
CONHEÇA ALGUNS IMPLEMENTOS, QUE PODEM SER USADOS NA 

MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 

O Brasil apresenta condições de clima, água e solo que o leva a possuir uma 

vasta área agricultável 

 

A mecanização agrícola exerce papel fundamental nas pequenas propriedades 
para garantir maior produtividade e qualidade dos serviços realizados 

 
O Brasil apresenta condições de clima, água e solo que o leva a possuir uma 
vasta área agricultável. Atualmente, 70% das propriedades rurais possuem área 
inferior a 50 ha, sendo, portanto, classificadas como pequenas propriedades. 
Elas são as principais fornecedoras de produtos in natura para o abastecimento 
direto do mercado interno do país. Por essa razão, as pequenas propriedades 
são, cada vez mais, importantes no contexto da produção agropecuária. 

Um dos principais fatores de produção que contribui para o aumento de 
produtividade é a mecanização agrícola dos processos. São diversas as tarefas 
que podem ser executadas com grande facilidade e eficiência, por meio da 
mecanização. Com isso, os custos de produção tendem a ser menores e 
a propriedade agrícola torna-se mais competitiva. 

No entanto, qualquer que seja o tamanho da área a ser cultivada, haverá a 
necessidade de aplicação de algum tipo de agrotóxico, pois é praticamente 
impossível que, durante o ciclo, a lavoura não seja atacada por algum tipo de 
doença ou praga. Sendo, portanto, necessária a intervenção de produtos 
químicos, que serão aplicados por meio de pulverizadores. Esse equipamento 
tem a capacidade de fragmentar o líquido em gotas de diâmetro maior que 150 
microns. 

Além disso, as pequenas propriedades também lançam mão do uso de micro 
tratores para os serviços. Abordaremos a descrição de alguns implementos, que 
podem ser usados para micro tratores. São eles: 

Arado de discos: é um implemento de estrutura reforçada, com formato tubular. 
Pode-se obter diferentes regulagens da largura do corte e na inclinação dos 
discos. São acoplados aos tratores por meio do sistema hidráulico de três 
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pontos. Possui limpadores de disco opcional. O peso aproximado é em torno de 
260 Kg e possuem largura de corte em torno de 60 cm. Existem modelos fixos e 
reversíveis. 

Carreta: possui estrutura reforçada em aço, carroceria de madeira com assoalho 
inteiriço; rótula do tipo engate, com articulação em todos os sentidos; pé 
escamoteável; e pode ser adquirida com ou sem freio mecânico de sapatas 
expansíveis. O comprimento é em torno de 2 metros, com duas ou quatro rodas, 
presença ou não de basculante e capacidade para 2 toneladas. 

Cultivador: possui estrutura tubular, braços flexíveis de aço, equipados com 
enxadinhas de 6, 8 ou 10 polegadas. Podem possuir também riscadores de 2 
polegadas e meia. O acoplamento ao trator é por meio do sistema de três pontos. 
Pode ser adquirido com ou sem rodas reguladoras de profundidade. O número 
de linhas varia de 5 a 11, de acordo com o modelo. 

Enxada rotativa: apresenta estrutura reforçada; permite trabalhar centralizada 
ou deslocada em relação ao trator; o rotor trabalha com 2 ou 3 velocidades; 
sistema de segurança do tipo embreagem automática; tampa traseira regulável; 
enxadinhas tipo L, curva ou tipo estreita; acoplada ao trator pelo sistema de três 
pontos e é acionada pela tomada de potência; pode ser adquirida com ou sem 
rodas reguladoras de profundidade. A largura de trabalho situa-se em torno de 
80 cm. 

Para maiores informações a respeito de como fazer a mecanização agrícola em 
pequenas propriedades, consulte o curso Mecanização em Pequenas 
Propriedades, elaborado pelo CPT - Centro de Produções Técnicas. O curso 
conta com a coordenação do Professor e  Pesquisador Afonso Peche, que 
aborda questões como construção de semeadura manual para o plantio de 
cenoura, regulagem de pulverizadores, tração animal, entre outros. Leia também 
nosso outro artigo Mecanização em pequenas propriedades. 
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