
DESENVOLVIMENTO DA MECANIZA~AO AGRCCOLA NO TSA1

PROGRAMA INTEGRADO PESQUISA/EXTENSAO

No Brasil a Mecaniz~io Agricola nio e urna novidade. S6 ern motomecani·
z~io havia, ern 1910,207 ha/tratore 0,393 HP/ha;em 1979,91 ha/tratore 0,824
HP/ha. Esses dados representarn a evo1~ao eo desenvo1virnentoda motomecani·
za~aono Pais.

o Censo Agropecuario de 1975 salienta que havia uma grande propo~!o
dos estabe1ecirnentos agropecuarios que nao empregavam a for~a animal ou mecii·
niza nos trabalhos agrarios - 60%ern todo 0 Brasile 81%na RegiaoNordeste.

Enquanto somente 13% dos estabelecirnentos do Nordeste usavam a tra~io
animal, observa·seque, na regiio Sui do Brasil,este percentual era de 70%.

A t~io animal no Brasil vem despertando interesse dos orgios govemamen·
tais e da iniciativa pnvada. Apesar de suas lirni~oes de uso, ainda aparece como
urna das fontes altemativas de energia ern substitui~io aos derivados de petr61eo
usados ern algumasoper~Oes agrico1as.

Por outro 1ado,a mec~io a tr~ao animal e mais re1evantepara os peque·
nos e medios produtores, que representam a maioria dos e~be1ecirnentos na
zona rural do Brasil.

Esses pequenos e medios produtores sao mais atingidos pe1asvari~oes clirna-
ticas que sempre ocorrem no Tr6pico Serni-Arido,e representam, tambem, a maio-
ria dos produtores que usam a tr~io animal.

1. Convemo EMBRAP A/EMBRA TER/CEEMAT
2. Engq Agr'? CEEMAT (Fran~) M.S. em Mecaniza~io Agricola e Economia Rural.



"E por isso que a-orientar;:ao da pesquisa e no sentido de descobrir tecnologias
simples, de baixo custo e maiseficientes, que pennitam a esses agricultores reduzir
os riscos enfrentados na pnitica da agricultura nas regiOes secas no Nordeste.

Nesse sentido foram iniciados no Brasil v3.rios programas de pesquisa em
~ animal Rll busca de novas teCRic:as e difusio das tecnicas e maquinas js
existentes.

Em abril de 1980 foi assinado urn convenio entre EMBRAP A/EMBRA TER/
CEEMAT.

~~r.(ogr ..ama desse convenio atua em tres sentidos integrados: Pesquisa, Testes
~as e Difusao.

o Centro de Estudos e Experimenta9ao em Mecaniza9ao A~icola para paises
Tropicais (CEEMAT), foi encarregado de criar uma consultoria para apoiar esse
programa durante tres anos.

- EXPERIMENTA<;AO de v3.rias maquinas a trar;:ao animal em v3.riosniveis
de mecaniza9ao e de fontes de tr~ao.

Essa experimentat;:ao tern por objetivo de conhecer as maquinas ja e-xistentes,
fabricadas no Brasil, determinar e sugerir correr;:Qes das eventuaisfalhas, testar
outras maquinas usadas em condir;:oes semelhantes as do Tropico Semi-Arldb do
Brasil, adaptar e desenvolver maquinas mais adequadas a fun de uma fabrica9ao
posterior.

- ESTUDO DE AGROMAQUINARIA pennitindo melhorar 0 conhecimento
das condi9Qes de usa das maquinas.

- INSTAURAR E MANTER vinculos e contatos permamentes com a
EMBRA TER e a EMBRAP A, por meio da participa9ao de extensionistas
na pesquisa operacional a nivel do produtor e atraves do treinamento de
extensionistas no uso das maquinas e de novas tecnicas.

Para implementar esse programa, priricipalmente no que se refere a experi-
ment~ao de novas maquinas, 0 govemo Frances fez uma doa9ao de alguns exem-
plares de maquinas que fOlmnAesenvolvidas para uso em outras regiOes semi-3.ridas,
com a fmalidade de se-rviI cornoex~ comparativo de opera90es agricolas
possiveis.



Os agricultores que usam essas maquinas sao bem acostumados e segundo as
regioos se usarn bois ou mulas. Vlirias vezes observa·se que se usa, mais particular-
mente ,no caso do cultivador, somente urn boi para a tra~ao.

No caso de solo com pedras (seixos) e raizes, 0 preparo do solo e feito com 0

cultivador.

Todos os arados encontrados, quer sejam reversiveis ou flxos, sao com uma
aiveca cilindrica.

Em razao da simplicidade, baixo custo, facilidades de manuten~ao e de
fabrica~lio, essa linha de maquinas teve grande sucesso, nas seguintes regioos do
mundo:

- Na Africa do Oeste, Senegal, Mali, Niger, Alto Volta e Camerum, onde os
centros de pesquisa agricola ou de mecaniz~ao testaram as maquinas e introduzi·
ram, com 0 apoio do inventor e do CEEMAT, algumas modillca~oes (policultor
Siscoma, no Senegal, Sine e Ariana no Mali, etc) para adaptar as maquinas as
condi~oos de uso em cada regii'o;

- Na Asia, e mais particularmente na IDdia, onde as maquinas chegaram
pela primeira vez ha mais de dez anos e novamente depois da cria~ao do ICRISAT
(em 1973) onde 0 Dr. Nolle fez vlirias missoos para treinar tecnicos e ajuda·los a
desenvolver algumas ntodillc~Oes;

JNa America (ColOmbia, Paraguai, Mexico) onde 0 Dr. Nolle organizou
demonstr~oes e treinamentos dos tecnicos que testaram e difundiram as maqui-
nas;

- No Brasil, por volta de 1977, tomou·se a decisi'o de instalar urn programa
de testes, desenvolvimento e difusao de maquinas de tra~ao animal.

Ap6s duas missOes de tecnicos do CEEMAT, urn convenio foi assinado em
1980, entre EMBRAPA/EMBRATAR/CEEMAT, com os objetivos ja citados.



Para dar mlUSpohvalencla ..:om menor custo as maqumas estao baseadas sobre
urn principio comum

- Uma barra porta-unplementos, onde se adaptam, com grampos, uma gran,
de variedade de implementos necessmos aos tratos culturlUs

Com urn s6 Chassl 0 produtor pode efetuar vwas opera~oes de campo. tais
como ~o, gradagem. sulcamento. capina etc. Tambem pode melhorar suas con-
~aes de trabalho compran~" pouco a pouco somente os implementos necessmos.

Enfirn, a simphcldade de tabnc~ao permite Vllnas adap~Oes. mesmo se nao
existirern na sua linha de fabnc~ao (de outros fabricantes).

As maquinas sio classificadas em 3 conjuntos destinados a diversos niveis d~'--'
produtores. Dais sio a tr~ao por corrente· SINE e "'RIANA. urn a tr~ao por
timIo(vario ou camblo) TROPICULTOR' ...

1. SINE

peso 24 kg
forma ern T
urna roda de apoio

urn corpo de arado ate 10"
urn subsolador
urn suIcador
hastes rigidas ou flexiveis de cultivador com variedade de
enxada para capina ou cu}tiv~ao.
grade de den te
arrancador de amendois. etc

peso 4R kg
forma de quadrado
duas rodas de apOlo



(Is mesmm que para com 0 SINl: malS
urn arado reversivel
uma ou duas plantadeiras et<.

Vantagens em compara~o com a SINE

As duas rodas dlo uma melbor estabilidade;
~ possivei capinar mais de urna ftleira de cada vez;
A estabilidade permite adaptar uma maior quantidade de
enxadas de capina;
o chassi, em quadro, permite a coloc~ao de urn peso para
dar melbor penetra~ao do implemento em solos duros.

3. TROPICULTOR

<hassi peso 85 kg
chassi montado sobre penus com bitola ajustlivel
(0,60 m a 1,70 m)

Atnis do chassi existe urn quadrado de regulagem, com alavanca e mola,
para ajudar 0 movimento ascendente. Sobre esse quadro flXa-se urna barra onde do
adaptados os implementos:

Dois arados
Ate 11 enxadas de cu1tiv~ao ou capina
2,3 ou 4 plantadeiras
Adubadeira
Uma grade disco
Uma segadeira
Urn pulverizador

- Urna ~arr~a
VIR lJi.!boqueetc.

VantapDI do Tropieultor

A principal vantagem desse conjunto e que, al6m de ter os tradicionais
implemenwi de cultivo, 0 produtor tem um pequeno trator anbPal,que ~,pemU"
trabalhar sentado, podendo ainda usll-Io para transporte, dentro e/ou fota da pro-
priedade

Uma outra vantagem e que 0 Tropicultor nio tern urn cixo lipndo ••
rodas. e assim e possivel capinar duas. tr~s ou mais entrelinhas.



RESULTADOS PARCIAIS - ARADOI
LOCAL: EMBRAPAlCPATBA -.PETROLINA CPE)
R!.-oNSAVEI8: VINCENTE BARON - CEEMAT

••• BARIJOM DOl AN.I08 - CPATBA

MAQUINk t=ONTE DE TRAcAo LARGURA M~D1A CM PROFUNDtDADE M~DIA OBSERVACOEs I
I

ARADOt=IXO 8EGA TlPe FAcAo
APO E RA8tClN De MADE ••
RA MULA 26,4 ± 0,6 12,9 ±0,6 AIVECA CILllIIDRICA LARGU

I RA DE CORTE S"

I HOUVE EMBUCHAMENTO DE
ERVAS E RESTOS CUL TURAIS

ARAOOFIXO SEMFAcAo
APe E RABICAS DE MADEI-
RA JUNTA DE BOIS 22,5±0,8 9±0,3 AIVECA CILllIIDRICA LARGli

RA DE CORTE 8"

I
ARADO REVERSIVEL .

I 8EM FAcAo
APe E RABICAS DE MADE'" I
RA JUNTA DE BOIS

I
17,S±1.1 11,2 ±OA AIVECA CILllIIDRICA LARGU

I RA DE CORTE S"I
ARADOSIMPLES I SEM FAcAo
SOBRE CHASSIS ARIANA JUNTA DE BOIS 24,6 ± 1 2O,3±O,6 AIVECA CIL.HELICOfDA.

I LARGURA DE CORTE S'
HASTE CURVA
BOM ENTERRAMENTO

I SEM EMBUCHAMEIiI'm
----



- "IIUL TADOI 'AItCIA ••••• ~ •• fIItODUTOIl -
LOCAL: MOGaItlO'"

RI.ClNIAYIII: .IOAo RAMALMODANTAI'lUtO -,., '" ••••••••• IMATI" .•••

~

TRADICIONAL ARIANA

~

TRADICIONAL ANAMA

OPlRA(:OES DIM Homena Olel Homen. DIM Homena DIM HonwM

ARIIANQUIO MANUAL 0,1 1,1 0,1 3,1 ,LANTlO MANUAL 0,21 • 0,21 •DAlOOUIlIIA

INCDlYARAMINTO I 0,1 3,1 0,1 3,1 CAPlNA 1 4,1 1,1 2,1
QUEIMA OPlIIAcAO
MANUAL 13 •• 3_1 Clbol 1 mIlIl

'II.,ARO DO 10LO ""LANTtO
ElCARll'lCAcAo 2 4,1 2,1 1,1 MANUAL 0,' tH 0,71 tH

i- :;"1I4aul· 12bol.
t~1 lm1l1l

MARCAcAO OM CUll·
V•••• DE NIVIL 0,1 2 PULYIIIIZ"QAO 0,1 2M 0,1 2M

IULOOIIM CUIIYA 0,1 1,8 CAPlN•••• 1 2H 1 2H
12blllI~1 Clllal 1mIlIl

DEITOCAMINTO 1 4 CAl'INA 0,1 pi 1 2H
12bo"~1 C1boll

LIM'A MANUAL 2 4,1 2 4,1 CAP/NA 0,1 pi 0,1 2H
C2bllll~ Cl boll

RETOQUE NDlIUL·
COI 0,' 1,1

Tor"L'"
D1A11HClI.'. 43DIH 38,7IDIH

CULTlYO 1,1 1 I,' 1
II boll Cl boll

MAllCAcAO DOl IUL·
CDI 0,21 1M 0,21 114

Cl boll Cl boll



.•• "UU"TADOI"~IAI'-
LOCAL: IPA - """A TAl-MAPA CPII

RE.ONlAVIII: ANTONIO TlMOTeO IOI"INHO - PI,.., •••tll'. U'AI
IlNVALDO 'ERtIRA - T•••••• Ap'colII U,AI

OBJETIVOS: Colllflll'~ do o-ftIIIMIIlo •••• ul••••Aft.oaIu • Dive,.. TIIIOI
DADOS PARCIAIIINDICATIVOS - Tampol. T•••••11Io

'ARCUAl: 0,71 ha - 'LANTlO: Mllho x FeIJlo

~

MANUAL MECANIZAcAO TRAolCIONAL TROPICULTOR/CULTIVO EM TROPICULTOItSULCOS E
PLANO CAMALHOES

TRATOS n9Oi81 n9Homani Hor81/H n90181 n9Homeni Horas/H n90181 n9 Homenl Horll/H n90i81 n9 Homens Hor81/H
CULTURAIS

LIMPA 8 1 63,3

ARAcAo 6 1,6 37,6 6 1,6 36.26 3 1.6 26,26

GRAoAGEM " 0,6 1,6 4,6

RISCAGEM 0,6 1,6 6,38

SULCAMENTO 0,6 1.6 6,26I
I ACA8AMENTO 0,6 1.6 6,26
I,

PLANTIO 1 6 22 0,6 1,6 6,26 0,6 1.6 3,76 O.~ 1.6 6,75

CAPINA 1 5 4 57 1 1,5 7,6 0.6 1,6 6,26 1 1.6 8,1

CAPINA 2 3 6 67,6 1 1,6 7,6 1 1,6 7,6 1 1•.6 7.6

CAPINA 3 1 t.6 9,76 1 1,6 6,46

TOTAL hor811
homens 189,8 73,88 66.26 66,55

._-


