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Vlirios equipamentos do tipo chassi porta-implementos (Wheeled Tool Carrier)
foram desenvolvidos e testados em diferentes paises, sofrendoeventualmente algu-
mas modificayOes, para se adequarem as condi~oes das regiOes onde sl'o utilizados.
Atualmente, face a crise energtHica mundial, tem-se acentuado 0 interesse! de insti-
tui~oes de pesquisa de diversos paises, dentre os quais 0 CPATSA, no sentido de
aperfei~oar e introduzir 0 chassi porta-implemento, como alternativa para a lllecani-
zaylio agricola. Esse tipo de equipamento consiste, basicamente, num chassi deferro
montado sobre pneus com bitola ajustavel ou flXa, tendo, na parte posterior, urna
barra de ferro a qual podem ser acoplados os diferentes implementos usados nas
diversas opera~l)es de campo, a semelhan~a de urn trator. Existe urn sistema simples
de alavanca manual que aciona a barra com implementos, em movimentos ascenden-
tes e descendentes, como urn hidraulico. Comparados aos equipamentos convencio-
nais, apresenta grandes vantagens, como baixo custo de opera~lio, versatilidadede
uso, melhor controle ide profundidade, alem de permitir aos operadores trabalha-
rem sentados.

o trabalho faz urn breve hist6rico dos vlirios tipos de chassi porta-implemen-
tos disponiveis no mundo, seguindo-se uma completa abordagem sobre a constru~lio
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dos dois modelos denominados Multicultor CPATSA e Multiculor CPATSA II. A
fabrica~a:o desses dois prot6tipos foi iniciada em novembro de 1979 e novembro de
1980, respectivamente, como atividade do Programa de Mecaniza~a:o Agricola do
Centro de Pesquisa Agropecuaria do Tr6pico Semi-Arido (CPATSA) da EMBRAPA,
Petrolina. 0 primeiro esta sendo fabricado em escala pre-comercial para ser testado
em varios locais, enquanto que 0 prot6tipo inicial do Multicultor CPATSA II, vem
sendo testado para se comparar 0 seu desempenho com 0 de outros equipamentos
semelhantes. Hi possibilidade de que cada urn desses chassi porta4mplementos
tenha~s modelos: a) com 0 eixo das rodas completo como 0 das carr~as tradi-
eionais da regilo; b) com 0 eixo das rodas, cortado abaixo do chassi para facilitar a
capina, quando as cu1turas estiverem mais altas; c) com a bitola ajustavel, para faei-
litar a ara~lo.

Em 1975, dadosdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica(IBGE) de·
monstravam que 0 Brasil possuia 5 milhOes de im6veis rurais. Desse total, havia
1,5 milhl'o de estabelecimentos, com areas de 10 a 50 ha, 690 mil de 5 a 10 ha e
925 mil variando de 2 a 5 ha. Por outro lado, 0 pais contava com cerca de 1,8
milha:o de arados para tra¢o animal; contra esses, mais de 3 milhOes de pequenas
propriedades rurais. Enquanto havia em torno de 185 mil tratores de quatro ro-
das para os, aproximadamente, 2 milhOes de tratores em uso, ultrapassando os 340
mil.

a Centro de Pesquisa Agropecuaria do Tr6pico Semi·Arido, da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropeculiria (CPATSA-EMBRAPA), considerando a necessi-
dade do aurnento da produtividade de mlo-de-obra de pequenos e medios produto·
res rurais do Brasil e a insuficiente oferta de equipamentos para tr~lo animal
destinados a suprir essa carencia, decidiu delinear, projetar e construir, numa ofiei-
na mecanica, em Petrolina-PE, os equipamentos simples e versateis, os Multicultores
CPATSA, a partir de observa~Oes de carr~as tradicionais da regilo, e usando os
principios de alguns equipamentos sirnilares.

Os Multicultores CPATSA do equipamentos para mecaniza~lIo agricola que
se prestam a opera~Oes de campo a semelhan~a de urn trator e seus implementos.
Aos seus favores, todavia, pesam os fatos de que podem ser fabricados numa oficina
mecinica, requerem baixo investimento de capital e utilizam a tr~l'o animal, tlo
disponivel quanta acess{vel entre pequenos e medios produtores rurais.

A fabrica~lo prot6tipos dos primeiros Multicultores foi iniciada em novembro
de 1979 e novembro de 1980, respectivamente, como as atividades do Programa
de Mecaniz~o Agricola do CPATSA-EMBRAPA.



g) Versatile Tool Frame, desenhado por urn t6cnico indiana de All India
('.oordenatf'Ji Program of Dryland Agriculture Sholapur, Maharastra, liuiia.

h) Volta Tool Carrier, desenhado pelo Dr. A.U. Khan e fabricado pOl Vol-
tas LTDA., Bombay (India), hli vinte anos.

Todos os equipamentos do tipo ''Wheeled Tool Carrier" aqui relacionados
permitem, tamb6m, a adap~!o de urna plataforma (carr~).

Outro tipo de equipamento, denominado de "Tool Bar" em ingles, "~ulticul-
teur" em frances e de "Barra-Porta-Irnplementos" em portugties, usa, principalmen-
te, 0 mesmo principio de versatilidade dos anteriormente citados, e e, tamb6m, de
baixo custo. Entretanto, sua estrutura nfo permite a adapt~ao de urna plataforma,
nem dis¢e de assento para 0 operador.

Varios equipamentos desse tipo foram desenvolvidos e, igualmente, testados
em algumas partes do mundo:

b) H.T. Tool Bar, criado por Jean Nolle e modificado, posteriormente, no
ICRISAT, India.

d) Nolbar ou K.Nol, desenhado por Jean Nolle e fabricado pela Mouzon,
Fran~a.

I - EJxo de rodas e chassi
n - Camblo e canp.
m - Sistema de aIavanea e barra-para-Jmplementos.



a om suporte soldado a segunda ~a do sistema e a om dos joelhos da estrutura
"U" do chassi.

A primeira, a .segunda e a terceira p~as do sistema de alavanea slIo comuns
aos dois lados do chassi, enquanto que a quarta e a quinta p~as,juntamente com a
alavanca e a mola, devem ser instaladas em apenas um dos lados, conforme a prefe-
r6ncia do produtor.

o sistema de alavanca em posi~a:o de maior deslocamento vertical ascendente,
6 utilizado para transporte dos implementos durante os deslocamentos dos equipa-
mentos fora do campo de trabalh0.l e nas curvas de retorno, ficando a alavanca presa
e urna trava.

Por outro lado, 0 sistema de alavanca em posi~a:o de maior deslocamento
vertical descendente e utilizada para oper~a:o dos implementos.

A barra-para·implementos 6 urna barra de ferro, com sec~a:o quadnitica de
4,0 x 4,0 em e 1,70 m de comprimento.

Os equipamentos tipo chassi porta-implementos, alem de servirem para opera-
~Oes de campo, podem ser usados como carr~a, acoplando-se uma plataforma que
pode ser facilmente acoplada i parte superior do chassi. Essa carr~a pode ser usada
para transportar os materiais agricolas e os membros da famIlia dentro e/ou fora da
fazenda. Na:o existe nenhuma possibilidade de transformar 0 Multicultor CPATSA,
em uma charrete para transportar a familia do agricultor para as feiras e as festas de
amigos.

Com 0 camblo do Multicultor CPATSA montado acima do chassi e os imple-
mentos acoplados i barra-para-implementos, aproximadamente, a nivel do eixo das
rodas, supomos haver baixo rendimento de transmisslIo da tra~a:o dos animais em
compar~a:o com 0 sistema de camblo diretamente ligado ao eixo das rodas.

Os implementos do Multicultor CPATSA e do Multicultor CPATSA II, foram
adaptados a partir dos arados, eoxadas de cultivo, suleadores e plantadeiras ja
existentes e em uso pelos agricultores brasileiros, acrescentando-se apenas, hastes
circulares de ferro para permitir 0 acoplamento i barra·para-implementos atraves
de b~deiras. As hastes eireulares dos implementos, que slo introduzidas nos
orlficios das br~adeiras, que permite 0 aJuste de profundidade de trabalho, di-
minui a importlncia do mecanismo para f1X~a:O da barra·para-implementos nas
ftrlasalturas.



Esse ti~ de eq~~nto denominado "Wheeled Tool Carrier') na literatura
estrangeira e "Chassi Porta-Implementos", em portugues 6 defmido como urn
chassi de ferro mootado sobre pneus com bitola ajustlivel ou fIXa e, em alguns casos,
equipado com assento para 0 operador. Em sua parte posterior existe uma barra de
ferro • qual alo acoplados os diferentes implementos usados nas diversas opera~oes
de campo. Existe urn sistema· simples de alavanca manual que aciona a barra com
implementos, em movimentos ascendentes, a semelhan~a de urn hidrliulico comum.
Em compara~o com os equipantentos convencionais, estes tipos apresentam as
seguintes vantagens:

a) Em urn 6nico chassi podem ser usados os diversos implementos requeri-
dos para diversas oper~oes de campo.

b) 0 sistema de alavanca manual permite controlar, satisfatoriamente, a
profundidade de oper~lo.

c) 0 chassi permite ao operador trabalhar sentado, urna vez que nA'opossuem
rabi~as para serem sustentadas e equilibradas com as mlos.

d) Apresenta bom desempenho de Cantpo quando usado no sistema de
sulcos e camalhrles.

Os vlirios equipamentos desse tipo ("Wheeled Tool Carrier") foram desen-
volvidos e testados em diversas partes do mundo (Lal e Nunes 1980) do os seguin-
tes:

a) Barra Porta.Implementos de Tiro Animal, desenhado pela Universidade
AutOnoma Metropolitana - Xochimilco (OAM-X), M6xico.

b) Botswana Tool Carrier, desenhado pela Botswana Agricultural Research
Centre, Botswana.

c) Cart Based Tool Carrier, desenvolvido no International Crops Research
Institute for the Semi·Arid Tropics (ICRISAT) a partir de urn carro-de-boi tradi-
donal da Regi.!o de Maharastra, India.

d) Kenmore Tool Carrier, desenhado no National Institute of Agricultural
Enginneering (NIAE), Inslaterra, e fabricado pela Kepmore LTDA (Instaterra).

f) Tropicultor, desenhado por Jean Nolle e fabricado pel. MIS Mouzon,
Fran~.



o eixo das rodas 6 urn cano com diimetro de 5,0 em, onde se acoplam os
pneus. 0 chassi constitui·se de duas estruturas em forma de "U" feitas de canOl
galvanizados, com diametro de 5,0 em e de dois joelhos cujo diimetro interno IS
de 5,0 em. Estas duas estruturas em "u" estlo soldadas ao eixo das rodas.

Para fornecer assento ao operador, foram coloeadas duas chapas de ferro
na parte superior do chassi.

Esses componentes 5Orvem, principalmente, para transmitir a for~ dos
animals aos implementos. Ocambfo IS consti~uido de urn cano galvanizado com
5,0 em de diametro e 3,5 m de comprimento, que IS montado acima do chassi, em
dois pontos, com chapas e parafusos, de maneira a possibilitar a regulagem do
iingulo de inc~l[o do cambl[o com 0 terreno; isto permite ajustar a posi~i'o
horizontal do chassi para diferentes alturas de animais.

o tamanho da canga IS determinado em fun~i'O da opera~ao que 50 deseja
efetuar, seja qual for 0 trabalho executado, as rOdas do chassi devem se situar na
mesma linha de desloeamento dos bois. No sistema de sulcos e camalheles de 1,5Om,
por exemplo, a canga deve manter os bois afastados 1,50 m entre si.

o sistema de alavanca 6 composto por urn conjunto de cinco ~as articula-
das. A primeiras p~a 6 soldada ao eixo da alavanca, suportada por duas buchas,
que sl[o flXadas nas laterals do chassi, e ligada a 50gunda p~a. Esta 50gunda pe~a
tern vanos furos de espe~amentos iguais destinados a permitir 0 ajuste da altura
de flX~l[O da barra-para-implementos ao eixo do chassi e articula-se por sua vez,
com a terceira p~a. Esta terceira ~a tern trSs pontos de articula~l'o. Dois loeali-
zam-se na extremidade da pe~a e urn des50s Itga-se a segunda p~a do sistema de
alavanca, enquanto 0 outro liga-se a chapa soldada no chassi. 0 terceiro ponto de
articu1~o esta ligado a quarta pe~a do sistema de alavanca que por sua vez liga-se
A quinta ~a do sistema. Esta ~inta ~ apresenta dois pontos de articu1~l'o;
UIn com a quarta pe~ do sistema e outro com a chapa soldada no chassi. :e nesta
quinta pl9a que 50 fixa, ~om 801da, • alavaitea que serve para acionar todo 0 sistema
de a1a~ descrito, em movimentos ascendentes e descendentes.

AO••••••• alavanca fo1lCft1CfQtadauma m~a ti.po extenalo, para {adj·
tar 0 IOU liCionamento, quando tc:nm UIIdOl tmplementos pesad()S. A mola 6 presa



Para incorporar estes melhoramentos e reduzir 0 custo de fabricaylo, foi
delineado 0 Multicultor CPATSA II. Neste caso, elimina-se as estruturas "U" de
cano galvanizado. 0 camblo e diretamente ligado ao eixo das rodas. 0 sistema
de alavanca e mais simples, constituido\de menor nlimero de p~as articuladas.
o Multicultor CPATSA II alem de servir para as fun~Oescomuns do Chassi Por-
ta-Implementos, pode ser usado como uma charrete tirando-se todas'&spe~as do
sistema de alavanca. Ele tem um dep6sito que pode ser encaixado na estrutura
de cantoneira com uma tampa de tabuas que pode ser estofada, servindo como
assento para os operadores quando se realizam as opera~Oesde campo e tambem
como um sofa da charrete.

I - Eixo das rodas e chassi.
II - Camblo e Canga.
III - Sistema de alavancae barra-para-implementos.

o eixo das rodas e feito usando 0 mesmo principio do Molticultor CPATSA.
o chassi consiste de duas chapas verticais de ferro soldadas ao eixo pelas duas cha-
pas horizontais. As chapas verticais !ISmdois fUfOSde tamanhos diferentes. Nos
furos maiores das chapas sao fIxadas duas buchas que suportam 0 eixo do sistema
de alavanca. Os furos menores servem para ftxaylio dos dois bra~ais horizontais
do sistema de alavanca, pelos pinos e/ou os parafusos apropriados. Uma estrutura
retangular de cantoneiras com sua tampa que serve como assento para os opera-
dores, e acoplada pelas travas nas buchas do eixo do sistema de alavanca, e no
camblo. Existe possibilidade de ftxar urn suporte do encosto do estofado para os
operadores.

o camblo e feito de cano galvanizadoem forma de "Y" e e soldado ao eixo
das rodas junto com as chapas horizontais e verticais do chassi, de maneira que 0

eixo das rodas e 0 eixo do sistema de alavanca, fiquem no mesmo plano vertical,
quando este e engatado na canga dos animais.0 comprimento do camblo e os furos
feitos na extremidade doengate, permitem fazer regulagens em fun~a:oda altura
dos animaisdisponiveis.

As cangas sio selecionadas usando-se 0 mesmo principio descrito para 0

Multicultor CPATSA.



Neste caso a barra-para-implementos 0 que e feita e uma barra quadnitica
de se~A'o 40 x 40 mm, faz uma parte integrante do sistema de alavanca. Esta
barra e conectada a chapas verticiais do chassi, atraves de dois br~ais laterais
sendo uma das extremidades soldada a barra, enquanto a outra e parafusada nos
furos menores das chapas verticais· do chassi. Nos furos maiores destas chapas,
sA'0ftxadas duas buchas onde se prende 0 eixo do sistema de alavanca.

Numa das extremidades deste eixo e ftxada a alavanca que adona 0 sistema.

No centro do eixo sio soldados dois bra~ais que se ligam aos outros dois,
articulados com os furos das chapas soldadas no centro da barra-para-implementos.
As dimensiks dos bra~ais do centro sA'oestabelecidas de tal maneira, que na posi~ao
de trabalho, fiquem alinhados, travando a barra-para-implementos na sua posi¢o.
Quando se adona a alavanca, os bra~ais perrnitem 0 movimento da barracom
implementos propiciando assim os giros no campo e os deslocamentos do equipa-
mento fora do campo de trabalho, ficando a alavanca presa por uma trava.

o primeiro prot6tipo de Multicultor CPATSA, foi feito com eixo completo,
. que resulta em sua bitola ftxa de 1,50 m. Com os resultados obtidos na Esta~ao
:Experimental do CPATSA enriquecidos com inforrna~oes levantadas a nivel de
produtores em diferentes regiiks agroecol6gicas do Nordeste, onde esse equipa-
mento estli sendo testado, foi necessario adaptli-lo para fazer capina em culturas
mais altas e facilitar ara~ao usando 0 principio de arado ftxo e/ou reversivel.

Existe .possibilidade de converter os Multicultores de bitola ftxa em bitola
ajustavel. Para fazer isso, corta-se 0 eixo na parte interna do chassi (estruturas
"U" do MuIticultorCPATSA e as chapas verticais e horizontais do Multicultor
CPATSA II) soldam"se duas porcas cujos furos coincidem com orificios abertos
no cano para ajuste dos parafusos de seguran~a, que travam os semi-eixos. Os
semi-eixos sA'0 fabricados com vergalhA'o de 5 em de dilimetro, os quais sA'0co-
nectados aos cubos das rodas. Abre-se uma fenda em cada semi-eixo, no qual pene-
tram os parafusos de seguran~a.

Pelos resultados obtidos nos campos experimentais do CPATSA e a nivel de
propriedade, em diferentes regiiks agroecol6gicas do nordeste, onde continua
sendo estudado hem como por usar a tr~lio animal, dispimsando os combustive is
convencionais, ser de baixo custo de fabrica~fo e apresentar grande versatilidade
operacional, os Multicultores CPATSA, representam uma pequena colabora~ao



para 0 progresso de mecaniza~llo agricola regional e nacional, resultando no aumen-
to da produtividade da mllo-de-obra rural.

Os Multicultores CPATSA podem ser usados em varios sistemas de cultivo e
em diferentes oper~()es de campo, como ara~ao, gradagem, sulcamento, plantio e
capina. As pesquisas continuam buscando identificar a possibilidade de usa-Io nas
oper~()es de controle fitossanitlirio das culturas e de colheita.

o conjunto de implementos ate agora adaptados para uso com Multicultores
CPATSA, constitui-se de arados de aiveca, enxadas de cultivo, sulcadores, enleira-
dor, plantadeira tipo funil e de precisao, com disco horizontal. A maioria desses,
foi adaptada a partir de implementos ja existentes e em uso pelos agricultores
brasileiros, acrescentando-se, apenas, hastes de ferro para permitir 0 acoplamento
a barra-para-implementos, atraves de bra~adeiras. Alem desses implementos, foi
delineada e construida uma plataforma, com capacidade para uma tonelada, que
pode ser facilmente acoplada a parte superior do chassi do equipamento .

. .,... •. \

o Multicultor CPATSA de bitola fixa e ajustavel esta sendo fabricado em
escala pre-comercial para ser testado em varios locais enquanto que 0 prot6tipo
inicial do Multicultor CPATSA II, vem sendo testado nos campos experimentais do
CPATSA para se comparar 0 seu desempenho com os outros equipamentos similares.
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