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RESUMO 

O Controle deTráfego na Fazenda (CTF) consiste na criação de locais específicos 
permanentes para circulação de máquinas dentro da lavoura, o que organiza as 
atividades agrícolas, auxilia na gestão da propriedade, melhora os atributos do solo 
e a produtividade. O objetivo deste trabalho é organizar agricultores e instituições 
para implantar o Controle de Tráfego na Fazendaem lavouras de milho e soja no 
sistema de cultivoPlantio Direto na região do Distrito Federal (DF) do Brasil. O 
projeto foi proposto na forma pré-competitiva, onde qualquer fabricante, instituição e 
agricultor poderia participar, de acordo com o seu interesse. Para facilitar a sua 
implementação o projeto foi dividido em três fases:I – realização dereuniões para 
definições dos participantes, áreas a serem implantadas, tratamentos, parâmetros a 
serem analisados e disponibilidade de máquinas; II - definição do arranjo das 
passadas, mapeamento das linhas de tráfego e alongamento do tubo de descarga 
das colhedoras; III - utilização de pneus de baixa pressão e alta flutuação, 
semiesteiras e esteiras de borracha como rodados dos tratores, colhedoras, 
pulverizadores e carretos graneleiros.O projeto piloto será implantadonuma gleba de 
63 hectarescom Plantio Direto da fazenda Dom Bosco, em latossolo vermelho, 
localizada no município de Cristalina - Goiás, latitude 16°16'37.0" sul, longitude 
47°27'25.2"oeste e altitude de 970 m comarranjo das passadas em múltiplos de 10 
m. Os tratamentos consistirão de:1) (CTFS) CTF sem escarificação,2) (CTFE) com 
escarificação,3) (TALS) Tráfego aleatório sem escarificação e 4) (TALE) Tráfego 
aleatório com escarificação. Dentre as potencialidades encontradas para a 
implantação do CTF estão a não disponibilidade ou dificuldade de adaptação de 
máquinas, obtenção de sinal GPS acurado em tempo real e comunicação de dados 
entre máquinas de diferentes fabricantes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Compactação do Solo, Plantio direto,Agricultura de Precisão. 
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ABSTRACT 

The Controlled Traffic Farming consist in create a permanent specific locations for 
circulation of machinery in the farm, which organizes agricultural activities, assists in 
management, improves soil properties and productivity. The objective of this work is 
to organize farmers and institutions to deploy ControlledTraffic Farming (CTF) on 
corn and soybean crops in notill farming system in the Federal District region (DF) in 
Brazil. The project was proposed in the pre-competitive manner where any 
manufacturer, institution and farmer could participate, according to their interest. To 
facilitate its implementation the project was divided into three phases: 1 - Meetings to 
define the participants, areas to be implemented, treatments, parameters to be 
analyzed and availability of machines; II - Define the arrangement of footfall, mapping 
the traffic lines and the extension of the harvesters discharge pipe; III -  use low 
pressure and high flotation tires, semi-mats and rubber mats as wheeled tractors, 
harvesters, sprayers and even gears bulk. The pilot project will be implemented on a 
plot of 63 hectares with no till at Dom Bosco farm, in a red latosol located in the 
municipality of Cristalina - Goiás, 16°16'37.0" south latitude, longitude 47°27'25.2" 
west and altitude of 970 m arrangement with the footfall in multiples of 10 m. The 
treatments will follow four steps: 1) (CTFS) CTF without scarification, 2) (CTFE)CTF  
with scarification, 3) (TALS) random traffic without scarification, and 4) (TALE) 
random traffic with scarification. Among the potential encountered in the 
implementation of the CTF are the not available or difficult to adapt machines, 
obtaining accurate GPS signal in real time and data communication between 
machines from different manufacturers. 
 
KEYWORDS: Soil Compaction, No Till, Precision Agriculture. 
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1 INTRODUÇÃO 

O aumento da produtividade na agricultura tem exigido que todos os 

processos no campo sejam realizados com alto grau de profissionalização. Neste 

sentido, buscam-se estratégias que possam melhorar a utilização dos recursos 

naturais por meio da ampliação do aproveitamento da água, menor contaminação 

ambiental por agroquímicos e menor degradação de solo devido à erosão. Estes são 

exemplos de necessidades que discutem-se atualmente. 

Uma das ferramentas que contribui para o alcance dessas metas é o uso 

da agricultura de precisão (AP). Diversas técnicas são utilizadas na AP para que se 

atinja maior produtividade. Destacam-se como alternativas, a semeadura por meio 

de precisão, utilização de fertilizantes em taxas variadas, verificação da 

produtividade em tempo real entre outros (GIRARDELLO, 2014). 

Outra alternativa inovadora para viabilizar a eficiência na agricultura é o 

sistema de tráfego controlado das máquinas. Este modelo vem sendo objeto de 

estudo em países como Austrália, Inglaterra, Alemanha,Estados Unidos e Argentina. 

No Brasil para o cultivo de grãos, onde o Plantio Direto já é utilizado em larga 

escala,este sistema ainda é incipiente. Entretanto,na cultura da cana de açúcar tem 

sido aplicado em maior escala. 

O sistema de tráfego controlado na fazenda consiste na criação de linhas 

de tráfego específicas permanentes para circulação de máquinas na lavoura, 

conhecidas como tramlines, que ajudam no planejamento das ações da produção e 

gestão da propriedade. Dessa forma evita-se o tráfego aleatório dentro das lavouras. 

O controle visa melhorar o desempenho operacional das máquinas, evitar 

compactação do solo e manter área livre do tráfego dentro do talhão. Como 

resultado, as culturas se desenvolvam em solo isento de compactação, sem o efeito 

de amassamento pelos rodados, melhorando o desenvolvimento e a produtividade 

das culturas. 

Na região central do Brasil há predominância de latossolos cultivados com 

milho e soja, na safra e safrinha, ambos em Plantio Direto. O sistemade Controle de 

Tráfego na Fazenda Agrícola (CTF) em si, tem grandes chances de se firmar, pois 

os agricultores são bastante tecnificados, utilizam máquinas modernas (GPS, Piloto 

automático,etc.) e obtêm altas produtividades, além de sediar várias intuições 

públicas e privadas com interesse no tema. 
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Neste trabalho, considera-se como hipótese a viabilidade de implantação 

do CTF na região do DF em lavouras de milho e soja em Plantio Direto visando 

gerenciamento da mecanização, melhoria das condições do solo especialmente a 

diminuição da compactação e aumento da taxa de infiltração de água e a 

consequente melhoria da produtividade das culturas. O Controle de Tráfego na 

Fazenda em lavouras sob Plantio Direto permitirá avaliar efeitos sobre atributos do 

solo, demanda de máquinas e energia e produtividade das culturas. Espera-se 

conduzir o experimento ao longo de dez anos. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Propor a implantação do Controle de Tráfego na Fazenda Agrícola (CTF) 

em lavouras de milho e soja no sistema de cultivoPlantio Direto na região do Distrito 

Federal (DF). 

2.2 Objetivos Específicos 

 Estudar técnicas de gerenciamento de máquinas para a execução do 

cultivo agrícola em caminhos permanentes; 

 Identificar e organizar entidades e agricultores interessados na 

implantação do Controle de Tráfego; 

 Verificar as máquinas disponíveis, demarcar a área e elaborar mapa-

base do local de implantação do Controle de Tráfego; 

 Descrever as adaptações necessárias a serem feitas nas máquinas; 

 Avaliar atributos do solo, necessidade de máquinas e produtividade das 

culturas com controle do tráfego ao longo de dez anos; 

 Analisar os custos do Controle de Tráfego. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Agricultura de Precisão 

A busca por maior produtividade nas lavouras tem se tornado cada vez 

mais necessária devido a demanda por alimentos. Dessa forma a tomada de decisão 

antes, durante e após o plantio necessita ser respaldada pelo detalhamento da 

informação, neste sentido, a agricultura de precisão (AP) atua como ferramenta, 

baseada na identificação e no tratamento diferenciado da variabilidade espacial e 

temporal existente no solo e nas plantas (ALBAet al., 2011).  

A Sociedade Internacional de Agricultura de precisão (ISPA) é uma 

organização científica profissional, sem fins lucrativos e que tem como missão a 

racionalização do uso de insumos e meios de produção globalmente. A AP engloba 

a utilização de mapas digitais das terras, imagens de satélite, topografia, índices de 

chuva, análise do solo, uso de GPS, controle de pragas, treinamento de pessoal eu 

tilização de aplicativos no celular. São diversas as ações necessárias para a 

implantação de um sistema completo de AP, Destacando Estados Unidos, Austrália, 

Alemanha, Inglaterra e Argentina com a maior área deste sistema em execução 

(TULLBERG et al., 2001). 

O controle do tráfego dentro da lavoura associa-se à agricultura de 

precisão, por meio do planejamento e o manejo específico do tráfego de máquinas, 

resultando no aumento do desempenho no processo produtivo (GASSEN, 2011).  

 

3.2 Compactação do solo 

O fundamento da AP é a existência da variabilidade significativa dentro de 

talhão ou unidade mínima de manejo da agricultura convencional. Dessa forma, uma 

análise de importância relaciona-se as propriedades físicas do solo. Problemas de 

compactação do solo são reconhecidos atualmente como um dos maiores 

causadores do decréscimo da produtividade em áreas de Plantio Direto (HAMZA & 

ANDERSON, 2005).  

Entende-se como compactação do solo o volume diminuído do mesmo 

ocasionado por compressão, que acarreta em um rearranjamento mais denso das 

partículas e consequente redução da porosidade (LIMA, 2004). O adensamento 
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ocorrendo naturalmente é definido como a redução do espaço poroso e consequente 

aumento da densidade de camadas, resulta da ação antrópica, fato que modifica 

todas as propriedades do solo e sua dinâmica. O trafego em solos com umidade 

acima de 60% da capacidade de campo podem resultar expressiva compactação 

(RAPER, 2005). 

Como possibilidade de contornar a compactação do solo, destacam-se a 

escarificação mecânica e a escarificação biológica do solo. Conforme Camara e 

Klein (2005), a escarificação mecânica funciona como uma solução temporária. 

Segundo Nicoloso et al. (2008), uma alternativa em casos mais graves é a atuação, 

junto com a escarificação mecânica, de plantas de cobertura com o sistema radicular 

profundo, maior produção de biomassa (escarificação biológica), que possam 

romper a camada compactada do solo.  

Entretanto, a escarificação mecânica traz alto custo financeiro, energético 

e ambiental, aumenta o risco de erosão, reduz os teores de matéria orgânica do solo 

(MOS) e provoca desgaste de máquinas e equipamentos. Além disso, existem 

dúvidas sobre a necessidade de sua utilização e consequente melhoria na 

produtividade. Por isso deve ser utilizada somente em casos extremos, o que torna 

fundamental a prevenção deste tipo de problema (CHAMEN, 2011). 

Em estudo sobre o comportamento de pneus agrícolas em relação à 

tração Neujahr e Schlosser (2001), verificaram que os pneus radiais apresentam 

menor resistência ao rolamento em velocidades maiores, menores índices de 

patinagem, menor consumo de combustível sob forças de tração maior que 20kN, 

maior coeficiente dinâmico de tração e melhor desempenho  do que pneus 

diagonais. 

Para maximizar o desempenho de tração e minimizar a perturbação do 

solo, idealmente a distribuição da pressão sobre uma via de borracha deve ser 

uniforme e a distribuição dinâmica de peso na parte frontal e traseira deve ser igual 

(GRISSO et al., 2006). 

Molariet al. (2015) verificaram que em condições de solos de baixa 

trafegabilidade o trator com esteiras de borrachas  permite realizar cargas de tração 

mais elevadas com relação ao trator com rodas e com a mesma carga de tração que 

mostram deslizamento três vezes menor. Além disso, o trator com esteiras de 

borracha tem consumo de combustível de até 20% menor do que o trator de rodas. 
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Em estudos realizados por Servadio(2013) avaliando colheitadeiras com 

esteiras de metal, esteiras de borracha e pneus, os tratamentos com esteiras de 

metal e de borracha mostraram um menor grau de compactação do solo acima de 

tudo abaixo de 0,10 m de profundidade. 

3.3 Sistema de Tráfego Controlado 

Uma alternativa como prevenção da compactação do solo é o sistema de 

tráfego controlado, já que o tráfego de máquinas dentro da lavoura é uma das 

principais causas deste problema. Para isso, criam-se vias de tráfego dentro da 

área, uso de baixa pressão de insuflação dos pneus, baixa carga por eixo, 

construção do pneu radial, número de passadas na mesma faixa, dentre outras 

ações (TIJINK,1994). 

Para Laguë et al. (2003), entende-se como tráfego controlado organizar, 

disciplinar e facilitar o trânsito das máquinas e equipamentos envolvidos no processo 

de produção em uma área.Restringe-se o tráfego das máquinas e equipamentos a 

locais específicos com o auxílio de máquinas equipadas com o sistema de piloto 

automático e sistemas de localização geográfica precisos (RAPER, 2005; BOCHTIS 

& VOUGIOUKAS, 2008). 

Neste sistema, os locais que não recebem contato dos pneus apresentam 

maiores rendimentos das culturas, devido à ausência da compactação do solo 

(BLACKWELL et al., 2003; TULLBERG et al., 2007). Sua implantação pode trazer as 

seguintes vantagens em relação ao tráfego aleatório atualmente utilizado: 

 Menor área de solo recebe o rodado das máquinas e equipamentos;  

 Redução no consumo de combustível e força de tração para o 

deslocamento das máquinas;  

 Redução do risco de surgimento da compactação superficial e 

subsuperficial dentro da lavoura; 

 Menor distância total percorrida pelas máquinas dentro da área;  

 Maior eficiência na logística e no trânsito dentro da lavoura; 

 Auxílio no gerenciamento da propriedade; 

 Melhoria nas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo.  

 Maior rendimento das culturas nos locais livres de trânsito; 
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Entretanto, deve-se observar os possíveis entraves do sistema de tráfego 

controlado, tais como: 

 Custo financeiro na obtenção dos sistemas de localização geográfica 

precisos por exemplo: GPS(Global Position Sistem) e RTK (Real Time Kinematic); 

 Custo e pessoal necessário para implantação, manutenção e 

gerenciamento de softwares específicos;  

 Necessidade de adaptações das máquinas, especialmente o ajuste da 

bitola e o alongamento do tubo de descarga; 

 Aumento dos custos com utilização de pneus de baixa pressão e alta 

flutuação, semiesteiras e esteiras de borracha. 

3.4 Instalação do sistema CTF 

O sistema de tráfego controlado necessita de alguns procedimentos prévios a 

entrada das máquinas dentro do talhão. A seguir apresentam-se as etapas 

necessárias à sua implantação. 

3.4.1 Geração do Modelo Digital de Elevação (MDE) 

Para a criação do MDE faz-se necessário a utilização do Differential 

Global Positioning System (DGPS), que permite redução do erro de até 10 metros no 

uso do Global Positioning System (GPS) com sinal aberto, para erro de 0,10 metros 

com o uso do DGPS. Como o sistema de tráfego controlado necessita de uma 

grande precisão, torna-se importante a utilização de um sinal georreferenciado 

corrigido em tempo real, conhecido como RTK para garantir estabilidade e 

posicionamento exato no tempo (KROULÍKet al., 2010).  

Após a coleta destes pontos, com auxílio de programas específico para 

AP, criam-se de maneira virtual as linhas de tráfego, linhas permanentes para o 

tráfego da semeadora,do pulverizador e da colhedora de grãos(figura 1), além do 

planejamento dos locais de descarga de grãos e outras operações realizadas para o 

manejo da cultura. 

 

Figura 1: Modelo de mapa das linhas de tráfego. 
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Fonte: CTF Europe (2015). 

 

3.4.2 Ajuste de bitolas 

Segundo Alba et al. (2012) o ajuste da bitola dos rodados das máquinas é 

a operação com maior complexidade e exige muito cuidado. A bitola é definida como 

a distância entre o centro das rodas dos dois lados, tanto das dianteiras quanto das 

traseiras. Cria-se dessa forma um padrão de distâncias e de repetibilidade das 

operações durante a execução do tráfego controlado. 

O ajuste de bitolas permite também melhora nas condições de tráfego 

quando o solo apresentar maior umidade, traz eficiência de tração e melhora a 

relação solo-máquina. Dessa forma, operações agrícolas podem ocorrer 

independente da umidade presente no solo, permitindo uma maior eficiência no 

tempo e no cronograma de realização das atividades (SOUZA et al., 2012).  

A largura nominal de trabalho dependerá basicamente do tipo de 

maquinário disponível e de qual cultura será cultivada. Para a cultura do milho, leva-

se em consideração o número de linhas da semeadora e da plataforma de colheita, 

visto que as operações para esta cultura devem ser associadas. Já para as culturas 

como a soja, trigo, aveia e outras não necessitam de plataformas especificas para a 

colheita (ALBA et al., 2011). 
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3.4.3 Sistema de orientação e pilotos automáticos 

A utilização do sistema de piloto automático (PA) em veículos agrícolas 

ganha cada vez mais importância na produção (STOLL&KUTZBACH, 2000). A sua 

utilização apresenta como fatores positivos a redução da compactação do solo e da 

sobreposição dentro dos passes laterais, o aumento do rendimento operacional, a 

melhoria da qualidade de operação, a redução da fadiga do operador e a melhoria 

da segurança, pois reduz a interferência do fator humano nas operações. 

A evolução do sistema de barra de luzes é representada pelo conceito de 

piloto automático, que utiliza sinal de satélites. Corrige-se o posicionamento do 

veículo de forma automática por atuadores no volante, também conhecidos como 

piloto automáticos de ação mecânica ou roda de atuação acoplável ao volante. As 

manobras de cabeceira, ou mudanças de direção emergencial são feitas 

manualmente, bastando o operador retomar o controle do volante (OLIVEIRA 

&MOLIN, 2011). Outro sistema disponível é o que atua diretamente no sistema 

através de uma válvula eletro-hidráulica instalada no sistema de controle das rodas 

direcionais, este sistema apresenta maior tecnologia, garantindo assim maior 

precisão nas operações que o sistema mecânico, sendo capaz de controlar a 

máquina de forma autônoma (KROULÍK et al., 2010).  

 

3.5 Resultados com o sistema de tráfego controlado 

No Brasil, estudos sobre o sistema de tráfego controlado em lavouras de 

grãos, são pouco conhecidos. Comparando-se diferentes sistemas de manejo, a 

área trafegada por máquinas dentro de uma lavoura no sistema de preparo 

convencional é de aproximadamente 82%, no sistema de Plantio Direto o tráfego 

chega a 46% e quando se utiliza o sistema de tráfego controlado apenas 14% da 

área total da lavoura sofre pressão de pneus (GASSEN, 2011). 

O estudo de Alba et al. (2010) encontrou valores diferentes no sistema de 

tráfego controlado, em uma lavoura comercial no primeiro ano de implantação do 

sistema de tráfego controlado 70% da área apresentou tráfego de máquinas.Os 

próprios autores ressaltam que este resultado elevado, deve-se a presença de 
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rodado duplo no trator e na colhedora, além da falta de alinhamento dos pneus 

dianteiros com os traseiros. 

Segundo Radforet et al. (2000) e Tullberg et al. (2007) na Austrália o 

tráfego aleatório em uma safra agrícola, pode afetar cerca de 80 a 100% da área no 

plantio convencional. Já em áreas com o controle de tráfego, o trânsito total na área 

pode atingir entre 10 a 20% da área total trafegada (WANG et al, 2008; Tullberg, 

2010).  

Para Aciar (1998), lavouras da Austrália com cultivo de milho, trigo e 

sorgo obtiveram rendimento médio dos grãos 16% maior que o cultivo em tráfego 

convencional com a utilização do sistema de trafego controlado. Na visão de Raper e 

Kirby (2006), os benefícios do controle de tráfego dependem de diversos fatores, 

como distribuição de chuvas, condições de solo e espécies de plantas. 

O desempenho operacional das máquinas melhora devido a redução da 

potência exigida, o que traz redução do consumo de combustível em até 50% por 

meio da utilização de linhas de tráfego (LI et al., 2007; TULLBERG et al., 2007).  

Em um estudo realizado na planície norte da China para quantificar os 

benefícios da tráfego controlado, Chen e Yang (2015), demonstraram que a 

economia de energia foi um dos principais benefícios.Esses autores descrevem que 

em uma parte da lavoura houve Plantio Direto com o tráfego controlado e em outra 

parte Plantio Direto com tráfego aleatório. Os resultados mostraram que o sistema 

de tráfego controlado aumenta a compactação do solo nas linhas de trânsitoe reduz 

a compactação do solo na zona de colheita.  

O sistema de tráfego controlado reduz a força de trabalho das máquinas 

de forma significativa, devido a redução da resistência ao rolamento do pneu. 

Consequentemente, no sistema de tráfego controlado o consumo de combustível foi 

reduzido em toda a operação das máquinas. 

Na visão de Tullberg et al. (2007) a diminuição da compactação do solo 

devido ao tráfego de máquinas é a principal melhoria proposta pelo sistema de 

tráfego controlado, visto que afeta o rendimento das culturas. Na pesquisa de 

Halansson e Reeder (1994), houve uma redução no rendimento médio de cerca de 

2% onde não foi aplicado o sistema de tráfego controlado, medidos durante um 

estudo de 8 anos após quatro passagens de trator com peso 10 Mg em um único 

eixo. 
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Segundo Mcpheeet et al.(2015) o CTF pode fornecer vantagens para a 

indústruia de grãos, entretanto, no cultivo vegetal os beneficios do controle de 

tráfego não foram muito bem elucidados devido a densidade, infiltração e resistência 

do solo entre as diferentes áreas e culturas, já que existem limitações mecânicas, 

principalmente quanto a bitola e a grande variedade de equipamentos utilizados. 

Em outro estudo realizado por Alakukku (1997), a aplicação de uma carga 

por eixo de apenas 5 Mg no ano levou a uma redução da produção média de 5% 

nos três anos do experimento com os cereais de inverno, cevada, trigo e aveia. 

Sabe-se que durante o cultivo as cargas no tráfego são bem maiores do que as 

apresentadas no estudo. 

Na pesquisa de Heet al. (2011), o experimento de longo prazo 

demonstrou que o tráfego controlado no Plantio Direto com resíduos acumulados, 

oferece uma melhoria potencial no rendimento se comparado aos demais sistemas 

agrícolas em áreas de cultivo na planície no norte da China. 

A associação entre agricultura de precisão com tráfego controlado no 

sistema de Plantio Direto (SPD) é de grande importância para a conservação do 

solo, visto que a mudança nas linhas de plantas reduz a velocidade de escoamento 

da enxurrada, diminuindo perdas de solo e água (SEGANFREDO et al., 1997). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

O início dos trabalhos em Controle de Tráfego na fazenda no Distrito 

Federal devem-se ao Sr. John N. Landers – OBE (Ordem imperial britânica), 

presidente da Associação de Plantio Direto no Cerrado (APDC) que em 2015 

instigou pesquisadores, produtores, empresas, estudantes e entidades a se 

engajarem na ideia de buscar informações para implantar o controle de tráfego na 

fazenda na região do Distrito Federal, Brasil. Sua principal preocupação estava 

ligada à compactação do solo em profundidade (40 a 60 cm) devido ao aumento do 

peso por eixo das máquinas nos últimos anos (14 vezes), dificuldade de remoção 

desta compactação e suas consequências negativas para a infiltração e o 

armazenamento de água, com aumento do risco de redução da produtividade em 

períodos. 

O projeto foi proposto na forma pré-competitiva, onde qualquer fabricante, 

instituição e agricultor poderia participar, de acordo com o seu interesse. O projeto 

foi dividido em três fases para facilitar a sua implementação. Na fase um foram 

realizadas várias reuniões para definições dos participantes (listas dos participantes 

nos anexos A,B e C.), das áreas a serem implantadas, os tratamentos e os 

parâmetros a serem analisados.Para completar esta primeira fase, foi feito 

levantamento das máquinas disponíveis, sua bitola e a possibilidade de ajuste para 

3 metros e presença de sistema de posicionamento de precisão georreferenciado 

em tempo real. 

Na fase dois foi prevista a realização do mapeamento das linhas de 

tráfego para maximizar o deslocamento das máquinas em nível,enquanto fazem as 

operações nas lavouras,por exemplo, a semeadura. Nesta fase foi previsto ainda o 

alongamento do tubo de descarga das colhedoras para que o mesmo alcance o 

carreto graneleiro posicionado ou trafegando na linha de tráfego ao lado. 

Na fase três foi prevista a utilização de pneus de baixa pressão e alta 

flutuação, semiesteiras e esteiras de borracha como rodados dos tratores, 

colhedoras, pulverizadores e até mesmo carretos graneleiros. 

O grupo pretende dar continuidade ao projeto por um período de 10 anos 

para acompanhar o efeito dos tratamentos com Controle de Tráfego na Fazenda a 
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longo prazo sobre os atributos do solo, economicidade de máquinas e das 

operações e da produtividade das lavouras. 

Foidefinido a realização do projeto piloto para controle em Latossolo 

Vermelho de textura argilosa da fazenda Dom Bosco, pertencente ao Sr. Sebastião 

Conrado, em uma gleba de 63 hectares, localizada no município de Cristalina- 

Goiás, latitude 16°16'37.0" sul, longitude 47°27'25.2" oeste e altitude de 970 metros. 

A região apresenta clima do tipo "Aw" de acordo com a classificação de Köppen com 

precipitação média anual de 1.600 mm, distribuídos principalmente entre os meses 

de outubro a abril. Na figura 2 vê-se a imagem da área com a gleba de 63 hectares 

demarcada em vermelho. 

 

Figura 2: Visualização da área onde será implantado o CTF. No detalhe milho 
safrinha em ponto de colheita. 

 

Fonte: Corso, 2015. 

 

Na área do projeto piloto, na safra 2014/2015 foi realizado o plantio de 

soja precoce, onde posteriormente foi realizadoo cultivo de milho safrinha. Segundo 

o proprietario nessa area já é realizado o cultivo de grãos a cerca de 40 anos e a 

mais de 20 anos é realizadoPlantio Direto sem ter sido escarificada neste período. 
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A gleba com Plantio Direto foi dividida em quatro áreas a fim de estudar o 

efeito do Controle de Tráfego na Fazenda com e sem escarificação, com o tráfego 

aleatório com e sem escarificação, sem fazer-se repetições. Dentro desses 

tratamentos serão realizadas as coletas de solo para determinação da porosidade, 

densidade e umidade. Será avaliada a resistência a penetração com o penetrômetro 

de impacto e a determinação da produtividade das espécies cultivadas. As coletas 

serão feitas por estudantes envolvidos no projeto (UnB e CPAC), e as análises serão 

feitas pela EMBRAPA e pela CAMPO (Laboratórios  do Centro de Tecnologia 

Agrícola e Ambiental). 

Para a execução do sistema de CTF, o produtor conta com um 

pulverizador com barra de 30 metros (largura do pulverizador) e bitola ajustavél de 

2,80 a 3,20 metros e uma colhedora de grãos com 3 metros de bitola e plataforma 

de corte de 10 metros. Durante as reuniões com representantes de empresas de 

máquinas foi acordado o fornecimento de um trator com225 CV e bitola de 3 metros 

e uma semeadora com 10 metros de trabalho (20 linhas de 0,5 metros de 

espaçamento), para efetuar a semeadura da área. 

Na escarificação da área, o produtor possui um escarificador com 13 

hastes espaçadas em 0,30 metros, tendo uma largura de trabalho de 3,90 m e 

profundidade de 0,25 m.Para a execução da escarificação não serão obedecidas as 

linhas de controle de tráfego pré determinadas. 

Serão coletados amostras de solo deformadas e indeformadas. As 

amostras deformadas serão coletadas com trado holandês ou similar e os cuidados 

no ato das coletas se restringem basicamente a evitar contaminação de cada 

amostra, seja de uma coleta para outra ou entre as camadas amostradas. Essas 

amostras serão utilizadas principalmente para análises físicas, como o percentual de 

argila, silte e areia bem como a estabilidade de agregados. As amostras deformadas 

também podem ser usadas para análises químicas(fertilidade, pH, P, Ca, Mg, K 

micronutrientes, etc.). 

As amostras indeformadas requerem maior cuidado no ato da coleta e 

serão usadas para determinar a densidade do solo, macroporosidade, 

microporosidade e porosidade total. Tais amostras serão coletadas com anéis 

cilíndricos de volume conhecidos. Os anéis devem ser inseridos sem destruir as 

características do solo. Essas amostras serão usadas para determinar a densidade, 

condutividade hidráulica e porosidade do solo,entre outras. 
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A empresa CAMPO realiza trabalhos em agricultura de precisão nessa 

gleba e disponibiliza dados dasamostras deformadaspara esse projeto. Faltam as 

amostragens indeformadas do solo, que serão realizadas antes da instalação da 

cultura. Durante a realização das atividades agrícolas (semeadura, tratos culturais, 

pulverizações e colheita) serão feitos testes de resistência a penetração e coletadas 

amostras de solo para determinar a umidade. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a definição e os ajustes do projeto, em 2015 houve diversas 

reuniões, realizadas na sede da EMBRAPA (CPAC) e da Cooperativa Agropecuária 

do DF (COOPA-DF), envolvendo a Universidade de Brasília (UnB), Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária, unidade Cerrado (EMBRAPA-CPAC), 

Associação de Plantio Direto no Cerrado (APDC), agricultores, CAMPO (Laboratório 

de análise de solo), STARA (máquinas agrícolas) CASE (máquinas agrícolas) e 

JOHN DEERE (máquinas agrícolas), TRIMBLE (sistemas georreferenciados 

agrícolas).Várias visitas técnicas foram feitas em propriedades rurais visando 

identificar áreas e máquinas disponíveis e a possibilidade de empréstimos. 

O Sr. Sebastião Conrado disponibilizou uma área para o estabelecimento 

de uma lavoura como projeto piloto, os pesquisadores da Embrapa em conjunto com 

a UnB definiram os tratamentos e análises a serem feitas. Os estudantes ficaram 

responsáveis pelas coletas de dados e as análises serão realizadas nos laboratórios 

da Campo e da Embrapa. A CASE ficou de disponibilizar um trator de pneus com 

225 cv e bitola de 3 metros, a STARA possivelmente disponibilizará equipamentos 

ao longo do projeto, especialmente semeadoras. Outras empresas participaram das 

discussões iniciais e poderão participar do projeto dependendo dos equipamentos 

necessários, do seu interesse e da disponibilidade. 

Devido às condições das lavouras e às características das máquinas do 

Sr. Sebastião, optou-se pelo arranjo das passadas em três vezes o múltiplo de 10 

metros. A barra do pulverizador disponível tem 30 m, enquanto a semeadora e a 

colhedora de grãos trabalham com 20 linhas espaçadas em 0,5 m, o que 

corresponde a 10 metros de largura de trabalho. Desta maneira, uma passada do 

pulverizador cobre três passadas das outras máquinas. 

Utilizando as máquinas discriminadas acima foi proposto o arranjo 

demosntrado na figura 3. 
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Figura 3: Arranjo das passadas das máquinas previsto para a área piloto do projeto. 

 
Fonte: CTF Europe 2013. 

 

Dentre as máquinas das propriedades do Sr. Sebastião, já 

disponibilizadas, consta uma colhedora de grãos com bitola de 3 metros, sem 

necessidade de alongamento do tubo de descarga por ter autonomia para chegar ao 

final da parcela para o descarregamento,um pulverizador com barra de 30 metros e 

possibilidade de ajuste da bitola pela própria máquina, com uso de pistões 

hidráulicos. Desta maneira ficou acertado a disponibilização de um trator com 225 

CV e de uma semeadora pelos fabricantes. 

Conforme pode ser visto no quadro 1, a área piloto sob Plantio Direto foi 

dividida em quatro subáreas, sem repetições, para comparar o Controle de Tráfego 

na Fazenda com o Tráfego Aleatório, serão realizadas amostragens em subparcelas, 

associados à escarificação ou ausência dela na profundidade de 0,25 metros a ser 

realizada apenas antes do primeiro cultivo, sem obedecer as linhas de tráfego, nem 

a largura do arranjo das passadas determinadas. 

Os tratamentos definidos no projeto piloto foram: 

1) (CTFS) CTF sem escarificação, 

2) (CTFE) CTF com escarificação, 

3) (TALS) Tráfego aleatório sem escarificação,  

4) (TALE) Tráfego aleatório com escarificação. 
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Quadro 1: Esquema de distribuição dos tratamentos na área. 

CTFS 

CTFE 

TALE 

TALS 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

O projeto foi previsto para ser iniciado no plantio de soja em novembro de 

2015, porém a dificuldade de obtenção de um trator com 225 cv com pneus traseiros 

duplados ou esteiras e o retardamento do início das chuvas de verão, impediram o 

início naquele momento. Desta forma, há previsão de implantação a campo no 

plantio do milho safrinha, previsto para fevereiro/março de 2016. Outras dificuldades 

encontradas foram,a falta de tempo do pessoal para a realização do mapeamento 

inicial da área, as coletas das amostras previstas e a complexidade em marcar mais 

reuniões em horários possíveis para todos envolvidos. 

Como pode ser visto, existem dificuldades para a implantação do CTF 

especialmente quanto a adaptação da bitola e alongamento do tubo de descarga, 

mas com planejamento alongo prazo o agricultor pode substituir as máquinas não 

ajustadas ao modelo definido ou que não permitem adaptações. 

Temos ainda as restrições da não padronização da comunicação de 

dados entre os diferentes fabricantes. A alternativa adotada para este entrave foi a 

demarcação de um mapa base da área, conhecido como mapa digital de elevação, 

para que as demais máquinas circulem utilizando este mapa. Além dessa solução 

sugere-se adotar o modelo ISOBUS, já eleito pelos fabricantes de equipamentos 

agrícolas em todo o mundo como protocolo para comunicação eletrônica entre 

implementos, tratores e computadores. A base do modelo ISOBUS é a norma 

internacional ISO 11783 ―Tratores e máquinas agrícolas e florestais – Rede serial 

para controle e comunicação de dados‖. 

Outra dificuldade encontrada para a difusão da técnica entre agricultores 

foi em propriedades onde não há uso de sistemas GPS com precisão no tempo real 

e piloto automático. Neste caso os produtores podem adquirir sinais individuais 

precisos com os fabricantes ou instalar uma antena com sinal corrigido para ser 

utilizado individualmente ou em grupo de agricultores. 
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Em casos onde a largura de trabalho das máquinas (semeadoras, 

colheitadeiras e pulverizadores) não coincidem ou não sejam múltiplos, a 

recomendação é que aolongo dos anos o produtor renove o maquinário de acordo 

com o arranjo de passadas ideal para a sua propriedade, utilizando as máquinas que 

se adequam ao seu arranjo, com bitolas ajustadas para a implantação do CTF a 

longo prazo a fim de diluir os custos. 

Os principais custos envolvidos na implantação do CTF estão ligados ao 

planejamento das atividades, aquisição de sinal georreferenciado com precisão no 

tempo real, instalação de piloto automático, adaptação da bitola das máquinas, 

alongamento do tubo de descarga de grãos, aquisição de pneus de baixa pressão e 

alta flutuação, semi-esteiras e esteiras como sistemas rodantes. 

Dentre as vantagens econômicas visualizadas no CTF em relação ao 

tráfego aleatório estão a diminuição da potência necessária por área, do tamanho 

das máquinas e do consumo de combustível. Outras vantagens estão relacionadas 

aos atributos do solo, tais como o aumento da taxa de infiltração e o consequente 

armazenamento de água, a diminuição da compactação nas áreas de cultivo e a 

melhoria na relação rodado-solo nas linhas de tráfego o que favorece a tração. Por 

fim, acredita-se no aumento da produtividade das lavouras. 
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6 CONCLUSÕES 

Após a demonstração de interesse pelo tema pela Associação de Plantio 

Direto no Cerrado (APDC) e pela EMBRAPA, em 2015 houve a participação do 

Professor Francisco Faggion no CTF Europe em Praga de 17 a 19 de junho e nas 

visitas a campo no dia 22 do mesmo mês na Inglaterra. Nestas oportunidades foi 

possível ter uma visão geral da utilização do CTF no mundo, as dificuldades 

enfrentadas, a maneira como é executado em diferentes regiões e a troca de 

experiências com outros pesquisadores e agricultores que já estão praticando CTF. 

O arranjo das passadas definido para o projeto piloto foi o múltiplo de 10 

metros, pois as áreas do produtor comportam esse tamanho de máquinas e ele 

possui um pulverizador com barra de 30 m, possibilidade de empréstimo de uma 

semeadora de 20 linhas espaçadas 0,5 m, o que corresponde a 10 m de largura e 

plataforma de corte da colhedora de grãos de 10 m. Desta maneira, uma passada do 

pulverizador cobre três passadas das outras máquinas. Existe, ainda, a possibilidade 

de empréstimo ou aquisição de um trator com 225 CV capaz de tracionar a 

semeadora, mesmo utilizando rodados de pneus duplados na traseira. 

O relevo da região, o grau de mecanização e a busca por altas 

produtividades por parte dos produtores da região são fatores que favorecem a 

implantação deste projeto. 

Dentre as potencialidades encontradas para a implantação do CTF na 

região do DF estão a não disponibilidade de máquinas ajustadas ao arranjo de cada 

propriedade, a necessidade de adaptação da bitola e o alongamento do tubo de 

descarga de grãos. Para quem pretende ingressar no CTF, antes de mais nada, é 

importante definir o arranjo a ser utilizado na sua propriedade e possibilidade de 

realizar adaptações nas máquinas já adquiridas. Com planejamento alongo prazo o 

agricultor pode substituir gradativamente as máquinas não ajustadas ou que não 

permitem adaptações por outras que sejam adaptadas ao arranjo definido para as 

suas lavouras. 

Existe ainda as restrição da não leitura de dados de determinado 

fabricante por sistemas eletrônicos de outros fabricantes. Daí a sugestão para adotar 

o modelo ISOBUS, já padronizado internacionalmente como protocolo de 

comunicação eletrônica entre implementos, tratores e computadores. 
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Para a continuidade e melhoria do projeto, tem-se como sugestões 

organizar o experimento obedecendo um delineamento experimental, para que seja 

possível isolar efeitos do controle de tráfego, o estudo de diferentes rodados sobre a 

compactação do solo e a produtividade das culturas e a implantação do CTF em 

outras fazendas. 

  



32 

REFERÊNCIAS 

ACIAR.AUSTRALIAN CENTER FOR INTERNATIONAL AGRICULTURAL 
RESEARCH.Project 9209: Conservation tillage and controlled traffic. Canberra: 
ACIAR, 1998. 

ALAKUKKU, L. Properties of fine‐textured subsoils as affected by high axle load 

traffic. Acta AgriculturaScandinavica B -PlantSoilSciences, v.47, n.2, p.81-88, 
1997. 

ALBA, P.J.; AMADO, T.J.C.; GIRARDELLO, V.C.; SCHLOSSER, D.S.; HORBE, 
T.A.N. & TRINDADE, B.S. Tráfego controlado em culturas de grãos no RS: 
princípios, desafios e resultados preliminares. RevistaPlantioDireto, n. 112, p. 40-
47, 2011.  

BLACKWELL, P.S.; WEBB, B.; LEMON, J.L;&RIETHMULLER, G. Tramline Farming; 
pushing Controlled Traffic further for Mediterranean Farming Systems in Australia. 
Proceedings of the 16th Triennial Conference of the International Soil and 
Tillage Research Organization, St Lucia, University of Queensland, 2003. 

BOCHTIS, D. D.; S. G. VOUGIOUKAS. Minimizing the non‐working distance 

travelled by machines operating in a headland field pattern. 

BiosystemsEngeneering. v.101, n.1, p.1‐12. 2008. 

CAMARA, R.K. & KLEIN, V.A. Escarificação em plantio direto como técnica de 
conservação do solo e da água. RevistaBrasileira de Ciência do Solo, v.29, p.789-
796, 2005. 

CHAMEN, T. The effects of low and controlled traffic systems on soil physical 
properties, yield sand the profitability of cereal crops on a range of soil types.Tese de 
PhD. Universidade de Cranfield.2011. 

CHEN, H; YANG, Y.Effect of controlled traffic system on machine fuel saving in 
annual two crops region in North China Plain.SoilandTillageResearch, v. 153, p. 
137-144, 2015. 

CTF Europe 2013. Unilever R&D ColworthControlledTrafficFarming Project. 
Disponível em: http://www.controlledtrafficfarming.com/Info/CTF-At-Colworth.aspx. 
Acesso em 10 de janeiro 2016. 

CORSO, J. Proposta de projeto CTF. Brasília, 2015. 

HORSCH, M.Agrovation, CTF demonstrationanddevelopmentfarm for Horsch, 3,000 
ha in theCzechRepublic.CTF, Europe 2015.Disponível em: 
http://ctfeurope.com/2015/agrovation-12m/. Acesso em 12 de janeiro de 2016. 

GASSEN, D. Tráfego controlado como alternativa para reduzir a compactação do 
solo. Revista Plantio Direto, v.111, p. 4-10, 2011.  



33 

GIRARDELLO, V. C. Atributos físicos do solo e a produtividade de soja e milho em 
área sob tráfego controlado de máquinas agrícolas.Santa Maria.Tese de Doutorado. 
Engenharia Agrícola, 2014. 

GIRARDELLO, V.C. & BRAGAGNOLO, J. Eficiência da escarificação mecânica e 
biológica na melhoria dos atributos físicos de um Latossolo muito argiloso e no 
incremento do rendimento de soja. Revista Brasileira de Ciência do Solo, n.32, 
p.1723-1734, 2008.  

GRISSO, Robert; PERUMPRAL, John; ZOZ, Frank. An empirical model for tractive 
performance of rubber-tracks in agricultural soils. Journal of terramechanics, v. 43, 
n. 2, p. 225-236, 2006. 

HALANSSON, I; REEDER, R.C. Subsoil compaction by vehicles with high axle load – 
extent, persistence and crop response.Rev Soil Till, v.29, n.2-3, p.277-304,1994. 

HAMZA, M.A. & ANDERSON, W.K.; Soil compaction in cropping systems.A review of 
the nature, cause and possible solutions.Soil and Tillage Research, v.82, p.121-
145, 2005. 

HE, J.; LI, H.;RASAILY, R. G.; WANG, Q.; CAI, G.; SU, Y.; & LIU, L. Soil properties 
and crop yields after 11 years of no tillage farming in wheat–maize cropping system 
in North China Plain. Soil and Tillage Research, v.113, n.1, p. 48-54, 2011. 

KROULÍK, M.; MASEK J.; KVÍZ, Z.; PROSEK, V. Sensor connection for yield 
determination on round balers with variable chamber.Landtechnik, 2010. 

LAGUË, C.; AGNEW, J.; KHELIFI, M. Theoretical evaluation on the feasibility of 
controlled-traffic farming (CTF) using wide-span implement carriers (WSIC) for 
Canadian agriculture. In: ANUAL MEETING OF THE CSAE/SCGR, 2003, Montréal. 

LI, Y.X.; TULLBERG, J.N.; FREEBAIRN, D.M. Wheel traffic and tillage effects 
onrunoff and crop yield. SoilandTillageResearch.v.97, p. 282–292.2007. 

LIMA, C.L.R. Compressibilidade de solos versus intensidade de tráfego em um 
pomar de laranja e pisoteio animal em pastagem irrigada. 2004. Tese de 
Doutorado. Universidade de São Paulo, Piracicaba, SP. 

MCPHEE, J. E.; AIRD, P. L.; HARDIE, M. A.;&CORKREY, S. R.The effect of 
controlled traffic on soil physical properties and tillage requirements for vegetable 
production. Soil and Tillage Research, v.149, p. 33-45. 2015. 

MOLARI, Giovanni; MATTETTI, Michele; WALKER, Matthew. Field performance of 
an agricultural tractor fitted with rubber tracks on a low trafficable 
soil. JournalofAgriculturalEngineering, v. 46, n. 4, p. 162-166, 2015. 

NEUJAHR, E.B. & SCHLOSSER, J. F. Comportamento de pneus agrícolas radiais e 
diagonais em relação à tração. Jaboticabal: Engenharia Agrícola. v.21, n.2, p.180-
189, 2001. 

NICOLOSO, R.S.; AMADO, T.J.C.; SCHNEIDER, S.; LANZANOVA, M.E.;  



34 

OLIVEIRA, A. & POLIN, J. Uso de piloto automático na implantação de pomares de 
citros. EngenhariaAgrícola. n.31, p.334-42, 2011. 

RADFORD, B.J.; BRIDGE, B.J.; DAVIS, R.J.; MCGARRY, D.; PILLAI, U.P.; 
RICKMAN, J.F.; WALSH, P.A.; YULE, D.F. Changes in the properties of a vertosol 
and responses of wheat after compaction with harvester traffic. Soil Tillage 
Research. v. 54, p.155–170, 2000. 

RAPER, R. L. Agricultural traffic impacts on soil. Journal of Terramechanics.V.42, 
n.3, p.259-280, 2005. 

SEGANFREDO, M.L.; ELTZ, F.L.F.; BRUM, A.C.R. Perdas de solo, água e 
nutrientes por erosão em sistemas de culturas em plantio direto. Revista Brasileira 
de Ciência do Solo, Viçosa, v.21, p.287-291, 1997. 

SERVADIO, P et al. Compaction Effects of Green Vegetable Harvester Fitted with 
Different Running Gear Systems and Soil-Machinery Relationship. 
JournalofAgricultural Science andApplications. v. 2, n. 2, p. 72-79, 2013. 

SOUZA, G.S.; SOUZA, Z.M.; SILVA, R.B.; ARAUJO, F.S.; BARBOSA, R.S. 
Compressibilidade do solo e sistema radicular da cana-de-açúcar em manejo com e 
sem controle de tráfego. PesquisaAgropecuáriaBrasileira, v.47, p.603-612, 2012. 

STOLL, A.; KUTZBACH, H.D. Guidance of a forage harvester with GPS.Precision 
Agriculture.The Netherlands.v.2, p.281-291, 2000. 

TIJINK, F. G. J. 1994. Quantification of vehicle running gear.Soil compaction in crop 
production.Developments in agricultural engineering 11. Elsevier Science B.V., 
the Netherlands.p. 391-415. 

TULLBERG, J.N. Tillage: traffic and sustainability – a challenge for ISTRO. Soil and 
Tillage Research.v.111, p. 26–32, 2010. 

TULLBERG, J.N.; YUKE, D.F. &McGARRY, D. Controlled traffic farming—From 
research to adoption in Australia. Soil and Tillage Research. v. 97, p. 272-281, 
2007. 

TULLBERG, J.N.; ZIEBARTH, P.J. & LI, Y. Traffic and tillage effects on run-
off.Australian Journal of Soil Research.v.39, p. 249-257, 2001. 

WANG, X.Y.; GAO, H.W.; TULLBERG, J.N.; LI, H.W.; KUHN, N.; MCHUGH, A.D.; LI, 
Y.X. Traffic and tillage effects on runoff and soil loss on the Loess Plateau of 
northernChina. AustralianJournalofSoilResearch.v.46, n.8, p. 667-675, 2008. 

  

http://www.cabdirect.org/search.html?q=do%3A%22Soil+compaction+in+crop+production.%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=do%3A%22Soil+compaction+in+crop+production.%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=do%3A%22Soil+compaction+in+crop+production.%22


35 

Anexo A - Lista de presença na reunião realizada na EMBRAPA-Cerrados em 
02 de julho de 2015. 
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Anexo B - Lista de presença na reunião realizada na EMBRAPA-Cerrados em 
07 de julho de 2015. 
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Anexo C - Lista de presença na reunião realizada na COOPA-DF em 12 de 
agosto de 2015. 
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