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Sem GNSS 



BARRA DE LUZES 

• O operador define a largura das passadas. 
 

• Define o primeiro alinhamento. 
 

                                                                        Linha A-B 
                                                                                                                             

 
• São geradas infinitas linhas paralelas à esquerda e à 

direita. 
 

• O equipamento direciona o operador para se 
manter sobre elas. 



BARRA DE LUZES 



BARRA DE LUZES 

LED´s 

“Estrada Virtual” 



BARRA DE LUZES 

• Qual a precisão (correção) necessária ? 

 
– Operador tem reação limitada a erros mostrados pelo 

indicador visual da barra de luzes 

 

– Resolução ou sensibilidade do sistema (tempo de um LED 
acender) 

 

– Portanto não é necessário a utilização de sistemas mais 
precisos de correção. 

 

– GPS ou DGPS ou algoritmo interno de filtragem de erros no 
paralelismo. 



Sistemas de área ampliada 
 



BARRA DE LUZES 

• Quais operações eu posso utilizar com esse sistema? 

 
– Pulverização 

 

– Aplicação de produtos sólidos à lanço 
 



BARRA DE LUZES 

• Quais operações eu posso utilizar com esse sistema? 

 
– Distribuição de vinhaça 

 

– Carretel enrolador em irrigação 
 



PILOTO AUTOMÁTICO 
• O posicionamento do veículo é corrigido automaticamente por 

atuadores no volante ou diretamente no seu rodado. 

 

• Manobras de cabeceira geralmente são feitas manualmente (já 
existe sistemas automáticos para manobras de giro) 

 



PILOTO AUTOMÁTICO 

• Piloto Automático ELÉTRICO (atuadores no volante) 

 

Elétrico Eletromecânico 



PILOTO AUTOMÁTICO 
• Piloto Automático HIDRÁLICO (diretamente no rodado) 

 



PILOTO AUTOMÁTICO 

ELÉTRICO X HIDRÁULICO 

 

 •Elétrico exige maior tempo de resposta que o 
hidráulico. 
 

 
•Elétrico incorpora possíveis folgas de volantes 
existente no veículo. 
 

 
•Portanto, no geral, hidráulico mais preciso. 
 



PILOTO AUTOMÁTICO 

• Qual a precisão (correção) necessária ? 

 

 • Hidráulico (por ser mais preciso) – RTK 
 
 
 
 
 
 
•Elétrico (por ser menos preciso) – Correção 
diferencial (DGPS) ou algoritmo interno de filtragem 
de erros no paralelismo. 



CORREÇÕES 



CORREÇÕES 



CORREÇÕES 



CORREÇÕES 



CORREÇÕES 



PROJETO DA OPERAÇÃO 

• Linha A-B 
 
• Projeto anteriormente feito em CAD 



PROJETO DA OPERAÇÃO 

• Linha A-B 
 
• Projeto anteriormente feito em CAD 



PILOTO AUTOMÁTICO 

• Quais operações eu posso utilizar com esse sistema? 

 

– Todas precisam de CALIBRAÇÃO 



VANTAGENS 
– Reduz sobreposição tanto das pulverizações, semeadura, tratos 

culturais quanto da colheita. 

 

– Melhora o alinhamento (paralelismo). 

 

– Menor cansaço do operador. 

 

– Maior velocidade das operações. 

 

– Aumenta o rendimento das operações mecanizadas. 

 

– Reduz consumo de combustível. 

 

– Operações noturnas de melhor qualidade. 



VANTAGENS 
– Permite a operação com mais de um conjunto mecanizado ao 

mesmo tempo na mesma área. 
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VANTAGENS 
– Com os percursos guiados pela direção automática sendo 

gravados no seu computador, esses poderão ser reproduzidos 
indefinidamente. 

 

– Integração das operações automatizadas sob uma mesma base 
de dados. 

 

– Mesmo “projeto” utilizado em várias operações na mês área. 

Isso só é possível com altas precisões - RTK 



VANTAGENS 



Orientação do implemento 

• Antena GNSS no trator e no implemento 
 
• Função de corrigir a orientação do implemento 

Sistema Passivo 



Orientação do implemento 

•Diferente para implementos montados e de arrasto 

Montada – SH3T Arrasto – Barra de Tração 



Orientação do implemento 

• Existem sistemas hidráulicos que corrigem o implemento (Sistema Ativo). 



Orientação do implemento 

• True Guide 



CONTROLE DE TRÁFEGO 

• Diminuir compactação. 

 

• Não pisotear a linha da cultura. 

 

• Passar os rodados sempre no mesmo lugar. 

 

• Para isso, máquinas e operações com mesma largura 
ou múltiplos. 

 



CONTROLE DE TRÁFEGO 



CONTROLE DE TRÁFEGO 

Com pisoteio Sem pisoteio 



CONTROLE DE TRÁFEGO 
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