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Introdução

Um dos principais elementos da agricultura é o trator
agrícola. Amplamente utilizado em diversas operações no
campo tendo como uma de suas principais características
o fornecimento de potência aos implementos agrícolas.
Partindo dessa premissa e que cada vez mais, a
preocupação com a redução de emissões de poluentes e
aumento de eficiência têm sido temas cada vez mais
estudados e aplicados nas máquinas agrícolas.

Objetivo

O presente trabalho visa estudar uma alternativa
para o fornecimento de potência aos implementos,
via TDP, ou tomada de potência.

Método

Foi utilizado os estudos de Rogério Corrêa e Eduardo
Druzian como base para calcular uma melhoria que visa
uma redução de 20% do consumo operacional, através da
redução do consumo específico de combustível (em
g/kWh) e da demanda de potência (em kW) no MCI.
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Resultados

Através da aplicação do sistema AGROFORTe, obteve-se
redução no consumo específico de combustível (g/kWh) e
redução na potência consumida (kW), esses elementos
combinados resultaram na redução de 29,6% de consumo
operacional.
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Conclusão
Uma otimização no funcionamento de um trator agrícola,
tem potencial de resultar em reduções expressivas de
custos, emissão de poluentes e consumo de combustível.
Com essa visão buscamos otimizar o funcionamento do
motor de combustão interna, desonerando deste uma
função que foi identificada prejudicial ao seu
funcionamento, que é atender as demandas de torque e
potência necessárias para a tomada de potência.
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Saiba mais!

agroefei.wixsite.com/agroforte

Projeto

O sistema AGROFORTe é composto por um motor elétrico
de alta performance acoplado a um par de engrenagens
de dentes helicoidais com uma luva para encaixe no eixo
da TDP do trator, mantendo o conjunto original do trator e
não o limitando sua utilização nas operações agrícolas.
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