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Trator conceito auxilia 
pessoas com mobilidade 

reduzida 
Norma Gatto, 
proprietária do 
Grupo Gatto

A força feminina 
impulsiona o 
agronegócio



Entramos em 2021 com o pé direito. 
Depois de ano de muito desafios, causados 
pela pandemia do novo coronavírus, a 
New Holland Agriculture contornou as 
adversidades e atuou para garantir que o 
trabalho no campo não fosse interrompido. 

Desde o primeiro momento, 
nos posicionamos para manter o 
compromisso com a qualidade no 
atendimento aos nossos clientes. Mesmo 
longe fisicamente, nunca estivemos tão 
preocupados em estar perto, reforçando 
o nosso compromisso em oferecer 
soluções que os apoiaram durante a crise, 
ampliando os seus resultados no campo. 

Nesta edição, compartilhamos 
histórias que nos inspiram neste período 
de reinvenção. Você vai conhecer o 
trabalho da família Kimura, que mantém 
a tradição da descendência japonesa no 
cultivo do óleo de palma, no Norte do 
Brasil, e a determinação da família Vignoli, 
que foi do plantio do café à cana-de-
açúcar, também inovando no cultivo de 
melancia. Os equipamentos New Holland 
também marcam presença em grandes 
empreendimentos rurais comandados 
por mulheres, que provam a força e a 
competência feminina no agronegócio.  
E confira como o TL5.80 está ajudando 
pessoas com mobilidade reduzida a 
trabalharem no campo.

Boa leitura!
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à melancia

Do cafe

CAFÉ ,  CANA-DE-AÇÚCAR E MEL ANCIA

Em mais de quatro décadas no 
campo, novas histórias da família 
Vignoli são escritas a cada 
geração



A cidade de Itápolis, localizada no interior do 
estado de São Paulo e a 365 quilômetros 

da capital, já teve o título de maior produtora de 
laranja do Brasil. Há dados que mencionam a marca 
de 14 milhões de pés da fruta plantados em 2010. 
Na última década, o cenário se modificou. Os citros 
foram substituídos por culturas variadas, entre elas 
a cana-de-açúcar e frutas como a melancia. Não 
foi a primeira vez que houve uma mudança assim: 
entre os anos de 1900 e 1950, o café reinava nas 
lavouras locais.
Os capítulos que contam a história agrícola de 

Itápolis seguem roteiro semelhante ao da trajetória 
da família Vignoli. Afinal, quando Roque Leonel 
Vignoli começou a trabalhar em sua propriedade 
rural, ele investiu na cafeicultura. Depois, adaptou a 
lavoura para a laranja. Há 10 anos, a família passou 
a produzir cana-de-açúcar e, mais recentemente, a 
melancia.
Hoje, Roque está com 98 anos e já se aposentou. 

Quem comanda a produção é Antônio e Leandro, 
filho e neto, respectivamente. “As mudanças 
são necessárias. Com elas, evoluímos, ganhamos 
novas habilidades e aprimoramos as experiências. 
Optamos por variar as culturas há alguns anos em 
função das oportunidades que tivemos na época”, 
explica Leandro Vignoli.
Hoje, são quase 130 hectares dedicados à 

plantação de cana-de-açúcar, iniciada em 2012, com 
produção média de 120 toneladas por hectare. 
A venda é feita para uma usina sucroalcooleira 
localizada na região. Já o cultivo da melancia tem 



quase quatro anos e ocupa 70 hectares na época 
da safra, plantada no fim de agosto e colhida 
em dezembro, e quase 50 hectares na safrinha, 
cuja plantação ocorre em janeiro, e a colheita, 
em abril. As frutas colhidas, que rendem cerca 
de 30 toneladas por hectare, são vendidas para 
compradores com distribuição em diversas regiões 
do país. “Essa produção é feita em sociedade com 
a família Colombo, que planta melancia há mais 
de 20 anos e nos incentivou a investir no cultivo”, 
destaca o produtor. 

Optamos por variar as culturas 
em função das oportunidades 
que tivemos 

Diferentes gerações da família 
Vignoli mantêm a tradição 
do trabalho no campo



FORDINHO FIEL
Antes mesmo de Leandro nascer, um importante 

personagem chegou para integrar a história da 
família: um trator Ford 4600. 
Desde 1979, a máquina esbanja 
força e potência nas plantações 
dos Vignoli. O “Fordinho”, como 
é chamado, chegou quando 
o senhor Roque iniciou os 
primeiros plantios de laranja. 
“Com o tempo, mudamos a 
frota, pois necessitávamos de 
tratores e implementos maiores. O Fordinho, no 
entanto, ainda é de muita utilidade, tem uma tomada 
de força incomparável”, comenta Leandro. 
Como parte da atualização da frota, em outubro 

do ano passado, exatamente quando o Fordinho 
completou 40 anos, a família adquiriu um trator 
TL5.80, da New Holland Agriculture, para 
aplicação de defensivos. Com a inauguração da 
Concessionária Coopercitrus New Holland (CNH) 
em Itápolis, no início deste ano, Leandro pretende 
adquirir novas máquinas da marca. “São tratores 
econômicos, com muita tecnologia agregada. 
Considero a New Holland uma marca que está 
sempre à frente”, destaca o produtor. Se depender 
da tradição, o TL5.80 ainda será utilizado por 
muitas gerações da família Vignoli, a começar por 
Guilherme, filho de Leandro, que, aos cinco anos, já 
acompanha o pai e o avô em algumas atividades. 

Antes de ser 
uma marca da 
CNH Industrial, 
a New Holland 
pertencia à 
Ford. Vem daí a 
menção à marca.



O equipamento certo
O trator TL5.80 integra a linha TL5, que é 

conhecida por sua versatilidade, com opções que 
se adaptam às necessidades de cada produtor. O 
modelo usado pela família Vignoli para os cultivos 
de cana-de-açúcar e melancia se destaca para essas 
atividades pelas vantagens do motor, da transmissão e 
da cabine. Conheça mais sobre a máquina:

MOTOR
• Equipado com motor FPT Tier 3 de quatro cilindros 
Turbo/Intercooler. 

• Atende às legislações vigentes de meio ambiente MAR-l.
• Quando exigido à máxima potência, entrega alto torque 
(Nm), resposta rápida em retomada e com menor 
consumo de combustível.

TRANSMISSÃO
• Transmissão Power 
Shuttle 12x12 com 
reversor hidráulico: 
ideais para operações 
que demandam 
agilidade, como 
no cultivo da 
cana-de- 
-açúcar.

CABINE
• Grande área envidraçada que permite total visibilidade 
para o operador durante o trabalho.

• Ergonômica e espaçosa.



UMA LONGA HISTÓRIA 
A cachaça, bebida tipicamente 
brasileira, é feita da cana-de-
açúcar fermentada. A escolha 
pelo ingrediente não foi por 
acaso. A cana tem sido cultivada 
por aqui desde os anos 1500, 
quando os portugueses 
trouxeram as primeiras mudas 
para iniciar a produção de 
açúcar na colônia. Mais de 
cinco séculos depois, a planta 
ainda é simbólica em terras 
tupiniquins: o Brasil é o maior 
produtor de cana-de-açúcar do 
mundo e possui um forte setor 
sucroalcooleiro. Essa também 
é a maior plantação da família 
Vignoli atualmente. Que tal 
saber mais sobre o assunto?  



1516, em Pernambuco

O primeiro engenho de 
açúcar foi construído em

O estado de São Paulo 
é responsável por
55% da cana-de-acúcar
cultivada no país

616 milhões de toneladas
Quase

produzidas no Brasil (2020)

5 milhões de hectares
Quase

de área colhida no estado 
de São Paulo (2020)



Grupo de Mulheres do Agro 
de Catalão e Região 

Mulheres

de fibra

SOJA ,  MILHO E FEI JÃO

Elas comandam grandes 
empreendimentos rurais e provam 
que a força e a competência 
feminina colhem frutos no campo



Agaúcha Norma Terezinha Rampelotto Gatto 
é considerada uma referência para muitas 

outras mulheres quando o assunto é agronegócio. 
À frente do Grupo Gatto, que abrange três 
propriedades nos municípios de Itiquira, Ipiranga do 
Norte e Canarana, em Mato Grosso, sua entrada 
para o ramo reforça o conceito de determinação. 
Em 2000, a perda precoce do marido, Adroaldo 
Gatto, fez com que ela arregaçasse as mangas 
para encarar uma atividade que, até então, era 
vivenciada nos bastidores, como neta, filha e esposa 
de agricultores.
“Cheguei ao Mato Grosso em 1979, após me casar. 

Junto do meu marido, a proposta era continuar 
o projeto do meu pai, que era apaixonado pela 
agricultura e havia comprado terra na região. Mas 
nunca passou pela minha cabeça atuar diretamente 
no agro. Sempre tinha alguém cuidando de tudo, e 
minha dedicação era totalmente voltada à família”, 
conta.
A morte do marido trouxe vários desafios. 

De repente, a fazenda revelou-se mais do que 
um local de passeio. “Foi tudo muito intenso. 
Mas, felizmente, contei com toda uma rede de 
apoio, tanto dos empregados como de outros 
agricultores. Segui minha intuição e fui construindo 
minha experiência”, afirma. 
Deu certo. Norma tornou-se a primeira produtora 

rural da região, onde a atividade era exclusivamente 
masculina. Ela não só conseguiu tocar os negócios 
como ampliou as atividades. Hoje, o Grupo 
Gatto tem cerca de 17 mil hectares destinados a 



culturas de soja, milho e feijão e seis mil cabeças 
de gado. Toda essa estrutura é tocada pelos três 
filhos do casal, Igor, Felipe e Eduardo. Formados 
em Agronomia, Engenharia Agrícola e Economia, 
respectivamente, eles contam com a supervisão 
atenta da mãe. Na hora de investir em tecnologia, 
a New Holland Agriculture é a escolha da família, 
sendo uma grande cliente da marca. “Só investimos 
no que realmente agrega valor, por isso, a marca 
está sempre com a gente”, observa Norma. 
Com uma história assim, o sentimento de orgulho 

é inevitável. “Hoje, as mulheres estão na liderança. 
Assim como contei com o apoio de muita gente, 
sempre que sou requisitada compartilho a minha 
experiência de vida para que outras saibam que é 
possível”, completa a produtora.
 

À FRENTE DOS NEGÓCIOS
Quase um milhão de estabelecimentos 

agropecuários brasileiros são liderados por 
mulheres. Revelado no Censo Agropecuário (2017), 
o dado apenas confirma que a força feminina vem 
reconfigurando o agronegócio pela competência, 
dedicação e paixão dispensadas pelas mulheres, 
sejam como trabalhadoras ou proprietárias.  
Presentes em todas as esferas do ambiente rural, elas 

se sobressaem na gestão. De acordo com o IBGE, 
entre 2006 e 2017, houve um aumento de 12,7% para 
18,7% na participação de mulheres na direção dos 
estabelecimentos rurais. Isso sem contar outras 817 
mil que se revelam ativas na direção junto com os 
cônjuges.



Norma tornou-se a primeira produtora 
rural da região e, hoje, tem cerca de 17 mil 
hectares de plantio de soja, milho e feijão, 

além de 6 mil cabeças de gado 

MULHER DINÂMICA
Neta e filha de agricultores, a paranaense Mirian 

Favoreto Squarizi é outra produtora rural de sucesso. 
Ela aplica sua formação em Economia na gestão das 
fazendas do Grupo Favoreto Squarizi que administra 
junto com o marido, Sebastião Nivaldo Squarizi. 
Localizadas no Paraná, Goiás e Tocantins, as terras 
somam mais de 2 mil hectares de plantio de milho, 
soja e sorgo, além da pecuária. Cúmplices há décadas, 
hoje o casal conta com o apoio dos filhos, o advogado 
João e a veterinária Bárbara, e do genro Guilherme, 
engenheiro de produção, para tocar os negócios. “A 
New Holland também faz parte da nossa história. 
Confiamos tanto na marca que temos mais de 
20 equipamentos, entre tratores, colheitadeiras e 
retroescavadeiras, todos adquiridos na Equagril, em 
Goioerê, minha terra natal”, conta Mirian.
Se conquistar reconhecimento pelo trabalho 

desempenhado já é gratificante, imagine, então, atuar 



em rede, para que cada vez mais mulheres participem 
e adquiram conhecimento no agronegócio. É o que 
tem feito Mirian. Em 2019, ela embarcou no projeto 
da prima, a também produtora rural e engenheira 
agrônoma Fernanda Favoreto, de criar o Grupo de 
Mulheres do Agro de Catalão e Região. Com cerca 
de 30 integrantes, o objetivo foi engajar e apoiar 
as mulheres na liderança do agronegócio. Juntas, 
elas participam dos principais eventos do ramo e 
promovem uma série de ações para discutir sobre 
mercado, produção, comercialização e novidades do 
setor, além de cursos, visitas às propriedades e palestras 
de especialistas, como a engenheira agrônoma, 
gestora do agro e influencer Alessandra Decicino, e 
Sônia Bonato, vencedora do prêmio Mulheres do 
Agro, iniciativa do Congresso Nacional Mulheres do 
Agronegócio.
“É muito gratificante ver esse movimento crescendo. 

Quem chega ao agro por amor, que é o meu caso, 
talvez não enfrente as mesmas dificuldades de quem 
chega por necessidade. Por isso, é importante essa rede 
de apoio. Fico feliz de ver as mais novas se interessando 
e se inspirando na nossa experiência”, afirma Mirian.

Mirian participa 
de Grupo do 
Mulheres do 
Agro de Catalão 
e Região para 
fomento da 
participação 
feminina no 
campo 



Grupo Favoreto Squarizi

Área total: 4.500 hectares

Propriedades no Paraná,  
Goiás e Tocantins
• Fazenda São João, em Juranda (PR) 

• Fazenda Londrina, em Goioerê (PR)

• Fazendas Favoreto, Miramar e Santa Bárbara, em 
Catalão (GO) 

• Fazenda São José, em Guaraí (TO)

Cerca de 2,1 mil hectares  
em produção

359 cabeças de gado Nelore  
(cria e recria) e Angus (inseminação)

Grupo Gatto

Área total: 18.995 hectares

Três propriedades em Mato Grosso:
• Fazenda Argemira, em Itiquira 
• Fazenda Cabeceira, em Ipiranga do Norte 
• Fazenda Amparo, em Cocalinho 
• Fazenda Santa Carne, em Canarana 

Cerca de 17 mil hectares  
em produção

Culturas de soja, milho e feijão

Seis mil cabeças de gado  
(a maioria Nelore) para cria e recria



COMPANHEIRAS DE TODAS AS HORAS
Os equipamentos New Holland Agriculture 

que compõe a frota de Norman e Miria, 
somados, ultrapassam a casa das dezenas. 
E para colher os melhores resultados, ter o 
maquinário adequado faz toda a diferença.

As colheitadeiras da New Holland Agriculture 
contam com uma história de 27 anos que a 
consolidou como o equipamento mais querido 
dos agricultores brasileiros. A linha TC, da New 
Holland Agriculture, marca da CNH Industrial, 
acaba de dar mais um passo adiante na sua 
evolução. Além das melhorias tecnológicas que 
conferem à máquina mais conforto, melhor 
desempenho e baixo custo de manutenção, 
a nova geração ganhou um reforço, a co-irmã 
TX, que possui duplo rotor de separação, 
possibilitando melhor desempenho em qualquer 
tipo de cultura e terreno.

Linha TC



Linha TX



Dendezeiro
do Norte

Dendezeiro
do Norte

No Pará, a sabedoria de 
uma família de descendentes 
japoneses foi testada ao 
substituírem a criação 
de gado pelo cultivo 
de palma de óleo

Palma de óleo é popularmente conhecida 
no país como dendezeiro, o óleo 
vegetal mais consumido no mundo 



A família Kimura desembarcou no Brasil em 
1961, vindos da região de Aomori-ken, a 

norte de Honshu, uma das três ilhas principais 
que compõem o território japonês. Com 
estações bem definidas e um inverno rigoroso, a 
terra dos Kimura não se assemelha em nada ao 
clima úmido e cálido que eles encontraram em 
Manaus (AM), onde começaram sua trajetória 
em território brasileiro. Entre os membros do 
clã estava Hitofumi, na época com 11 anos. 
Junto com os pais, ele percorreu, além de 
Manaus, outras localidades da região amazônica, 
dedicando-se à agricultura e à pecuária, até se 
estabelecer em Moju, no estado do Pará.
Foi na cidade paraense, há 16 anos, que os 

Kimura começaram um novo capítulo na saga da 
família pelo Brasil. Em uma aposta promissora, 
resolveram trocar a criação de gado pelo cultivo 
da palma de óleo, popularmente conhecida no 
país como dendezeiro. Quem nos conta essa 
história é o mais jovem dos quatro filhos do 
senhor Hitofumi, Kazuaki Kimura. Atualmente, é 
ele quem está à frente da lavoura de cerca de 
75 mil palmeiras da família, distribuídas em 600 
hectares de terra.

MAIS CONSUMIDO NO MUNDO
De nome científico Elaeis guineensis Jacq, a 

palma de óleo é uma das dezenas de espécies 
de palmeiras encontradas em terras tropicais do 
planeta. Sua particularidade está no óleo obtido 
a partir da prensagem dos frutos que crescem 



em seus cachos, usado, sobretudo, na indústria 
alimentícia. O óleo de dendê, tão apreciado na 
culinária baiana, é um exemplo do seu uso. Mas a 
verdade é que a aplicação vai além, o que faz dele 
o óleo vegetal mais consumido no mundo.
A produção brasileira ainda é insuficiente para 

atender à demanda interna, segundo associações 
nacionais de produtores. E foi de olho neste 
cenário favorável de crescimento que a família 
Kimura resolveu adotar o novo cultivo, seguindo 
orientações da Agropalma, hoje o principal 
produtor de óleo de palma do Brasil, com sede no 
Pará. É para o grupo que a família vende toda a sua 
produção de frutos in natura.

Já quebramos 
vários recordes, 
como o tempo 
da primeira 
colheita após o 
plantio da muda, 
que reduzimos 
de cinco para 
três anos 

Kazuaki Kimura está à 
frente da produção iniciada 
pela família há 16 anos



TECNOLOGIA NA PALMA
Satisfeito com os resultados, Kazuaki Kimura 

explica que, desde o começo, se preocupou 
em adotar técnicas inovadoras na atividade. “Já 
quebramos vários recordes, como o tempo da 
primeira colheita após o plantio da muda, que 
reduzimos de cinco para três anos.” Entre as 
ações que permitiram maior produtividade está 
o tratamento do solo antes e depois do plantio. 
“Fazemos a correção, aramos a terra e realizamos a 
limpeza no dia a dia”, conta o produtor. 
A rotina do cultivo, além da limpeza do solo, inclui 

a poda das palmeiras, a colheita dos frutos, feita a 
cada 10 ou 15 dias, e o seu transporte à unidade da 
Agropalma, onde são transformados em óleo. Em 
todas essas etapas, os Kimura contam com um de 
nossos produtos: dois tratores da linha TT 3840, 
desde 2019 vendidos no mercado com o nome TT 
55.
Segundo Kazuaki, a máquina apresenta o melhor 

desempenho para as atividades, além de ser a com 
melhor rendimento. “Graças a uma adaptação que 
fizemos no trator, com o acoplamento de uma 
garra e de um compartimento para armazenar os 
frutos, conseguimos fazer a colheita de forma mais 
rápida e com menos perdas, além do seu transporte 
até os nossos caminhões.” Ele destaca, ainda, as 
características ergonômicas da máquina e sua fácil 
manutenção. “A parceria com a New Holland 
também me faz sentir mais confiante no cultivo da 
palma de óleo”, finaliza.  



RESPEITO À 
BIODIVERSIDADE

Para garantir a preservação 
da Amazônia, a legislação 
brasileira exige que, pelo 
menos, 50% de cada 
propriedade rural de cultivo 
de óleo de palma seja mantida 
como reserva florestal. De 
acordo com a Agropalma, para 
cada hectare de plantação 
ligado à empresa, 1,6 hectare 
de floresta é conservado. A 
empresa inibe práticas de 
desmatamento e queimadas. 

Cultivo da palma 
de óleo segue 
rígidos controles 
ambientais 

A parceria 
com a New 
Holland 
me faz 
sentir mais 
confiante  
no cultivo  
da palma  
de óleo 



COMPACTO, ECONÔMICO E, AGORA, 
TURBINADO

Com mais de 10 anos de mercado, a linha 
TT da New Holland foi pensada para atender 
às necessidades dos pequenos e médios 
produtores. Por isso, as máquinas reúnem os 
atributos que não podem faltar a esse público: 
baixo consumo de combustível, agilidade nas 
manobras, força, valor acessível e facilidade de 
manutenção. 

A linha ficou ainda melhor, com o ganho 
de motores turbinados em sua composição. 
A mudança foi pensada para atender a uma 
demanda de nossos clientes, assim como à 
legislação brasileira com relação às emissões. 
Com mais força e rapidez de resposta, os novos 
motores contribuem para uma maior vida útil 
do conjunto de embreagem, uma opção ainda 
mais vantajosa para o produtor. 

A linha TT está disponível nas opções de 
55, 65 e 75 cavalos, leva motores FPT S8000 
MAR-I de 3 cilindros e com reserva de até 
27%. Todas as inspeções 
de rotina podem ser feitas 
com o operador a nível do 
solo, com fácil acesso 
aos principais 
componentes. 



O país ocupa o oitavo lugar no ranking 
mundial, sendo o Pará o principal estado 
produtor. 

No mundo, os principais países produtores 
se concentram no continente asiático, 
sendo que Indonésia, Malásia e Tailândia 
são responsáveis por mais de 80% da 
produção global.

Área plantada:
600 hectares 
Local:
Município de Moju (PA) 

Produção no Brasil
300 mil toneladas  
de óleo de palma em média ao ano

Exemplos de alimentos 
industrializados com presença 
de óleo de palma
Biscoitos, recheios, chocolates, margarinas e 
cremes. 
O produto também aparece na fabricação 
de cosméticos, é usado em frituras, além 
de ser um biocombustível de grande 
rendimento. 

Fazenda Kimura

7.471 toneladas  
de cachos de fruto fresco (2019)

Produção:



GR ÃOS

Pessoas com mobilidade reduzida que 
atuam no campo contam com trator 

adaptado pela New Holland  



Das lembranças que marcam a vida, sempre 
há aquelas de valor especial. Despertadas 

de maneira sutil, elas vêm à tona por meio de um 
gosto, um gesto, um olhar e são capazes de nos 
remeter a memórias afetivas e nos conduzir pelo 
tempo. Foi o que o agricultor Carlos Skravonski 
experimentou ao se deparar com o trator conceito 
TL5.80, da New Holland Agriculture.
Filho de produtores de grãos do distrito de 

Espigão Azul, próximo a Cascavel (PR), ele aprova 
a proposta da máquina, que tem plataforma 
elevatória adaptada para pessoas com mobilidade 
reduzida. “Me identifiquei muito, pois o trabalho 
e a lida no campo é algo que faz parte da minha 
história de vida”, afirma Carlos, que, aos 18 anos 
de idade, interrompeu suas atividades no ambiente 
rural após um acidente que o deixou tetraplégico. 
“Me emociono ao ver esse tipo de equipamento, 

Filho de 
produtores 
rurais, Carlos 
Skravonski 
aprovou trator 
conceito 
TL5.80



SINTONIA COM A REALIDADE
No Brasil, há cerca de 

46 milhões de pessoas 
com algum tipo de 
mobilidade reduzida. 
Mesmo sem estatísticas 
muito precisas, sabe-se 
que boa parte delas vive 
no campo e que muitas 
precisaram abandonar a 
atividade agrícola. Uma 
realidade que pode 
ser transformada com 
investimentos e o uso 
de tecnologias assistivas, 
capazes de reintegrar 
ou garantir a permanência dessas pessoas na vida 
profissional e, até mesmo, no campo. 

O TL5.80 conceito é um exemplo. A promoção 
da inclusão e do acesso de todos os públicos é 
uma preocupação da New Holland Agriculture, 
cujo posicionamento vai além da fabricação de 

BRASIL

24% 

6,9% 

da população convive com algum 
tipo de limitação, de acordo com 
o último censo do IBGE

delas apresentam reduções severas 
ou totais de mobilidade

Esse número corresponde a todos 
os habitantes da região Centro-
Oeste do país, por exemplo.

BRASIL

24% 

6,9% 

imaginando a qualidade de vida que outras pessoas 
com mobilidade reduzida agora podem ter. Nem 
falo apenas do fato de poder trabalhar com 
qualidade, mas do simples prazer de sair da rotina, 
subir em uma máquina dessas e sentir a liberdade e 
o vento no rosto”, destaca.
Atualmente, Skravonski se dedica exclusivamente 

à sua recuperação. Com muita determinação 
e persistência, ele tem conquistado resultados 
surpreendentes, incluindo a troca de alguns passos.



máquinas. “A marca entende que o agricultor tem 
necessidades específicas e, por isso, busca sempre 
oferecer a solução ideal”, afirma o especialista de 
Marketing Juliano Perelli. 

Sem descuidar do conforto, performance e segurança 
redobrada, o modelo acessível é o primeiro trator 
agrícola do mundo que proporciona condições de 
trabalho iguais a todos no campo. Juliano explica que 
a fase inicial do projeto levou oito meses e envolveu 
quatro áreas, além da parceria com a Elevittá. Dona 
de vasta experiência em acessibilidade, a empresa foi 
responsável pela adaptação da máquina. 

TL5.80 COM ACESSIBILIDADE
EMBARQUE/DESEMBARQUE: feito através de uma 
plataforma de elevação com um joystick para que o próprio 
operador realize os movimentos necessários até alcançar a 
plataforma de comando. 
PLATAFORMA DE 
COMANDO: o trator é 
controlado por meio de 
uma alavanca que aciona 
o freio e a embreagem. A 
acessibilidade da máquina 
amplia as condições 
de trabalho e facilita as 
operações do operador, 
proporcionando segurança  
e ergonomia. 

Primeiro trator agrícola do mundo 
que proporciona condições de 
trabalho iguais a todos no campo 



DRIBLANDO AS 
DIFICULDADES

As novidades de 
acessibilidade propostas pelo 
TL5.80 também impactaram 
positivamente o agricultor 
Paulo Sérgio Palharini. De 
descendência italiana, ele 
integra a quarta geração de 
produtores rurais na família. 
Mesmo sem nunca abandonar 
a atividade, Paulo precisou 
superar alguns obstáculos 
após sofrer uma amputação 
traumática da mão direita, 
ocorrida em 1988. 

“Precisei me adaptar, pois fazia de tudo na 
fazenda, do trabalho braçal à operação de 
maquinários. Por outro lado, isso me fez usar 
mais a cabeça, pensar mais e desenvolver novas 
habilidades”, explica.
Tamanho empenho acabou revelando o perfil 

de inventor de Paulo. Ele é responsável por uma 
adaptação feita na colheitadeira TC 5090, utilizada 
nos 420 hectares destinados ao plantio de soja e 
milho que ele e dois irmãos mantêm em Campos 
Novos Paulista (SP), no Vale do Paranapanema. 
“É uma região de muito declive acentuado, com 

terraço em nível. Por isso, dependendo da largura do 
terraço, a plataforma excede o espaço, e isso impede 
o ajuste automático da altura do corte. Inventei 
um dispositivo de ajuste que pode ser acionado da 



própria cabine”, ressalta.
Funcionando desde 2017, a invenção caiu nas graças 

de todos na fazenda. Embora possa ser utilizada 
por qualquer pessoa, para Paulo as vantagens são 
mais evidentes. “Evito o controle manual da altura 
do corte, o que para mim é um ganho e tanto. Me 
alegra saber que existem outras iniciativas nesse 
sentido, que há pessoas preocupadas em dar mais 
acesso a quem precisa.” 
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