes cultivos. No Brasil, seguimos expandindo 
atuação no mercado de cana-de-açúcar, onde te-
mos forte presença em usinas e prestadores de 
serviços com nossos tratores – além de tratores, 
vale mencionar nossa participação com pulveriza-
dores, pois temos versão canavieira deste produ-
to, além do que hoje há uma rotação de cultura 
com a soja demandando plantadeiras e colheita-
deiras. Também mantemos a solidez do trabalho 
que sempre foi feito na agricultura voltada para 
grãos e muitos outros cultivos. Na Europa tam-

©AGRIWORLD
Agriworld: Como se desenvolveu o mer-

cado para a Massey Ferguson no período en-

tre 2020 e 2022?

A demanda de mercado se manteve em ní-
vel bastante elevado nesse período e trouxe mui-
tas oportunidades para a marca. A Massey Fer-
guson sempre foi reconhecida por seus tratores, 
mas nos últimos dois anos avançamos na oferta 
de um portfólio completo, com bastante suces-
so e receptividade dos clientes.  O mix de por-
tfólio atende os diversos perfi s de clientes e di-
ferentes cultivos, contemplando combos perfei-
tos de tratores com plantadeiras, colheitadeiras, 
pulverizadores, equipamentos para Feno e For-
ragem, bem como da oferta ampliada de tecno-
logia de precisão.

Entre as novidades lançadas nos últimos dois 
anos está o pulverizador MF 8225, que possui 
tecnologia que auxilia o produtor rural no bom 
manejo da lavoura, com ganhos de até duas sa-
cas por hectare. Também acabamos de apre-
sentar na Expodireto Cotrijal, realizada em mar-
ço em Não-Me-Toque (RS), a plantadeira MF 500 
Solo+, única do mercado brasileiro desenvolvida 
para o cultivo de soja e milho em terras baixas; 
e a enfardadora MF RB 4160V Protec, que tem 
como diferencial o empacotamento integrado, 
ou seja, o feno é embrulhado em movimento, 
resultando em um enfardamento rápido e efi caz.

Vocês possuem concorrentes dentro da 

sua própria empresa. Como se organizam e 

montam suas estratégias entre as marcas da 

AGCO no Brasil?

Cada marca pertencente à AGCO tem um 
posicionamento único, bem defi nido e estraté-
gia direcionada de seu negócio, com fortalezas 
e linhas de produtos diferentes. Além das re-
des de concessionárias exclusiva de cada mar-
ca, que cobre serviços de venda ao pós-venda. 

Em termos de AGCO, Massey Ferguson é 

a marca autenticamente global. Mesmo com 

outras máquinas específi cas, não estão pre-
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cluindo a CVT: transmissão continuamente variá-
vel, que é de ponta.

Temos cada vez mais buscado trazer uma vi-
são de atendimento global, com colaboração forte 
em regiões onde estão as fábricas Massey Fergu-
son. Podemos citar a dinâmica: Brasil, China, Eu-
ropa e Estados Unidos com atendimento de for-
ma colaborativa e compartilhada.

Ampliando o tema e contemplando exporta-
ção para países diversos, inclusive aqueles em 
que não temos fábrica e temos pontos de distri-
buição de vendas, a Massey Ferguson se posicio-
na como a maior exportadora de máquinas agríco-
las da América do Sul, com tratores, colheitadei-
ras, plantadeiras, implementos e pulverizadores 
comercializados para mais de 80 países, principal-
mente África do Sul, Arábia Saudita, Argélia, Ar-
gentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Estados Unidos 
e diversos países da Europa.

Hoje realmente partimos para atender os di-
versos segmentos. Sejam aqueles que deman-
dam por alta tecnologia ou por máquinas menos 
especifi cadas, mas sempre buscamos entregar 
alto valor agregado ao cliente e o menor custo 
operacional.

Como tem mudado nos últimos tempos o 

marketing da marca?

bém oferecemos portfólio amplo de produtos e, 
nos EUA, somos muito identifi cados no segmen-
to de fenação, mas também ofertamos uma linha 
completa para agricultura. 

Na verdade a grande gama de tratores e 

os cultivos nos últimos cinco anos evoluíram 

muitíssimo em todos os lugares. Em mode-

los, em especifi cações, isso é muito importan-

te. Mas agora estamos vivendo um momento 

muito complicado, a níveis que faltam produ-

tos nos mercados tratores. Você não acha que 

tanta tecnologia as vezes pode não ser boa?

Dentro de nossa visão estratégica, buscamos 
oferecer tratores com diversos níveis de soluções 
e tecnologia. Pensando nisso, há três anos, haví-
amos lançado uma série global de tratores com 
motores eletrônicos. Agora, relançamos alguns 
equipamentos das séries anteriores, com moto-
res mecânicos, como alternativa para os clientes. 

Então se o cliente tem uma difi culdade ou 
está em um país com um desafi o de manutenção 
e operação, temos produtos com versões mecâ-
nicas, por exemplo, o que traz uma versatilidade 
de atendimento global. 

Por outro lado, temos também máquinas com 
motores eletrônicos e com a mais alta tecnologia 
embarcada, diversas opções de transmissão in-
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ele precisa. Não podemos nem desenvolvemos 
um produto de prancheta, olhando simplesmen-
te na série anterior e tentando fazer uma evolu-
ção. Agora, o cliente realmente faz parte disso.

Por exemplo, hoje a produtividade começa 
com uma excelente tecnologia de plantio, mas 
nosso país é amplo, e cada estado planta de uma 
forma diferente, portanto, tem demandas diferen-
tes em equipamentos. E de novo, é o cliente. Foi 
com isso em mente e ouvindo a demanda do agri-
cultor que lançamos a plantadeira MF 500 Solo+, 
voltada para soja e milho em terras baixas. Ava-
liando a forma como a gente fazia o marketing no 
passado, é essa customização de ideias e entre-
gas é a grande diferença.

Vamos fazer três anos de pandemia. Já 

fazem dois anos que não vamos a Agrishow. 

Que novidade teremos esse ano na Agrishow?

Nós teremos novidades na Agrishow, a co-
meçar pela renovação da marca Massey Fergu-
son, que faz parte das comemorações dos nossos 
175 anos de fundação. A nova identidade “Born to 
Farm” e o novo logo fortalecem as diretrizes de 
marca: simples, confiável, acessível e sustentá-
vel. São poucas as marcas com uma história tão 
antiga, construída lado a lado com o cliente. E, fa-
lando especialmente do Brasil, onde fabricamos 
há 61 anos, fica muito claro que nós nascemos 

A grande mudança do marketing aconte-
ceu graças às novas soluções de comunicação 
digital. Isso acelerou a forma com que o clien-
te nos aborda, faz sugestões e pede soluções. 
Para nos relacionarmos e estarmos próximos dos 
agricultores, criamos condições diferenciadas e 
promovemos vendas e todo o suporte de infor-
mações de produto necessário por canais digi-
tais. Felizmente, os agricultores brasileiros são 
dos mais conectados do mundo, então conse-
guimos superar um pouco da distância usando 
novas plataformas. 

Por exemplo, promovemos uma série de li-
ves da Massey Ferguson, com excelente adesão 
do público. Criamos salas virtuais de negócio em 
ambientes on-line que permitem aos clientes se 
conectarem com concessionários, técnicos e es-
pecialistas da fábrica para conhecerem nossos 
produtos e esclarecem suas dúvidas, técnicas 
ou comerciais, antes de tomar a decisão sobre 
a compra de um equipamento. Em algumas sa-
las, incluímos bancos e consórcios. A nossa pro-
posta foi realizar uma sala por cliente, justamen-
te para promover, ainda que à distância, a relação 
próxima e excelência no atendimento ao produ-
tor. Também estamos realizando treinamento para 
agricultores de forma virtual.

Hoje temos um nível alto de entendimento e 
proximidade com o cliente para entender o que 

“NÓS TEREMOS 
NOVIDADES NA 
AGRISHOW, A COMEÇAR 
PELA RENOVAÇÃO 
DA MARCA MASSEY 
FERGUSON, QUE 
FAZ PARTE DAS 
COMEMORAÇÕES DOS 
NOSSOS 175 ANOS DE 
FUNDAÇÃO”
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para cultivar e para fornecer experiências fáceis 
e confi áveis que entregam o melhor valor para os 
agricultores e tornam seus negócios mais lucrati-
vos e sustentáveis.

Já há algum tempo, a Agrishow se tornou 
mais institucional, no sentido que proporciona 
oportunidades de interação, apresenta novos 
produtos e tecnologias, e não somente fechar 
negócios, trabalho que nossa rede já faz muito 
bem. Teremos lançamentos em todas as nossas 
linhas: trator, pulverizador, colheitadeira, planta-
deira e fenação. Todas as soluções somam den-
tro da estratégia “Agricultor em Primeiro Lugar” 
(Farmer-First), projetada para atender às deman-
das do cliente e para contribuir com o crescimen-
to da agricultura brasileira de maneira competi-
tiva e sustentável.

Como tem andado a relação com os clien-

tes quando se trata de concessionárias, tem 

mudado a forma de pensar? 

A atuação das concessionárias está mudan-
do, além do excelente trabalho de atendimento 
e prestação de serviços mecânicos, nossos par-
ceiros têm se especializado no suporte agronô-
mico. Nossa visão é ter dentro da concessioná-
ria profi ssionais que entendam das culturas – ou 
seja, saber como está o resultado de um plantio 
de soja, como fi cou a singulação das sementes 
ou qual é a qualidade do resíduo de palha depois 

da colheita, por exemplo.  Este é o novo mindset, 
a nova forma que o nosso concessionário tem se 
preparado para poder realmente adicionar valor ao 
cliente com nosso “pacote total”. 

O que é esse pacote total? É levar máquinas 
que gastem menos, que permitam manutenções 
preditivas e tenham ferramentas que ajudem no 
gerenciamento de frota, como o MF Connect, que 
a gente vai também lançar na Agrishow. Esse mo-
nitoramento de performance dos equipamentos 
proporcionados para o cliente é, no fi nal, o que 
interessa ao agricultor, que está interessado em 
quanto ele vai produzir mais e melhor com no-
vas soluções. 

Estamos já nos primeiros quatro meses 

do ano, como você pode defi nir esse período 

para a Massey Ferguson no Brasil?

Eduardo (Massey Ferguson): Foi um primeiro 
trimestre bastante desafi ador, principalmente de-
vido à baixa disponibilidade de componentes. A 
oferta ainda não voltou aos níveis anteriores aos 
da pandemia. Temos realizado um trabalho con-
tínuo junto aos fornecedores, buscando equali-
zar o cenário, mas, ainda que numa tendência de 
ser minimizada, essa situação ainda deve se es-
tender este ano. 

Por isso recomendamos que o cliente pla-
neje sua aquisição. Se ele realmente precisa de 
uma máquina para o segundo semestre, acon-

ENTREVISTA
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selhamos procurar o concessionário e tentar se 
programar, do contrário fi ca muito difícil o aten-
dimento de curto prazo.

Uma coisa muito triste, muito dura, mas 

agora na Europa estamos tendo uma guerra, 

uma guerra de um país importante até mes-

mo na agricultura, e isso tem fechado muitas 

portas. Como isso pode afetar os agriculto-

res no Brasil? 

Em primeiro lugar, nossos corações estão 
com o povo ucraniano e todos aqueles diretamen-
te impactados por esta guerra. 

Sobre a agricultura no Brasil, há uma capa-
cidade grande de ampliação de produtividade no 
país como, por exemplo, a oportunidade de avan-
çar em crescimento e área plantada sobre pasta-
gens e, ao mesmo tempo, intensifi car a criação 
de gado com as técnicas de fenação, por exem-
plo. O Brasil tem potencial para crescer ainda 
mais, inclusive no curto prazo. A gente vê muito 
pecuarista hoje intensifi cando e tecnifi cando sua 
atividade e também entrando na lavoura. E isso 
tudo com o olhar de sustentabilidade, preservan-
do o meio ambiente, ou seja, sem desmatar um 
hectare a mais. 

O que você pensa sobre o futuro que Mas-

sey Ferguson? Vocês precisam ter uma gama 

muito mais completa, incluindo máquinas 

para uva e oliva?

Para esses mercados, focamos em tratores 
de cultivos especiais. Em curto prazo, não temos 
uma estratégia para ofertar implementos para aten-
der à viticultura no Brasil, mas podemos trazer tra-
tores especializados. Temos analisado o mercado 
brasileiro e também chileno e argentino, precisa-
mos entender as oportunidades. 

Signifi ca muito nesse momento ter uma 

pessoa como Luis Felli, brasileiro, e universal, 

que conhece muito bem os mercados. Isso é 

bom para a Massey Ferguson Brasil?

O primeiro ponto é que o Luis Felli é um agri-
cultor, então sente na pele tudo o que a gente 
faz. É nosso cliente; alguém dentro da organiza-
ção que aponta erros e acertos do ponto de vis-
ta de produtor rural. E, claro, ter essa liderança, 
um homem de campo, de negócios, com uma ex-
periência muito grande em outras corporações e 
com essa visão global da agricultura, tem acele-
rado muito o crescimento da marca e criado im-
portantes conexões para a Massey Ferguson.
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TECNOLOGIA DE PULVERIZAÇÃO DE  
MODULAÇÃO DE LARGURA DE PULSO (MAP) (I)

JESÚS VÁZQUEZ MINGUELA
Engenharia Agronômica, Alimentícia e de 
Biosistemas da Universidade Politécnica  
de Madrid

INTRODUÇÃO

A tecnologia Pulse Width Modulation (MAP), 
também conhecida por sua sigla em inglês (PWM, 
Pulse Width Modulation) permitiu superar um an-
tigo problema das técnicas de pulverização: a mu-
dança no tamanho das gotas que se produz, ine-
vitavelmente ao alterar a pressão de trabalho dos 
bicos para manter a dose independente da veloci-
dade de avanço. Este problema é resolvido esco-
lhendo bicos que, na faixa de pressão de trabalho 
resultante, fornecerão um tamanho de gota conti-
do dentro de uma faixa de valores recomendada.

Embora o tamanho da gota para um determi-
nado tratamento seja recomendado dentro de uma 
faixa de valores, há sempre um diâmetro conside-
rado ótimo, que obviamente não pode ser manti-
do exatamente se a pressão variar, de modo que 
a precisão da aplicação diminui em certa medida.

A solução mencionada funcionou e funciona 
razoavelmente bem quando as variações de velo-
cidade não são muito claras, algo que nem sem-
pre pode ser alcançado sem sacrificar a capacida-
de de trabalho. O aumento da velocidade de tra-
balho do equipamento, graças às melhorias nos 
sistemas de suspensão do trator, barras de aplica-

ção e pulverizadores autopropelidos, exigiu novas 
soluções. Novas soluções também são necessá-
rias no campo em que todas as técnicas agronô-
micas estão se movendo atualmente: a agricul-
tura de precisão.

Em sua versão original, o sistema MAP per-
mite que a dose de aplicação seja mantida cons-
tante, alterando o volume efetivo entregue pelos 
bicos na unidade de tempo sem alterar a pressão 
de trabalho, ou seja, mantendo um tamanho de 
gota constante. Se as variações de velocidade as-
sim o exigirem, o sistema é implementado, como 
será visto mais adiante, com sistemas porta-bicos 
que possuem vários bicos, podendo ser selecio-
nado automaticamente um ou dois bicos ativos.

COMO FUNCIONA O SISTEMA DE 
PULVERIZAÇÃO MAP?

A técnica baseia-se na utilização de bicos ou 
grupos de bicos que recebem a mistura fitossa-
nitária de acordo com o acionamento de válvulas 
solenoides cujos ciclos de abertura/fechamen-
to são controlados por um microprocessador in-
terno. Portanto, o tempo de abertura das válvu-
las solenóides é regulado de acordo com a velo-
cidade. Se a velocidade de trabalho aumentar, o 
tempo de abertura aumentará sem alterar a pres-
são de trabalho e, consequentemente, sem alte-
rar o tamanho da gota. O sistema permite, é cla-
ro, o fechamento completo do bico e sua abertu-
ra 100% do tempo.

A TECNOLOGIA AGRÍCOLA
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Os sistemas atualmente aplicados determi-
nam os ciclos de trabalho de onda quadrada (fi-
gura 1), que são definidos pelos seguintes dados:
• Frequência (f): É o número de ciclos por segun-

do (hertz, Hz). Nas informações técnicas comer-
ciais também é chamado de ‘número de pulsos 
ou pulsações por segundo’. Atualmente são ofe-
recidos equipamentos com frequências entre 
20 e 60 Hz. A frequência é um dado constante 
em um determinado equipamento.

• Período (T): É o inverso da frequência, ou seja, 
o tempo(s) que cada ciclo requer.

• Tempo de abertura (ta,s): É o tempo em que a 
válvula permanece aberta em um ciclo. Também 
chamado de ‘largura do pulso’. É o fator que va-
ria para alterar o volume efetivo entregue pelos 
bicos na unidade de tempo. Seu valor está en-
tre 0 e T.

• Tempo de fechamento (tc,s): Tempo em que a 
válvula permanece fechada no ciclo.

O ciclo de trabalho é definido por uma série 
de parâmetros que normalmente são oferecidos 
nas informações técnicas do equipamento e que 
estão relacionados com as seguintes equações:
• O período é igual à soma dos horários de aber-

tura e fechamento:

T=ta+tc [1]

• Relação tempo de abertura/tempo de fecha-
mento

ta
r=

tc  
[2]

• Percentual aberto em um ciclo, também cha-
mado de ‘fluxo percentual’

ta
T

×100 =P(%)=
 

[3]

E também pode ser visto, multiplicando nu-
merador e denominador pela frequência como: 

P(%)=f×ta ×100 = [4]

• Tempo de abertura por segundo: 

Ta=f×ta [5]

• Tempo de fechamento por segundo: 

Tc=f×tc [6]

A Figura 1 mostra os dados para uma frequ-
ência de 6 Hz e um tempo de abertura de 40%. 
Se, por exemplo, um sistema de modulação com 
frequência de 10 Hz determinasse em um deter-
minado momento um tempo de abertura por ci-
clo de 0,02 segundos, ele teria:

1
10

=0.1 sT=

Figura 1.- Ciclo de 
trabalho de onda praça 
do funcionário nos 
sistemas modulação 
de largura taxa de 
pulso (MAP), para um 
frequência de 6 Hz e 
um porcentagem de 
abertura de 40%. 
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tc=T-ta=0.1-0.02=0.08 s

r=
ta 0.02

0.08tc
= =1:4

P=ta×f×100=0.02×10×100=20%

Ta=10×0.02=0.2 s

Tc=10×0.08=0.8 s

A Figura 2 mostra uma ilustração do sistema 
para diferentes porcentagens de abertura.

Como mencionado acima, nos equipamen-
tos atuais o sistema de controle eletrônico tem a 
capacidade de variar o tempo de abertura do ci-
clo, mas não a frequência. Portanto, em princípio, 
quanto maior a frequência do sistema, maior sua 
capacidade de adaptação às variações de veloci-
dade e maior o número de lançamentos de pro-

dutos fitossanitários por metro line-
ar. Este fator é muito importante para 
otimizar a eficácia fitossanitária. Onde 
V é a velocidade do equipamento em 
km/h, o número de descargas por me-
tro linear (d) é: 

Nd=3.6× f
V  

[7]

A Tabela I mostra o número de 
descargas por metro linear para di-
ferentes valores de velocidade e fre-

quência. 
A equação na qual o microproces-

sador baseia suas decisões é aquela 
obtida daquela que define a dose de aplicação. 
No caso de um bocal por linha, esta equação é: 

D= 600×qb×ta×f
sb×V  

[8]

Nas que: 
• D: Dose de aplicação (L/ha)
• qb: Vazão nominal do bocal  (L/min)
• sb: Separação entre bicos (m)
• V: Velocidade de trabalho (km/h)

O valor do produto (ta x f ) varia entre 0 (válvu-
la fechada) e 1 (válvula permanentemente aberta).

Assim, o tempo de abertura que satisfaz a 
dose em função da velocidade é: 

ta= D×sb×V
600×qb×f

=
 

[9]

Para velocidade máxima (Vmax) o tem-
po de abertura deve ser o máximo, ou seja: 

tamax=
D×sb×Vmax
600×qb×f

=
 

[10]

De (9) e (10) obtemos: 

ta= tamax
Vmax

×V
 

[11]

Por outro lado, o tempo máximo de 
abertura (válvula sempre aberta) é: 

Figura 2.- Representação esquemática do sistema MAP. Cortesia de 
Hardy. 

 Velocidade (km/h)  Nd
  f = 10 Hz f = 20 Hz f = 30 Hz
 6 6.0 12.0 18.0
 8 4.5 9.0 13.5
 10 3.6 7.2 10.8
 12 3.0 6.0 9.0
 14 2.6 5.1 7.7
 16 2.2 4.5 6.6
 18 2.0 4.0 6.7
 20 1.8 3.6 5.4

Tabela I. Número de descargas por metro linear
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tamax×f=1 [12]

Para que (11) permaneça:

ta= ( (1
f×Vmax

×V =Cte×V [13]

Esta equação é a função linear que defi ne o 
tempo de abertura em função da velocidade de 
avanço quando o sistema é ajustado para aber-
tura contínua à velocidade máxima de trabalho.

Com as equações (13) e (4) obtém-se aquela 
que defi ne a porcentagem de abertura, que tam-
bém é uma função linear: 

P= ( (100
Vmax

×V=Cte’×V [14]

Se, por exemplo, um pulverizador MAP regu-
lado para velocidade máxima de 12,6 km/h, com 
bicos de 0,5 m, está distribuindo 200 L/ha com 
sistema de 30 Hz e cada bico tem vazão nomi-
nal de 2,1 L/ min, a equação que rege o tempo 
de abertura (13) é: 

ta= 1
30×12.6

×V =0.00264×V

Sendo a equação da porcentagem de abertura: 

P= 100×V
12.6

=7.93×V
     

A Figura 3 mostra a porcentagem de abertu-
ra em função da velocidade de trabalho no exem-
plo considerado. 

REGULAÇÃO DO SISTEMA MAP EM 
DOSAGEM CONSTANTE

É o caso de tratamentos em que o objetivo 
é manter constante a dose, a velocidade de tra-
balho e o tamanho da gota diante das variações 
de velocidade. Para citar um exemplo, tratamen-
tos com herbicidas em solo nu. A regulação dos 
equipamentos segue as orientações dos trata-
mentos com equipamentos sem MAP, com algu-
mas questões adicionais:
a) Dependendo das condições do solo e dos sis-

temas de suspensão do equipamento, são de-
terminadas as velocidades mínima e máxima 
de aplicação. Este último dado (Vmax) é forne-
cido ao sistema de controle (entrada). Com es-
tes dados, o software determina a função de 
regulação do tempo de abertura (equação 13).

b) A dose de mistura a ser aplicada (D) é determi-
nada de acordo com os dados recomendados 
para tamanho de gota e número de impactos 
por unidade de superfície do alvo (o solo nes-
te caso).

c) A vazão necessária nos bicos é calculada de 
acordo com a dose e a velocidade máxima: 

qb= D×sb×Vmax
600

[15]

d) É escolhido um tipo e tamanho de bo-
cal que forneça simultaneamente a va-
zão e o tamanho de gota necessários 
a uma determinada pressão, que será 
a pressão de trabalho, inalterada du-
rante o tratamento.

e) Caso o sistema recomende não tra-
balhar abaixo de um determinado va-
lor percentual de abertura, verifi ca-se 
que o requisito é atendido na velocida-
de mínima de trabalho (equação 14). 

Desta forma, a dose, a pressão e o 
tamanho da gota permanecerão cons-
tantes em toda a faixa de velocidade de 
trabalho. Alguns fabricantes que forne-

Figura 3.- Percentual de abertura do sistema MAP em função da 
velocidade de trabalho para os seguintes dados: 
Frequência = 30 Hz; Sb = 0,5m; D = 200 L/ha; qb = 2,1 L/min. 

ta= ( (1
f×Vmax

×V =Cte×V [13]

P= ( (100
Vmax

×V=Cte’×V [14]
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centagem de abertura e do tempo de abertura em 
função da velocidade de trabalho. 

A vazão necessária nos bicos está de acor-
do com (15):

qb= = =3.75 L/minD×sb×Vmax 300×0.5×15
600 600   

A porcentagem de abertura para velocidade 
mínima é de acordo com 10. 

P= Vmin = ×5=33.33%100 100
Vmax 15

Correto porque é maior que o valor mínimo 
exigido pelo sistema.

A equação genérica (14) é específica nes-
te caso em: 

P=6.66×V

Cuja representação gráfica é a figura  4.
E a equação (13) se torna concreta com: 

ta=0.00333×V

Cuja representação gráfica é a figura 5. 
A Figura 6 mostra um gráfico das in-

formações técnicas da KUHN, mostran-
do um caso específico em que o sistema 
MAP trabalha com um bico que fornece 
um tamanho médio de gota a uma pres-
são de aproximadamente 2,7 bar. Esta 
pressão é mantida constante na faixa de 
velocidade mostrada na figura, sendo a 
faixa percentual de abertura entre apro-
ximadamente 25% e 100%. Fora da fai-
xa de trabalho, a pressão não é manti-
da e, consequentemente, o tamanho da 
gota varia. 

COMPARAÇÃO COM SISTEMAS 
ANTERIORES 

Em sistemas anteriores aos de modu-
lação de pulso, a variação da vazão nos bi-
cos para manter a dose constante era con-
fiada à mudança de pressão. Quanto maior 
a variação na velocidade de avanço, maior 
deve ser a variação na pressão. Em velo-
cidades mais altas o tamanho da gota di-

cem esses sistemas oferecem sistemas de cál-
culo integrados que realizam uma calibração au-
tomática em tempo real, embora seja sempre re-
comendável que o aplicador os confirme seguindo 
os passos indicados.

Aqui está um exemplo.
 
Exemplo. Trata-se de um pulverizador au-

topropelido com sistema MAP que vai trabalhar 
aplicando 300 L/ha no tratamento com herbicida 
pré-emergência, considerando que o equipamento 
poderá trabalhar entre 5 e 15 km/h. A separação 
entre os bicos é de 0,5 m. O sistema MAP pos-
sui frequência de 20 Hz e recomenda que o per-
centual de abertura não seja inferior a 20%. De-
termine a vazão nos bicos e os gráficos da por-

Figura 4. Percentual de abertura dos bicos (P,%) em função da 
velocidade de trabalho (V, km/h) com dados de exemplo.

Figura 5. Tempo de abertura por ciclo (ta, s) em função do velocidade 
de trabalho (V, km/h) no exemplo. 
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minui e em velocidades mais bai-
xas aumenta. O ângulo do jato e, 
portanto, a cobertura também va-
ria com a pressão.

Esses efeitos não são despre-
zíveis, pois a vazão de um bocal é 
igual ao produto de uma constante 
pela raiz quadrada da pressão. Por-
tanto, se você passar de uma ve-
locidade de 7 km/h para outra de 
10,5 km/h, a vazão deve ser mul-
tiplicada por 1,5 e a pressão por 
2,25. Se a velocidade fosse de 7 
km/h para 14 km/h, o fluxo teria que 
ser multiplicado por 2 e a pressão 
por 4. Em outras palavras, o intervalo de mudança 
de vazão é muito menor que o intervalo de mudan-
ça de pressão.

Esses inconvenientes são superados pelo 
sistema MAP, pois mantém a pressão de traba-
lho constante. A dose é ajustada mantendo o ta-
manho da gota e o ângulo do jato. Na prática, po-
rém, os fabricantes recomendam que não se tra-
balhe abaixo de um determinado percentual de 
abertura, pois neste caso foi comprovado que o 
tamanho da gota aumenta e o ângulo do jato di-
minui. Não são mudanças drásticas, mas redu-
zem a precisão desejada. Em geral, recomenda-
-se não ir abaixo de 20%.

Acima do valor mínimo recomendado da por-
centagem de abertura, os sistemas MAP oferecem 
grande precisão em uma ampla faixa de velocida-
des, sendo a velocidade máxima quatro ou cinco 
vezes maior que a mínima.

Também é importante salientar que a vazão efe-
tiva que um bocal de uma dada vazão nominal for-
nece em função da porcentagem de abertura é um 
pouco maior do que a prevista pelas fórmulas aci-
ma. Isso pode ser corrigido pelos sistemas eletrôni-
cos se tiverem incorporado dados de correção para 
o tempo de abertura obtidos com as equações teó-
ricas. O desvio é maior em bicos pequenos.

O sistema de modulação por largura de pulso tem 
sido adotado pelos principais fabricantes de pulveri-
zadores, sendo uma opção em uma ampla gama de 
seus produtos. É especialmente adequado para gran-
des equipes que trabalham em grandes superfícies 
em condições que podem exigir mudanças significa-
tivas de velocidade. É um sistema que agrega muita 
precisão aos tratamentos combinados com outros, 
como os sistemas de detecção de plantas daninhas. 
Um aliado essencial dos modernos tratamentos de 
pulverização utilizados na agricultura de precisão. 

Figura 6. Variação de pressão (linha vermelha) e porcentagem de abertura de 
bicos (linha cinza) dependendo da velocidade de trabalho. Cortesia de Kuhn 
com pequenas modificações. 

Figura 7. Sistema John Deere MAP, comercialmente chamado ExactApply. Cada corpo de suporte de bico é regido por sua 
própria válvula. O sistema é baseado em um bico ativo por saída. 
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1.- APROXIMAÇÃO

Eram dois fazendeiros cujas relações sempre 
foram conflitantes. Uma herança dividiu um peda-
ço de terra em duas parcelas idênticas em tama-
nho e características do solo, uma para cada um, 
algo que não foi aceito de boa vontade. E menos 
ainda, a necessidade de se verem no final do dia 
nas instalações do terreno original, que ainda não 
foi distribuído e eles compartilham com relutância. 
E lá vão eles, focando nas más relações na ges-
tão agrícola em geral e, em particular, mordendo 
uns aos outros pelo trabalho nas terras gêmeas.

O acaso (ou um comercial esperto) quería com-
prar o mesmo trator e o mesmo implemento, o 
que exige 60% da potência nominal do motor do 
trator. Como esperado, há interesse em compa-
rar os resultados obtidos por cada um. Estando 
em igualdade de condições de solo, trator e im-
plemento, a única diferença é a capacidade e co-
nhecimento pessoal, então um dia eles concor-
daram em encher o tanque pela manhã e enchê-
-lo após uma jornada de 8 horas de trabalho para 
ver se há diferenças.

GASTADOR E POUPADOR: 
2 FAZENDEIROS PESADOS

P. Linares 
Professor Ad Honorem
Universidade Politécnica de Madrid
 

2.- O NÓ

Então eles fazem. Como ambos são bons agri-
cultores, sem concordar, eles concordam na es-
colha da velocidade mais adequada para a tarefa. 
E o dia termina. Após o reabastecimento, verifica 
se que um (Gastón) consumiu 8 litros a mais de 
combustível do que o outro (Ahorrador).

Gastón empalidece e esconde a raiva que sen-
te. Assim, como quem não quer nada, pergunta 
a Ahorrador as condições em que ele trabalhou. 
Ahorrador responde:

— “Em segunda marcha, a 8 km/h”
E ele não diz mais nada. A informação não foi 

completa. Gastón concorda com Ahorrador sobre 
a marcha e a velocidade, mas Ahorrador omitiu 
a rotação do motor, o deslizamento do trabalho 
e de completar os dados sobre as condições de 
operação da transmissão, pois Ahorrador men-
cionou apenas a marcha 2 e o trator possui qua-
tro alavancas de câmbio, embora uma seja para 
frente/para trás, o que deixa três, mas faltam 2. 
O desabamento será o mesmo que o seu, consi-
derando a semelhança dos terrenos.
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Gastón decide não pergun-
tar mais e sim reunir informa-
ções para descobrir as condi-
ções de Ahorrador.

Ele pesquisa os dados do 
motor, da transmissão e encon-
tra as curvas do motor, e na ofi-
cina do revendedor, sua persis-
tência permite que ele conheça 
a transmissão a fundo.

O motor (Figura 1) tem ro-
tação nominal de 2.300 r/min e 
considera o uso de uma densida-
de de combustível de 0,84 kg/L.

A transmissão (Figura 2) é 
composta por um sistema de 
caixa de velocidades compos-
to por 4 caixas de velocidades 
em série:
• Reversor, com duas opções: 

Frente (V) e Reverso (R), além 
de Neutro (N)

• Caixa de faixas, que oferece 3: Baixa (L), Mé-
dia (M) e Alta (S)

• Caixa de velocidades, com  duas possibilidades: 
Lebre e Tartaruga

• Caixa de velocidades, con 3 opções: 1,2 e 3.

Figura 1.- Curva de torque do motor em função da velocidade, em porcentagem 
do ponto nominal (100-100) e curvas de isopotência, em % da potência nominal.

Figura 2.- 
Rodas de 
acionamento 
do motor de 
transmissão 
do trator
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No total resultam 18 marchas à frente e 18 à 
ré. As caixas são governadas com 6 sincronizado-
res (S1 a S6). A figura 2 também mostra a marca-
ção do pneu, que possui raio índice de 0,695 m.

Finalmente, Gastón considera a relação entre 
a velocidade teórica (Vt) e a velocidade real (Vr), 
devido ao deslizamento ( ):

Vt-Vr

Vt

Deduz-se que :

3.- ANÁLISE DE OPÇÕES

Com os dados recolhidos, Gastón dedica-se, an-
tes de mais nada, a conhecer as relações de trans-
missão em cada caixa de velocidades (Figura 3).

Desta forma, o resumo da abordagem de Gas-
tón é resumido na figura 4, na qual são coletados 
os dados do trator (motor e transmissão) e as con-
dições dos dois agricultores. A tabela também não 

inclui todas as condições de trabalho de Gastón, 
pois apenas a marcha 2 é mencionada, mas Gas-
tón sabe, logicamente, as marchas em que este-
ve, embora o ponto de operação (Ponto A) esteja 
perfeitamente definido, como pode ser visto na 
figura 5 com a rotação de 2300 r/min (100% da 
rotação nominal) e a potência (60% da potência 
nominal). Com uma velocidade real de 8 km/h e 
um deslizamento de 11%, a velocidade teórica é 
de 8,98 km/h. Dada a semelhança do terrenos, 
a patinagem é a mesma para ambas. A partir da 
curva do motor, obtém-se um consumo específi-
co de combustível de 236 g/kWh.

Gaston começa a avaliar o ponto de opera-
ção do Ahorrador. Como a velocidade de rotação 
não é conhecida, é necessário analisar as possí-
veis combinações dos redutores, das quais se 
conhece apenas a engrenagem 2 do Redutor. No 
entanto, na figura 6 justifica-se que o Ahorrador 
não trabalhe com o câmbio na posição tartaruga 
porque a velocidade máxima teórica nesta opção 
corresponderia às outras duas caixas na velocida-
de máxima, ou seja, tartaruga-3-S fornece uma 

Figura 3.- 
Relações de 
transmissão 
nas 
diferentes 
caixas de 
velocidades 
do trator.
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Figura 4.- 
Resumo da 
abordagem de 
Gastón.

Figura 5.- 
Condições de 
funcionamento 
do Gastón.
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Figura 6.- 
Justificativa 
para 
descartar 
a opção 
Turtle para 
poupadores.

Figura 7.- 
Avaliação 
da opção 
2-Hare-L.
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velocidade máxima de 5,10 km/h e são necessá-
rios 8,98 km/h, além disso não é válido porque o 
Ahorrador não vai na terceira, mas na marcha 2.

Eliminada a Tartaruga, define-se a posição da 
alavanca da caixa de velocidades, em lebre, mas 
resta ver o progresso da caixa de transmissão. Na 
figura 7 a opção 2-lebre-L está marcada. A relação 
de transmissão resultante é de 67,16 e a veloci-
dade teórica na rotação nominal é de 8,98 km/h, 
o que atende aos requisitos. Mas o ponto resul-
tante é A, que era de Gastón. Portanto, todas as 
marchas de Gastón são conhecidas.

O próximo passo é verificar a opção 2-lebre-
-M. A Figura 8 discute essa opção. A relação de 
transmissão neste arranjo de caixa de engrena-
gens é de 55,03, o que produz uma velocidade 
teórica, na velocidade nominal, de 10,95 km/h. 
Como são necessários 8,98 km/h, a opção não 
é eliminada, pois resta saber se a redução da ro-
tação do motor pode atingir a velocidade deseja-
da. De fato, reduzindo a rotação para 82% da no-
minal, ou seja, 1885 r/min, alcança-se a velocida-
de teórica de 8,98 km/h. Com isso, define-se o 
ponto B, a 82% do regime nominal e 60% da po-

tência nominal. A curva dá um consumo de com-
bustível de 218 g/kWh. Resta verificar as econo-
mias. A diferença no consumo de combustível é 
de 236-218 g/kWh. Considerando a potência de-
senvolvida (80% da potência nominal de 80 kW) 
e a densidade do combustível considerada, resul-
ta uma economia de 6L, portanto a opção 2-Ha-
re-M não é a condição desejada.

A opção 2-lebre-S continua a ser verificada (fi-
gura 9). Repetindo o processo acima, calcula-se 
a velocidade à velocidade nominal (12,91 km/h) 
e a velocidade necessária para atingir a velocida-
de teórica de 8,98 km/h, que acaba por ser 70% 
da velocidade nominal (1598 r/min ). O ponto C 
é definido, com um consumo específico de 212 
g/kWh, o que representa uma economia de 8 L 
em um dia de 8 horas para uma potência entre-
gue de 48 kW (80% da potência nominal). Obvia-
mente, é o ponto de Ahorrador.

4.- RESULTADO DA ANÁLISE

O resumo da análise é que Ahorrador utilizou 
a estratégia de condução que consiste em dimi-
nuir a rotação (1598 r/min contra 2300 r/min de 
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Figura 8.- 
Verificando 
a opção 
2-Hare-M.

Figura 9.- 
Condições 
de trabalhos 
mais 
económicas 
na opção 
2-Hare-S.
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Gastón) e aumentou a marcha (de 2-lebre-L para 
2-lebre-S ).

Cabe valorizar que, além da dor de ter perdi-
do para Ahorrador, Gastón aproveita a análise re-
alizada para colocar em prática também as estra-
tégias de condução.

5.- O ESPERTO

Gastón comentou com outro amigo (o Esperto) 
o que havia acontecido com ele e como descobriu 
as condições que o reservado Ahorrador não que-
ria lhe contar. O amigo, também agricultor, olhou 
para ele com preocupação, pois, da mesma forma 
que Ahorrador tem sido mais astuto para encontrar 
condições de trabalho favoráveis, pode pensar em 
outra forma mais direta de descobrí-las, sem pre-
cisar calcular as relações de transmissão, para o 
qual se precisa do diagrama cinemático.

Os tratores, no manual do operador, não in-
cluem o diagrama cinemático, mas incluem uma 
tabela com a rotação em cada marcha com o mo-
tor em rotação nominal, neste caso, 2300 rpm. Es-
perto pede a Gastón que lhe mostre. Esta é a in-
formação das duas primeiras colunas da tabela 1. 
Note-se que não foi incluída a caixa de transpor-
te que equipa o trator para velocidades de 30-40 
km/h. A tabela mostra que a velocidade máxima 
em tartaruga é de 5,10 km/h, o que a elimina como 
opção de trabalho. 

Em seguida, com papel milimetrado, desenhe 
a figura 10, com as velocidades em lebre. Para isso, 
com a calculadora móvel, obtém as velocidades a 

1000 r/min para ter dois pontos que lhe permitem 
traçar as linhas de cada velocidade. Esses são os 
valores que aparecem na coluna da direita da ta-
bela 1. O cálculo é uma simples regra de três. Por 
exemplo, na marcha 1-lebre-L, a rotação em 2300 
é 1,4 km/h, então em 1000 será:

V *

No gráfico, trace a linha vertical corresponden-
te à velocidade teórica necessária para se deslo-
car a 8 km/h com 11% de deslizamento, que foi 
de 8,98 km/h, o que permite identificar imediata-
mente a marcha de Gastón, pois sabe que ele car-
regava a carga nominal regime. É a linha verme-
lha correspondente à marcha 2-lebre-L.
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O gráfico também relata todas as condições 
em que 8,98 km/h podem ser alcançados, uma 
das quais será Ahorrador. São 6 marchas, com di-
ferentes valores da rotação do motor. Exercitan-
do o que é, Esperto descarta a solução vermelha 
(2300-2-lebre-L) porque é de Gastón e o corpo 
pede para ele descartar a amarela (1000-3-lebre-
-S) porque o regime é muito baixo. Restam 4 op-
ções (Tabela 2).

Esperto propõe uma solução muito prática, 
que dispensa a busca de mais materiais ou cálcu-
los adicionais: Em 4 dias, no máximo, você pode 
conhecer as condições de funcionamento do Ahor-
rador. Todos os dias você trabalha em uma con-
dição na tabela 2 e verifica a economia produzida 

Figura 10.- Velocidades en las marchas Liebre.

Tabela 1.- Velocidades à rotação 
nominal (2300) e a 1000 r/min e nas 

diferentes velocidades
Velocidade a  Velocidade a 

MARCHA 2300 r/min 1000 r/min
1-TORTUGA-L 1,40 0,61
1-TORTUGA-M 1,71 0,74
1-TORTUGA-S 2,02 0,88
2-TORTUGA-L 2,24 0,98
2-TORTUGA-M 2,74 1,19
2-TORTUGA-S 3,23 1,40
3-TORTUGA-L 3,54 1,54
3-TORTUGA-M 4,32 1,88
3-TORTUGA-S 5,10 2,22
1-LIEBRE-L 5,61 2,44
1-LIEBRE-M 6,84 2,98
1-LIEBRE-S 8,07 3,51
2-LIEBRE-L 8,97 3,90
2-LIEBRE-M 10,95 4,76
2-LIEBRE-S 12,91 5,61
3-LIEBRE-L 14,17 6,16
3-LIEBRE-M 17,29 7,52
3-LIEBRE-S 20,39 8,86

Tabla 2.- Chances de atingir a 
velocidade teórica de 8,98 km/h 

Cor Marcha Velocidade 
  do motor

Azul 2-Liebre-M 1900
Verde 2-Liebre-S 1600
Lila 3-Liebre-L 1450
Marrón 3-Liebre-M 1200
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em relação ao que você consumiu. Sabiamente, 
ele recomenda começar com a velocidade mais 
alta (1900 em 2-lebre-M) para ir descendo. Como 
já sabemos, não será necessário fazer a verifica-
ção em 4 dias, mas, na segunda tentativa (opção 
verde, 2-lebre-S, a 1600 r/min -1598 saiu nos cál-
culos-), você obterá uma economia de 8 L e as 

outras duas verificações não serão ne-
cessárias.

6.- O DESFECHO

Antes que alguém critique a histó-
ria, apresso-me a dizer que os dados do 
trator escolhido não correspondem a um 
trator atual, mas servem para brincar 
com os conceitos que as ferramentas 
utilizam e que o trator carrega, mas que 
não custa saber, e também, fazer suas 
pontuações para confirmar as previsões. 

Prevejo também que o estudo mais teórico 
seja bom, não só para os técnicos que trabalham 
no setor, mas também para os agricultores in-
teressados, embora tenham a desvantagem de 
encontrar a informação, mas é sempre uma boa 
ferramenta de formação que abre possibilidades 
para análise.
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MERCADO

A indústria brasileira de máquinas 
e equipamentos iniciou o ano de 
2022 com desempenho abaixo do 
observado em 2021 e abaixo das 
expectativas.
Em fevereiro, ainda que a receita 
líquida tenha melhorado em relação 
ao mês de janeiro (+8,5%), se 
manteve abaixo do resultado de 
fevereiro de 2021 (-2,9%).
Acumulando no ano (1o bimestre) 
houve queda de 3,9%, após 
crescimento de 21,7% em 2021 
(jan-dez).
O resultado anualizado do 
setor fabricantes de máquinas 
equipamentos recuou de um 
crescimento de 18,5% (jan22) para 
crescimento de 16,7% em fevereiro 
de 2022.

INDICADORES CONJUNTURAIS-MARÇO 2022
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 DESEMPENHO MENSAL
Receita Líquida – Períodos selecionados

 EXPORTAÇÃO POR SETORES
Setores com sua participação no total

Durante o mês de fevereiro de 2022, o único segmento 
a registrar queda nas suas exportações, em relação ao 
valor observado em janeiro de 2022, foi o fabricante de 
bens para infraestrutura e indústria de base (-1,7%).
Todos os demais registraram crescimento importante. 
Os principais incrementos ocorrerem nos setores de 
componentes (+42,1) e no fabricante de máquinas para 
agricultura (31%).
No ano (1o bimestre) o crescimento foi generalizado. A 
maior taxa de crescimento ocorreu entre os fabricantes 
de máquinas para petróleo e energia renovável, mas a 
maior contribuição veio do setor de máquinas agrícolas 
cuja exportação saltou de US$ 175 milhões para US$ 287 
milhões (+63%).

Fonte: DCEE/ABIMAQ .  
Nota: Deflator utilizado – coluna 32 - FGV
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O mês de fevereiro ante o mesmo mês do 
ano anterior, registrou crescimento médio 
de 27% nas importações de máquinas 
equipamentos. Crescimento concentrado em 
poucos segmentos.
O crescimento das importações no período 
se deu em função de aquisição de caldeira 
pelo setor infraestrutura e indústria de 
base no valor de US$ 174 milhões e da boa 

performance no setor agrícola.
A maior parte das atividades (5 de 7) 
registrou queda na aquisição de máquinas 
importadas.
- petróleo e energia renovável (-37,9%);
- logística e construção civil (-27,7%);
- indústria de transformação (-9,4%); e
- setor fabricante de bens de consumo 

(-10%).
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Fonte: SECEX; 
Elaboração:  
DCEE/ABIMAQ.
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Elaboração:  
DCEE/ABIMAQ .
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1 ano (4 edições) por R$ 70 2 anos (8 edições) por R$ 110
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APOIO
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ARENA DO CONHECIMENTO - 14h e 30min

EM RIBEIRÃO PRETO, DIA 26/04

REVELAÇÃO DOS VENCEDORES NA AGRISHOW,


