
Tecnologia Agrícola no século XXI

O alimento é uma das necessidades da vida. De fato, nada 
nos liga mais aos outros sete bilhões de pessoas na Terra do 
que esta necessidade básica. E nenhum desafio é mais 
fundamental do que garantir um fornecimento seguro e 
confiável de nutrientes para a humanidade. É uma tarefa 
socioeconômica complexa com muitas facetas e um 
princípio fundamental: precisamos produzir mais alimento. 
Isto terá que ser feito sob condições climáticas ainda mais 
difíceis, em terras aráveis que não podem ser expandidas e 
mantendo um equilíbrio delicado entre uma variedade de 
interesses. “Aumentar a produção agrícola é uma das chaves 
para lutar contra a fome e a pobreza.”, afirma a ONUAA, 
Organização das Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura. De acordo com um cenário publicado pela FAO 
na Cúpula Mundial sobre Segurança Alimentar, a produção 

de alimentos deverá crescer em aproximadamente 70 por 
cento em 2050, para garantir o fornecimento de alimentos 
para a população da Terra, que deverá atingir nove bilhões. A 
demanda de grãos, por exemplo, passará das 2,1 bilhões de 
toneladas de hoje para em torno de 3 bilhões em 2050. 

Estes números incluem alimento e forragem para o reino 
humano e animal, demandas potenciais para a produção de 
biocombustíveis não foram incluídas. Os fatores que afetam 
o fornecimento global de nutrientes são muitos e variados, 
os desafios são enormes: o crescimento da população, 
urbanização, mudança climática, escassez de água, 
degradação do solo. Estes desafios afetam não apenas os 
legisladores e os governos, mas especialmente aqueles que 
estão logo no início da cadeia alimentar – os fazendeiros. 

Em poucas décadas, a agricultura no mundo deverá alimentar mais de nove bilhões de pessoas. A tecnologia moderna é 
uma chave para superar este enorme desafio.



Aqui se situa uma questão central: como podemos produzir 
cada vez mais com cada vez menos? Para o Professor 
Karleinz Köller, presidente do Departamento de Tecnologia 
de Processo em Produção de Colheita no Instituto de 
Tecnologia Agrícola, a tecnologia de cultivo terá um papel 
decisivo. “Sem a motorização e a mecanização adicionais, 

Protegendo o solo com produção que preserva recurso 
A terra arável é preciosa, visto que apenas três por cento de 
toda superfície terrestre podem ser cultivados. Qualquer 
expansão apreciável desta área é difícil. Existem barreiras 
técnicas, econômicas e biológicas e pode haver um conflito 
com objetivos ecológicos. Assim, proteger as terras agrícolas 
existentes é uma de nossas tarefas mais importantes. Terras 
agrícolas são ameaçadas pela erosão, salinização, escassez 
de água e atividade de construção. Além de processos 
agrícolas que sejam suaves com o solo, tais como plantio 
direto e rodízio inteligente de colheita, a tecnologia moderna 
também pode trazer contribuições para preservar as terras 
agrícolas. Por exemplo, o “gerenciamento de palha” é 
importante para o controle de erosão, garantindo que o que 
é deixado depois da colheita seja cortado nos comprimentos 
certos e deixado no chão. Implementos de semeadura 
inteligentes mantêm esta palha de proteção e ao mesmo 
tempo, colocam a semente no solo, permitindo que ela 
germine e floresça.  Os sensores determinam a inclinação de 
uma terra íngreme, o tipo de solo e o tipo de colheita, 
enquanto que o software regula automaticamente a 
profundidade em que a semente é enterrada e a velocidade 
do trator. Chassis e controles otimizados protegem o solo 
contra compactação grave.

não será possível garantir uma produção de alimento, 
forragem e culturas energéticas que assegure uma 
conservação de recurso suficiente e sustentável.” Os fatores 
essenciais para o desenvolvimento futuro da agricultura 
moderna são a proteção do solo, cultivo com precisão, uso 
de eletrônica e eficiência energética.

Eletro-hidráulica e eletrônica
A eletro-hidráulica e os controles eletrônicos modernos 
oferecem muitas opções para adicionar novas funções, que 
tornam a operação do trator mais simples e mais 
conveniente, aumentando a produtividade. A Rexroth 
oferece uma variedade completa de unidades de controle 
individuais com a qualidade da indústria e pacotes 
completos eletro-hidráulicos, de software padrão a 
soluções específicas de usuário, com programação 
customizada.  

Acionamentos modernos
Algumas vezes, embrear e trocar a marcha tornam a 
condução de um trator mais do que exaustiva. É por isso 
que as transmissões automáticas e transmissões variáveis 
continuamente (CVT) estão sendo instaladas cada vez mais 
frequentemente. Elas facilitam o trabalho, melhoram os 
resultados, reduzem o consumo e aumentam a 
produtividade. Além dos conceitos hidráulicos para CVTs, a 

Bosch Rexroth também oferece suporte aos fabricantes de 
trator, para controle e automação de transmissões, e 
diferenciais power-shift e power-shuttle.

Hidráulica de trabalho econômica
A necessidade de economizar energia aumenta na medida 
em que os preços de combustível sobem. Na hidráulica 
usada para executar o trabalho real, sistemas de sensor de 
carga combinados a bombas com deslocamento ajustável 
são uma chave para maior eficiência energética. Se o 
trabalho requerer menos que a capacidade hidráulica total, 
o sistema de sensor de carga pode reduzir drasticamente a 
quantidade de energia, que era perdida anteriormente na 
forma de calor desperdiçado. Nas classes de desempenho 
superiores, a tecnologia de sensor de carga usando as 
bombas A10 da Rexroth já se tornou um equipamento 
padrão. As bombas com deslocamento variável e pistão 
axial modelo A1VO permitem que tratores menores 
aproveitem esta tecnologia também.

O trator – Uma ferramenta multiuso 
que acelera os resultados



Cultivo com precisão:
Melhores rendimentos através de tratamento individualizado
O cultivo com precisão anuncia a chegada do joystick e do 
mouse na fazenda. 

O cultivo com precisão implica no gerenciamento ativo do 
solo, considerando as condições individuais que prevalecem 
em um determinado campo. Quando se trata de grandes 
campos, a qualidade do solo e a capacidade de rendimento 
podem variar. Com o uso de mapas digitais, implementos 
modernos podem gerenciar o solo de uma maneira definida 
claramente, podem fertilizar e semear, como necessário e – 
durante a colheita – registrar as variações de produtividade 
para setores individuais. O gerente de campos como setores 
menores ou zonas aumenta a produtividade, otimiza o 
rendimento e conserva o fertilizante e os pesticidas. Objetivos 
adicionais deste gerenciamento de subcampo ou zona são a 
economia de recursos operacionais, redução dos tempos de 
trabalho e uso da máquina e a melhoria da gestão da fazenda, 
através da administração e documentação de dados. 
Controles eletrônicos e, em uma extensão ainda maior, 
acionamentos elétricos aumentam a precisão do trabalho.

Sistemas de rastreamento reduzem sobreposições em mais 
de 90 por centro, reduzindo significativamente os tempos de 
trabalho, consumo de combustível e desgaste. Usar a mais 
recente tecnologia é uma necessidade absoluta para o 
cultivo com precisão. Exemplos incluem válvulas eletro-
hidráulicas, sistemas GPS e bus de dados padronizados. 
Para minimizar paradas e reparos, o maquinário caro deve 
ser utilizado em todo seu potencial e monitorado 
cuidadosamente durante o uso.  A eletrônica e a tecnologia 
de regulagem necessárias para isto têm cada vez mais o 
suporte de software moderno. O software de gestão de 
fazenda de alto desempenho pode gerenciar todo trabalho 
realizado, os tempos e os recursos necessários para isto e 
os rendimentos atingidos.

Eficiência energética com o uso de eletrônica
Neste momento, o uso de eletrônica é um tópico de 
destaque no cultivo. As rotinas e sequências de trabalho 
podem ser automatizadas ainda mais com o uso de válvulas 
eletro-hidráulicas, controles eletrônicos e sensores 
apropriados. Sequências de trabalho repetidas, por 
exemplo, podem ser registradas, armazenadas e acessadas 
novamente com o comando de botão de pressão. Existem 
vários pré-requisitos e entre eles está a comunicação sem 
falhas entre os diferentes tipos de equipamento. O uso do 
ISOBUS padronizado permite controlar um número de 
diferentes implementos, produzidos por diferentes 
fabricantes, a partir de um único terminal.  Sempre que um 
implemento for montado no trator, as válvulas eletro-
hidráulicas serão ajustadas automaticamente para a 
operação ideal. O uso lógico da eletrônica em componentes 
hidráulicos e sua integração no gerenciamento global 
oferece um grande potencial de automação, reduz o esforço 
do fazendeiro e abre o caminho para maiores rendimentos 
por hectare. Os preços de combustíveis fósseis, 
especialmente do diesel, constantemente em alta, fazem 
com que o fazendeiro gaste mais com energia. Em 
consequência disto, medidas que podem reduzir o uso de 
combustível são cada vez mais atraentes. Além de otimizar 
as distâncias cobertas pelo trator – combinando ou 
eliminando determinados processos individuais, por 
exemplo - desenvolvimentos específicos de um veículo em 
particular podem ser usados. Ainda que o uso de 
acionamentos elétricos em carros de passeio esteja se 
expandindo rapidamente, o trator elétrico ainda tem um 
longo caminho pela frente.

A energia do diesel tem certamente um futuro e, como os 
sistemas hidráulicos, oferece um grande potencial.

Uma transmissão contínua, por exemplo, possibilita o 
funcionamento do motor a diesel em sua velocidade ideal, o 
tempo todo. A moderna tecnologia de sensor de carga 
otimiza o sistema hidráulico usado para os implementos, 
porque a bomba com deslocamento ajustável sempre 
fornece exatamente a quantidade certa de fluxo, exatamente 
na pressão requerida pelo implemento.   
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www.fao.org/news/story/en/item/35571/icode/
Associação Agrícola Alemã: Landtechnik von morgen – Wohin geht die Reise?

Bosch Rexroth Ltda.
boschrexroth@boschrexroth.com.br
www.boschrexroth.com.br


