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mundo dos 
miniequipamentos

Minerações Bom 
Retiro e Caju mantêm 
anos de boa parceria 
com a marca

A história  
do trator de 
estei ras 7D

Editorial

Prestes a completar 70 anos de Brasil, a New Holland Cons-
truction permanece firme em sua crença no país e na Amé-

rica do Sul, além de buscar, cada vez mais, estar perto de você, 
para conversar, ouvir suas necessidades, descobrir as soluções 
para os nossos desafios e construir o nosso futuro.

Com pontos de distribuição espalhados em todo o continente, 
a marca tem hoje uma das mais amplas coberturas de mercado 
da indústria de equipamentos de construção. Desde 2015 a fá-
brica de Contagem (MG) passou por modernizações na linha de 
montagem, na área de solda e usinagem, em projetos de enge-
nharia e de nacionalização. Tudo para estarmos mais próximos, 
esteja você onde estiver.

Todas nossas ações visam aproximar empresa e cliente. Por 
isso, quando receber uma ligação nossa, não é só para falar de 
máquinas. Queremos ouvi-lo e entender como podemos ajudar, 
seja no que for ou quando for. Afinal, a história não tem apenas 
um protagonista nem se escreve só no presente. Estaremos sem-
pre juntos, para construir o amanhã.

E é justamente por isso que estamos sempre em constante 
evolução. Como reflexo do nosso espírito de inovação, anuncia-
mos recentemente alterações na estrutura da marca na América 
do Sul. Assumi a vice-presidência, função anteriormente dirigi-
da à Nicola D’Arpino, alçado ao cargo de diretor do segmento de 
Construções na Europa. Outra mudança é a chegada de Gio-
vanni Borgonovo, desde 2012 na área comercial da empresa, à 
Gerência de Marketing para América do Sul. Que venham o novo 
ano e os novos desafios!

Boa leitura! 

NewHollandCE

New Holland Construction Brasil

New Holland New HollandNossa Marca

A New Holland Construction anuncia 
alterações na estrutura da empresa na Amé-
rica do Sul. Paula Araújo (foto à esquerda) é 
a nova vice-presidente da marca. Ela assume 
a função de Nicola D’Arpino, que passou a 
ser diretor do segmento de Construções na 
Europa. Outra mudança é a chegada de Gio-
vanni Borgonovo (foto à direita) à Gerência de 
Marketing para América do Sul. As nomeações 
são resultado de uma reestruturação global da 
diretoria do grupo CNH Industrial.

A tecnologia é uma aliada do produtor rural 
na construção de um modelo de negócio mais 
produtivo. E é por isso que a New Holland 
Construction, atenta às necessidades de seus 
clientes, apresentou durante a 20ª edição Ex-
podireto Cotrijal 2019, em Não-Me-Toque (RS), 
soluções para diversas aplicações no campo da 
retroescavadeira B95B, da pá-carregadeira 12D 
EVO e da minicarregadeira L225 . O evento 
aconteceu em março e é um dos maiores do 
agronegócio do sul do país.

Mais duas unidades da motoniveladora 
New Holland Construction RG170B Heavy Duty 
foram entregues no Rio Grande do Sul, para a 
Prefeitura de Restinga Sêca. As máquinas se-
rão utilizadas na manutenção das estradas de 
terra na zona rural, auxiliando no escoamento 
da produção agrícola de arroz e soja – forte 
atividade econômica do município. As cidades 
gaúchas de São Marcos, Sinimbu e Santiago 
também receberam a motoniveladora. 

Em fevereiro, aconteceu no Rio Grande do Sul a 
29ª Abertura Oficial da Colheita de Arroz e a New 
Holland Construction esteve por lá, representada 
pela Shark Máquinas. A concessionária apresentou 
ao produtor rural as aplicações da retroescavadei-
ra B95B. Perfeita para tarefas pesadas, a máquina 
pode ser utilizada nas plantações de arroz desde a 
escavação de valas para drenagem do solo, pas-
sando pela correção de áreas de plantio e nivela-
mento, até o carregamento e o transporte de ma-
teriais. Realizado pela Federação das Associações 
de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) 
em Capão do Leão (RS), o evento é um dos um dos 
principais da cadeia do arroz no Brasil. 

Mudanças na diretoria 

Proximidade com o campo

RG170B Heavy Duty em ação 

Tempo de arroz

BOM NEGÓCIO
Retroescavadeira B95B tem profundidade de escavação  
de até 5,6 m
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Assim como nas edições 
anteriores, a New Holland 
Construction apresentou 
durante a M&T Expo 2018, 
de 26 a 29 de novembro, no 
São Paulo Expo, uma linha 
completa de soluções para o 
seu negócio. Sempre pautada 
pela inovação, a marca levou 
ao evento – um dos maiores 
do setor de construção na 
América do Sul – um estande 
tecnológico conectado às ne-
cessidades do mercado e com 
diversas novidades. Vamos 
conferir os destaques:

A retroescavadeira B95B 
Acessível é a versão conceito 
de um equipamento de gran-
de sucesso no mercado bra-
sileiro, que conta agora com 
plataforma elevatória e joys-
tick para comando. A solução 
foi projetada para oferecer 
ao operador com mobilidade 
reduzida condições de traba-
lho, conforto, performance e 
praticidade ao operar o equi-
pamento.

A New Holland Construction incorporou às motoniveladoras RG170B e RG200B componen-
tes antes oferecidos como opcionais. Trata-se da configuração Heavy Duty, que entrega melhor 
desempenho de movimentação e corte de material, adicionando pneus de 17,5 polegadas na 
RG170B e de 20,5 polegadas na RG200B, e uma placa de empuxo de 800 kg, promovendo um con-
siderável aumento na força de tração e de penetração da lâmina das máquinas.

O sistema conceito wireless 
transfere todos os comandos 
exibidos no painel de ins-
trumentos das máquinas de 
construção para um tablet, 
permitindo que o equipamen-
to seja acionado à distância. 

Esta ferramenta é um conceito de diagnóstico amplo e preciso, que acessa diversas informa-
ções de funcionamento como motor, transmissão e variações de temperatura, por meio de um 
smartphone. O hardware faz a coleta técnica dos dados para transferi-los ao servidor da New 
Holland Construction, onde os dados são consolidados e podem ser analisados pelo cliente atra-
vés do aplicativo. 

Em paralelo, foi apresen-
tado o New Holland Conec-
ta, aplicativo da marca, que 
reúne informações sobre a 
linha de produtos, Rede de 
Concessionários, Revista Na 
Obra, fotos, vídeos institucio-
nais e tudo o que você precisa 
saber sobre peças, garantia 
e opções de financiamento 
da New Holland para a linha 
amarela.

Outra novidade é o sistema 
de biometria em uma versão 
conceito da pá-carregadeira 
W190B. Por meio de cadastro 
prévio do operador, é possível 
acessar a cabine e acionar a 
ignição do motor com apenas 
um toque. A operação pode ser 
controlada através de em um 
tablet ou smartphone e propor-
ciona a operação da máquina 
com baixo custo de manuten-
ção e mais segurança.

Com uma câmera capaz de 
enxergar o comportamento 
térmico dos componentes, o 
Termovisor possibilita o diag-
nóstico rápido e preciso de 
pontos de falha nos equipa-
mentos. A vantagem é que faz 
isso sem precisar desmontar 
o equipamento, identificando 
uma possível avaria antes que 
ela aconteça, minimizando o 
tempo de máquina parada e o 
desgaste precoce. 

Quem foi ao estande da feira pôde vivenciar uma experiên-
cia virtual única. Por meio de um voo virtual em um helicópte-
ro em tamanho real, os fãs de máquinas de construção fizeram 
um tour pela fábrica da marca em Contagem (MG), o Centro de 
Distribuição de Peças (CD) da CNH Industrial Parts & Service, 
em Sorocaba (SP), e muito mais. Além disso, os visitantes pude-
ram operar também através de realidade virtual uma escava-
deira E215C EVO dentro de uma cabine original.

Especial M&T 
Expo 2018

INOVAÇÃO
Biometria dispensa necessidade de chave para acesso à cabine

REALIDADE VIRTUAL

INCLUSÃO

HEAVY DUTY

WIRELESS BIOMETRIA

TERMOVISOR

ON BOARD DIAGNOSIS (OBD)

CONECTA

A Servel, concessionário New Holland 
Construction em Sergipe, realizou a entrega 
de 67 máquinas da marca para a Companhia 
de Desenvolvimento dos Vales do São Francis-
co e do Paranaíba (Codevasf ). As retroescava-
deiras, motoniveladoras e pás-carregadeiras, 
adquiridas por meio de licitação, foram repas-
sadas aos municípios do estado, auxiliando 
na execução de obras de infraestrutura. O lote 
inclui 33 unidades da retroescavadeira B95B, 
17 motoniveladoras RG140B e 17 pás-carrega-
deiras 12D EVO.

Fã dos tratores de esteira da marca, o 
vendedor Arlem Almeida, da Bamaq de 
Manaus (AM), decidiu homenagear o New 
Holland 7D: ele tatuou a máquina no braço 
direito. “Trabalho há mais de 10 anos no 
ramo de máquinas pesadas. Em um de-
terminado momento disse que faria uma 
tatuagem. O 7D participou de grandes obras 
no Brasil”, comenta. 

Infraestrutura garantida

Paixão pelo 7D

ATUANDO EM SERGIPE
Retroescavadeira New Holland B95B
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Pronto para toda obra

Conheça a trajetória do trator de esteiras 7D, modelo simples e robusto que abriu a produção nacional da marca na fábrica de 
Contagem (MG)

A história do trator de estei-
ras 7D está intimamente 

ligada à trajetória da New 
Holland Construction, marca 
presente há mais de 65 anos 
no Brasil. Sucesso de vendas 
por décadas e único no merca-
do com sua configuração sim-
ples e robusta, o modelo é o 
descendente de uma linhagem 
que abriu a produção nacional 
da marca na fábrica de Conta-
gem (MG). Desde então a New 
Holland Construction não só 
ampliou a linha de tratores de 
esteiras, como consolidou uma 
linha completa de produtos 
que atendem às mais diversas 
aplicações em obras de infra-
estrutura, construção civil, 

Quem procurar um 
7D para comprar, 
encontrará vários. 
São má quinas eternas. 

Nunca mor rem”
Gino Cucchiari - um dos responsáveis pela 
implantação da marca New Holland Construction no 
Brasil.“

a adquirir as instalações de 
Contagem – primeira unidade 
produtiva do grupo Fiat no 
Brasil. Desde 1950, os tratores 
Fiat eram montados em São 
Paulo. 

“A sigla AD é oriunda do 
arco de força e da lâmina, que 
permitem fazer a angulação 
da lâmina. Esses foram os 
primeiros componentes produ-
zidos em Contagem”, recorda 
Gino Cucchiari, um dos res-
ponsáveis pela implantação da 
marca New Holland Construc-
tion no Brasil.

LINHA DE FRENTE
A década de 1970 ficou mar-
cada pela abertura de grande 
parte das estradas e a amplia-
ção da fronteira agrícola no 
Brasil. Nesse cenário, os trato-
res de esteira surgiram como 
verdadeiras linhas de frente 
em obras de grande porte e 
terrenos ainda pouco explora-
dos. “A maioria dos tratores 
encomendados pelo Governo 
de Minas eram destinados a 
obras de infraestrutura em 
fazendas e estradas vicinais. 
Nesse contrato havia o com-
promisso de montarmos um 
centro de assistência técnica 
para esses tratores. A Deutz 
havia fechado sua fábrica de 

tratores de pneus. Daí com-
pramos a fábrica de Conta-
gem. Transferimos a produção 
da Via Anchieta, em São Pau-
lo, aumentando a capacidade”, 
pontua Gino.

“Naquela época Minas 
Gerais praticamente não tinha 
asfalto, a não ser nas estra-
das principais. O trator servia 
para dar manutenção ou abrir 
as estradas. Depois, o mesmo 
sucesso se repetiu em São 
Paulo”, acrescenta.

Com 8,4 toneladas, os 
primeiros AD 7 vinham equi-
pados com motor Fiat italiano 
de quatro cilindros, 6.872 cm3 
e 74 cv, sendo logo substituído 
por um motor nacional de 84 
cv. As modificações vieram 
acompanhadas da denomina-
ção AD 7B.

Em 1974 a fusão da Tra-
tores Fiat com a divisão de 
máquinas rodoviárias da norte-
-americana Allis Chalmers re-
sultou na criação da FiatAllis, 
marca utilizada até a criação 
da New Holland Construction, 
em 2005. No mesmo ano foi 
lançado o AD 14, trator de es-
teiras de 14,6 t que, junto do 
AD 7, foram líderes de vendas 
na categoria, levando à expan-
são da fábrica de Contagem, 
que em 1975 triplicou a área 
construída. “Em determinados 
períodos, a produção de 2 mil 
a 3 mil AD 7B não era sufi-
ciente. Havia fila de espera”, 
conta Gino.

FACILIDADE DE  
TRANSPORTE E USO
A partir de 1983 o modelo 
adotou a nomenclatura 7D. Já 
com 9,4 t, o modelo adotava 
um motor aspirado de 92 cv, 

mantendo o câmbio de cinco 
marchas à frente e quatro 
para trás. Além do motor 
diesel, havia uma exclusiva 
versão a álcool, de 88 cv, para 
misturas com 20% de diesel 
– o primeiro do mundo sobre 
esteiras. “O arco de força e 
lâmina poderiam estar mon-
tados no equipamento para 
transporte em carretas ou, até 
mesmo, a realização do trans-
porte da máquina em cami-
nhões comuns com o conjunto 
desmontado”, afirma o execu-
tivo.

A produção do 7D per-
maneceu décadas a fio com 
sucessivas evoluções, manten-
do a sua essência de robustez, 
simplicidade e facilidade de 
manutenção. Entre os atribu-
tos, destacavam-se o motor 
mecânico de aspiração natural 
e baixo consumo de combus-
tível, a transmissão mecânica, 
material rodante com lubrifi-
cação permanente e os den-
tes de perfil antipacking, que 
evitam o acúmulo de material 
e o desgaste prematuro. Além 
disso, a lâmina angledozer 
oferecia dois movimentos 
hidráulicos (subida e descida) 
e seis movimentos mecâni-
cos (ângulo de passo, frente 
e atrás; inclinação, vertical 
direita e esquerda; angulação, 
horizontal direita e esquerda), 
com arco de força externo, 
tornando a estrutura mais 
robusta para todas as aplica-
ções.

Reconhecido Brasil afora 
pela sua importância, o 7D 
permanece presente nos mais 
diversos canteiros de obra, 
do Oiapoque ao Chuí. “Quem 
procurar um 7D para comprar, 
encontrará vários. São máqui-
nas eternas. Nunca morrem”, 
conclui Gino Cucchiari.

mineração, agricultura, entre 
outros segmentos.

Foram os tratores de 
esteiras AD 7, descendentes 
diretos do 7D, os responsáveis 
por nacionalizar a produção 
da marca, até então Trato-
res Fiat do Brasil, em abril 
de 1971. Cerca de dois anos 
antes, a Fiat havia aderido ao 
Plano Nacional de Fabricação 
de Tratores de Esteiras. Em 
meio ao processo, a empresa 
venceu uma concorrência para 
o fornecimento de 500 trato-
res para o Governo de Minas 
Gerais. Entre as exigências 
do contrato, havia a produção 
local, o que levou a marca 

TRADIÇÃO
Publicidade de maio de 1971 exalta 
as qualidades do AD 7
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Pequenas grandes 
máquinas

Os miniequi pamentos 
são indispensáveis 
para atuar onde 
a mão de obra é 

difícil, onerosa e onde o tempo 
de execução é uma va riável 
importante.”
Rafael Ricciardi - especialista em Marketing de 
Produto da New Holland Construction“

Capa

Cada vez mais o mercado 
reconhece a economia e a 

praticidade dos miniequipa-
mentos. Também chamados de 
compactos, apresentam carac-
terísticas complementares à 
linha amarela convencional, 
amplamente empregada em 
grandes obras de infraestru-
tura. Menores e mais ágeis 
para intervenções em espaços 

mais precisas, graças às suas 
dimensões reduzidas e tec-
nologia embarcada. A função 
auxiliar hidráulica standard 
permite a utilização de imple-
mentos como assentador de 
bloco, garra giratória, marte-
lete hidráulico, perfuratrizes e 
tesoura hidráulica.

“A procura por máquinas 
com essas características está 
diretamente ligada à capaci-
dade de adequação dos equi-
pamentos, seja por dimensões 
menores das obras, limitação 
de espaço físico ou caracterís-
ticas da engenharia mecâni-
ca”, afirma Rafael Ricciardi, 
especialista de Marketing 
Produto da New Holland  
Construction.

Segundo Rafael, os compac-
tos apresentam menor custo 

de aquisição e locação, aten-
dendo à atual necessidade de 
redução de investimentos do 
mercado, que busca equipa-
mentos com melhor relação 
custo/benefício. “Os miniequi-
pamentos são indispensáveis 
para atuar onde a mão de 
obra é difícil, onerosa e onde o 
tempo de execução é uma va-
riável importante”, acrescenta 
o especialista.

MERCADO ESPECIALIZADO
A versatilidade dos miniequi-
pamentos é comprovada pela 
Zeta Locações, empresa espe-
cializada de Recife (PE) que 
opera com uma frota de mais 
de 50 máquinas, distribuídas 
nos estados do Ceará, Bahia, 
Rio Grande do Norte, Distrito 
Federal e Minas Gerais. Fun-
dada em 2011, a Zeta surgiu 
a partir de uma demanda de 

MERCADO
André Asfora e Henrique Costa, sócios-proprietários da Zeta, apostam na qualidade dos compactos e operam com uma frota 
de mais de 50 máquinas desse tipo

Minicarregadeiras e miniescavadeiras são alternativas práticas e econômicas, reduzindo custos operacionais nas obras 
urbanas e nas atividades agrícolas

confinados, eles vêm ganhan-
do destaque não só em obras 
urbanas, como também nas 
atividades agrícolas, como um 
produto com valor percebido 
consolidado.

Na linha completa de produ-
tos da New Holland Construction 
são nove as opções de miniequi-
pamentos (confira box). 

As minicarregadeiras, por 
exemplo, vão para qualquer 
lugar, afinal, são facilmente 
transportadas em grandes 
centros com o uso de cami-
nhões de pequeno porte ou 
carretinhas acopladas em veí-
culos utilitários, circulando em 
horários restritos. Suas apli-
cações envolvem a construção 
civil, paisagismo, demolição, 
trabalhos elétricos e de tubu-
lação subterrânea. Muito úteis 
no mercado agrícola, podem 
ser equipadas com múltiplos 
implementos, como caçambas, 
valetadeiras, perfuratrizes, 
roçadeiras e garfos pallets, em 
atividades como carregamento 
de fardos, limpeza de currais e 
aviários. As miniescavadeiras, 
por sua vez, atuam em espa-
ços reduzidos sem danificar 
o piso, por contar com estei-
ras de borracha e operações 
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mercado para esse tipo de 
equipamento. “Eu e meu sócio, 
Henrique, residimos fora do 
país, quando percebemos que 
poucas empresas atuavam 
com equipamentos compac-
tos para locação no Brasil. O 
mercado brasileiro precisa 
conhecer suas mais diversas 
funcionalidades”, aponta o en-
genheiro e sócio-proprietário 
da Zeta, André Asfora.

Em Paracatu (MG), variados 
implementos são acoplados às 
minicarregadeiras e miniesca-
vadeiras da Zeta na constru-
ção de uma usina de geração 
de energia fotovoltaica de uma 
multinacional espanhola. Para 
a abertura de valas de 20 cm 
a 30 cm de largura e profundi-
dade de um metro, é utilizada 
a valetadeira. O garfo pallet 

é útil no transporte de mate-
riais; a roçadeira, na limpeza 
da vegetação; e a perfuratriz, 
na instalação dos pilares que 
sustentam as placas fotovol-
taicas. “Essa solução tem se 
mostrado muito ajustada para 
as usinas. São aluguéis bara-
tos e com menos da metade do 
consumo”, comenta André.

Henrique Costa, diretor-
financeiro e sócio de André, 
conta que depois de enten-
der o que o cliente busca, a 
empresa torna a obra mais 
rápida, menos custosa e mais 
mecanizada. “Antes, a mão de 
obra ainda valia a pena, por 
que era muito barata. Hoje o 
cenário mudou. Os miniequi-
pamentos podem substituir até 
20 operários na obra, com me-
nor burocracia e maior agili-

dade, além de custo reduzido”, 
elenca Henrique.

A proximidade do conces-
sionário é um dos fatores que 
levaram a Zeta a padronizar 
a frota com a marca. “Nes-
se ramo de minis, temos de 
ter um concessionário muito 
próximo, passando um pouco 
da experiência no equipamen-
to. Outro ponto importante é 
o fornecimento de peças e a 
New Holland Construction tem 
mostrado bom atendimento, 
com rapidez no fornecimento”, 
elogia André.

CONSTRUÇÃO CIVIL  
E LOTEAMENTOS
Outro cliente fiel à marca é 
Cristiano Pullier Monteiro, 
da Monteiro Terraplenagem, 
de Rio Casca, região leste de 

Os compactos

L215, L218, L220, L225 e L230 E17C, E26C, E33C e E37C

MINICARREGADEIRAS MINIESCAVADEIRAS

ONDE AS OUTRAS NÃO ENTRAM
Cristiano Pullier Monteiro, da Monteiro Terraplenagem, usa a minicarregadeira em obras de construção civil e loteamentos

Minas Gerais. Depois de optar 
pela minicarregadeira L220 
para obras de construção civil 
e loteamentos, como limpeza 
de lotes e escavações de redes, 
o empresário colhe bons re-
sultados. “Adquirimos a mini 
para entrar onde as máquinas 
grandes não entram, como 
obras em edifícios e casas de 
um pavimento. É uma máqui-
na excelente e ágil, com boa 
potência”, aponta ele, que já 
contava com duas retroescava-
deiras B95B e uma pá-carre-
gadeira 12D EVO nas deman-
das da cidade e zona rural.

Cristiano conta que o 
mercado de construção tem 
crescido em Rio Casca, e a 
disponibilidade do equipa-
mento é fundamental. “Te-
mos clientes onde grandes 
empresas de terraplanagem 

não atendem mais. Valori-
zo muito a parte pessoal do 
negócio”, destaca, exempli-
ficando um serviço de lim-
peza de tubulações, reali-
zado anualmente, em que o 
cliente economizou cerca de 
R$ 25 mil com o serviço. “A 
parceria com a New Holland, 
sem dúvida, faz a diferen-
ça.”

NOVA FAMÍLIA 
Recentemente, a New Holland 
Construction consolidou a li-
nha completa de escavadeiras 
de 1 a 50 toneladas com o lan-
çamento de uma nova família 
de miniescavadeiras. Compos-
ta de quatro modelos – E17C, 
E26C, E33C, E37C –, a novi-
dade tem braço longo, o que 
proporciona maior alcance e 
profundidade de escavação 
comparado à concorrência, 

além da terceira função para 
implementos hidráulicos.

As miniescavadeiras utili-
zam tecnologia hidrostática 
de última geração, em que a 
transmissão mecânica, tra-
dicionalmente empregada 
em outros equipamentos, foi 
substituída por bombas e mo-
tores hidráulicos, promovendo 
ganhos de produtividades e 
menores custos operacionais, 
além de garantir maior con-
fiabilidade aos equipamentos. 
Os motores de 16,8 hp a 24,4 
hp são dimensionados para 
atender a estes equipamentos 
compactos com a máxima efi-
ciência e economia de combus-
tível, além de já contar com a 
certificação MAR I/Tier 3.
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Olho no combustível
Muitos dos problemas 

relacionados à qualida-
de do diesel em máquinas de 
construção ocorrem devido a 
contaminações, originadas no 
próprio combustível ou no seu 
processo de abastecimento e 
armazenamento. Para detectar 
e evitar o problema, a  
New Holland Construction 
elaborou um Boletim Informa-
tivo. As dicas apontam cuida-
dos que devem ser tomados 
pela rede de concessionários e 
clientes. Confira:

Boletim Informativo aponta cuidados no abastecimento e armazenamento para evitar a contaminação de máquinas

TRATAMENTO MULTIFUNCIONAL CNHi A550
A CNH Industrial recomenda o uso do tratamento multifuncional CNHi A550 para todas as má-
quinas que operam no mercado brasileiro. Além das máquinas paradas por longos períodos, 
recomenda-se o tratamento periódico nas revisões obrigatórias, o que reduz eventuais problemas 
de injeção provenientes do combustível. O tratamento impede a formação de bactérias, além de 
aumentar a resistência à oxidação devido ao antioxidante presente na sua formulação.

Como identificar a contaminação

Origem das contaminações

Recomendações

Qualidade  
do diesel Os sintomas mais comuns são a coloração escura do 

combustível, com asfaltenos e substâncias pesadas quebrando 
sua fórmula, cheiro estranho, indicando a existência de micro-
organismos, funcionamento áspero ou o desligamento do motor. 
Para estas situações, o filtro de combustível deve ser verificado, 
uma vez que há a possibilidade de que os contaminantes tenham 
restringido o fluxo no sistema de filtragem.

Com o tempo, a água isolada e a borra se 
acumulam no fundo dos tanques. Além da 
contaminação causada pela corrente criada 
pelas linhas de admissão e de retorno do 
combustível do equipamento, o diesel atrai a 
umidade nas aberturas dos tanques (respiros 
e bocal), o que contribui para a perda de 
integridade do combustível.  

Com baixos níveis no tanque, as bombas de 
alto volume em caminhões de reabastecimento 
agitam a contaminação existente (água e 
lodo) nos tanques, causando a contaminação 
imediata do novo combustível.  A cadeia 
de suprimento da refinaria e distribuidoras 
também pode ser uma fonte de contaminação. 

Alterações de cor ou turvamento, borras e sedimentos, devem ser motivo de eventual 
substituição e limpeza do tanque, troca dos filtros e avaliação do sistema de injeção. 

• Realize a drenagem frequente dos tanques.

• Utilize tanques com materiais compatí-
veis ao combustível – evitar revestimen-
tos que contenham cobre, zinco, esta-
nho, chumbo, bronze e latão, bem como 
borracha nitrílica, além da reutilização 
de tambores e contentores (IBC).   

• Os tanques devem estar cobertos e em lo-
cais ventilados, drenados regularmente.

• Complete o tanque 
para diminuir o contato 
do combustível com o 
oxigênio e a umidade 
do ar.   No Brasil, o diesel 

vem sofrendo diversas 
mudanças ao longo dos 
anos, como a redução do 
teor de enxofre e adição 
de biodiesel, exigindo 
cada vez mais boas 
práticas de manuseio. 
A chegada do S500 (de 
coloração vermelha) e do 
S10 (coloração amarelo 
claro), ambos com 10% 
de biodiesel, trouxe 
grandes avanços, mas é 
necessário ficar atento 
a problemas como a 
degradação, formação de 
colônias de bactérias e a 
oxidação do combustível. 
Como consequência 
formam-se borras 
nos tanques, podendo 
provocar o entupimento 
dos filtros, danos à 
bomba injetora e bicos 
injetores.    

Por ser mais pesada que o diesel, a água se deposita no fun-
do do tanque, sendo absorvida pelo combustível. Pode gerar 
oxidação do motor e corroer componentes, reduzindo a 
capacidade de lubrificação e causando danos aos injetores.

Os microrganismos se formam na água e se alimentam de 
nutrientes contidos no combustível, formando camadas 
de biofilmes. Com o tempo, os biofilmes podem crescer e 
produzir lodo, barro ou lama, formando borra. 

A vida útil do combustível estocado é de 30 dias a 90 dias. 
Quanto mais tempo ele for armazenado, mais chances de 
os contaminantes entrarem no combustível, acumulando 
partículas no fundo do tanque até se chegar ao asfalteno, 
goma preta parecida com piche.

CONTAMINAÇÃO POR ÁGUA

TANQUE DE COMBUSTÍVEL  
E SISTEMAS DE INJEÇÃO

ABASTECIMENTO

COMBUSTÍVEL FORA DO ESPECIFICADO

TANQUES DE ARMAZENAMENTO

EQUIPAMENTOS PARADOS POR LONGOS PERÍODOS

CONTAMINAÇÃO BACTERIANA

CONTAMINAÇÃO POR TEMPO: OXIDAÇÃO

• Diante do comprometimento 
do combustível, recomenda-
se uma revisão periódica 
do sistema de combustível, 
com o uso de aditivos 
antioxidantes e limpeza do 
tanque.   

• Para algumas 
aplicações, como 
geradores de 
emergência, 
recomenda-se 
acionamento do motor 
periodicamente.

• No caso de tanques subterrâneos, bom-
bas de drenagem são necessárias. De 
tempos em tempos, realize a limpeza 
completa do tanque, que pode ser quími-
ca, além da utilização de filtros para se 
impedir que impurezas sejam transferi-
das para o equipamento.  

• Acompanhe o recebimento do combus-
tível, onde dois pontos devem ser ob-
servados com maior importância: ele 
deve estar límpido e transparente e sem 
materiais em suspensão.
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Com 90% da frota de pás-carregadeiras e escavadeiras da New Holland Construcion, minerações Bom Retiro e Caju mantêm 
longa parceria com a marca

A alta produtividade das máquinas da New 
Holland Construction impulsiona o merca-

do de mineração no interior de Estado de São 
Paulo. Duas das empresas mais tradicionais 
no ramo, a Mineração Bom Retiro e a Mine-
ração Caju, sediadas em Leme, município de 
100.296 habitantes na microrregião de Pira-
cibaba, têm 90% da frota composta de equi-
pamentos da marca – como a pá-carregadeira 
W190B e as escavadeiras E215C e E245C.

A parceria com a marca vem de longe. A 
primeira máquina da Bom Retiro foi uma pá-
carregadeira Allis Chalmers, antecessora da 
FiatAllis e da New Holland Construction. 

Minerando juntos 
faz tempo

PARCERIA
A marca é preferência 
declarada do time da 

Mineradora Bom Retiro, 
formado por Denis, Daves, 

Luiz Augusto, Christian 
Jones, Luiz Cláudio e José 

Claudenir Fioramonte

A história da Bom Retiro começa em 1987, 
quando os irmãos José Claudenir Fioramon-
te, Luíz Claudio Fioramonte e Christian Jones 
Fioramonte se unem para alavancar o negócio. 
Mais tarde, a Mineração Caju foi integrada 
ao quadro societário. Com jazidas próprias, 
cerca de 120 colaboradores diretos, unidades 
em Ibiúna, Mogi Guaçu e Santa Cruz da Con-
ceição, as empresas se destacam pelas boas 
práticas na extração de minério. Controle de 
qualidade, volume de produção e certificações 
de responsabilidade ambiental, são diferen-
ciais no atendimento ao mercado e empresas 
parceiras.

A Bom Retiro extrai e beneficia areia de 
quartzo em cava, areia úmida para constru-
ção civil e areia seca para a fabricação de 
argamassas colantes, enquanto a Caju fornece 
areias, pedregulhos, argila e turfa. Ambas 
atendem tanto a construção civil, como a 
indústria. Entre os clientes das mineradoras 
estão grandes empresas de distribuição de 
concreto.

“Atendimento ao cliente, qualidade e ino-
vação são o nosso foco de trabalho. Buscamos 
sempre atender da melhor forma. O estoque do 
cliente fica na empresa. Temos de ter o volume 
para pronta entrega. É nessas horas que as 
máquinas fazem a diferença”, conta o gerente 
da empresa, Denis Fioramonte.

A atual frota de cerca de 25 equipamentos 
da New Holland Construction inclui as pás-
carregadeiras W130B, W170B e a escavadeira 
hidráulica E385C. “A primeira máquina que 
tivemos foi uma pá-carregadeira Allis Chal-
mers da década de 1970. Foi o que começou a 
levantar a empresa. Daí partimos para a Fia-
tAllis, com uma pá-carregadeira 1900B, uma 
escavadeira S90 e uma motoniveladora FG70”, 
recorda Denis.

Hoje as escavadeiras são utilizadas na 
escavação e carregamento dos caminhões, do 
transporte ao beneficiamento. Já as pás-car-
regadeiras atuam no carregamento do produto 
final, explica Denis. 

PROXIMIDADE DO CONCESSIONÁRIO
Um dos pilares da longa parceria é o atendi-
mento do time da Shark Máquinas. “Eu digo 
que é que nem banco. O que manda é a res-
posta para a manutenção. O pós-vendas man-
da muito. E nisso a Shark nos atende plena-
mente”, elogia.

Para transportar toneladas de areia por 
mês, as máquinas também não podem parar. 
A robustez das pá-carregadeiras e escava-
deiras New Holland Construction mantém o 
grupo minerador fiel à marca. “Trem de força, 
motor, transmissão e diferencial, não param 
de trabalhar. As máquinas são muito boas. 
Nos atendem com muita robustez.”

Outro ponto elogiado é a facilidade para 
peças de reposição. “Temos todas as peças à 
disposição. A máquina não fica parada.” Que 
venham muitos anos de parceria e produtivi-
dade na mineração.
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Pronaf Mais Alimentos 
integra linhas  
de crédito do  
Banco CNH Industrial

O Pronaf* Mais Alimentos é a principal novidade do Banco CNH Industrial para 2019. A  
New Holland Constrution conta com a inclusão da B95B no programa voltado à agricultura 

familiar. A partir de agora, o pequeno produtor rural poderá adquirir a sua máquina com condi-
ções ainda mais facilitadas, com taxa de juros de até 4,6% ao ano, parcelas anuais ou semestrais 
e financiamento de até oito anos, com carência de até 18 meses e financiamento de até 100% do 
valor do equipamento. 

O programa Mais Alimentos possibilita a compra de máquinas de construção novas, destina-
das ao trabalho rural, fabricadas no Brasil e cadastradas no MDA e CFI do BNDES, com limite de 
financiamento por ano safra de até R$ 330 mil para suinocultura, avicultura, aquicultura, criação 
de crustáceos e fruticultura e de R$ 165 mil para outras culturas. 

Retroescavadeira New Holland B95B pode ser adquirida através da nova linha de financiamento

Beneficiários
São beneficiários do Pronaf os agricultores e produtores rurais que compõem as unidades 
familiares de produção rural e que: 

• Possuam Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) ativa, válida na contratação da operação; 

• Explorem parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário, como-
datário, parceiro, concessionário do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA), ou 
permissionário de áreas públicas; 

• Tenham obtido Renda Bruta Anual de até R$ 415 mil nos últimos 12 meses; 

• Residam no estabelecimento ou em local próximo; 

• Não detenham, a qualquer título, área superior a quatro módulos fiscais.

Há 20 anos no Brasil e há mais de 40 anos com atuação global, o Banco CNH Industrial está 
entre os maiores bancos de montadoras do país.

O diretor responsável pelas áreas Comercial, Marketing e Seguros do Banco CNH Industrial, 
Marcio Contreras, acredita que a entidade está preparada para oferecer as melhores soluções 
financeiras aos clientes. “Temos condições de financiamento e seguros customizados para atender 
as necessidades de cada negócio de agricultores de pequeno a grande porte e também garantir 
um atendimento especializado em toda rede de concessionários da New Holland Construction”, 
comenta Contreras. 

Além do Pronaf Mais Alimentos, o Banco CNH Industrial oferece outras modalidades de finan-
ciamentos como CDC e CDC de entrada para máquinas de construção, veículos comerciais, cami-
nhões e geradores de energia das marcas CNH Industrial. Os clientes podem contar ainda com 
opções de seguros para máquinas de construção, através da CNH Industrial Capital Corretora de 
Seguros. 

Entre os diferenciais dos contratos com a corretora do Banco estão a garantia de reparo do 
bem sinistrado em qualquer concessionária das marcas CNH Industrial, seguros individuais e 
para frotas e o seguro plurianual com taxas bastante atrativas. Por ser uma corretora especializa-
da, ainda oferece suporte operacional durante todo o processo de seguro e um rápido atendimen-
to ao cliente.

*Condições sujeitas à disponibilidade de recurso do BNDES.
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Na cola do agronegócio
Unidade de Dourados (MS) é a mais nova casa da Shark Máquinas, concessionário também presente em São Paulo, Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul

Inaugurada em fevereiro de 2017, a Shark 
Máquinas de Dourados expandiu a atuação 

da New Holland Construction no promissor 
mercado do agronegócio do interior do Mato 
Grosso do Sul. A região, de acordo com o ge-
rente da unidade, Mário Júnior, é voltada prin-
cipalmente para a cultura de grãos, em duas 
safras ao ano. 

“Um dos nossos pontos fortes é a venda 
direta ao produtor rural. Temos agricultores de 
pequeno, médio e grande porte. Como nossa 
região sofre com condições climáticas severas, 
principalmente em épocas de chuva, as máqui-
nas da New Holland Construction são as ideais 
para serviços dentro das propriedades rurais, 
como encabeçamento de curva de nível, valetas 
para escoamento de água em varjão, e diver-
sas outras aplicações nas lavouras da região”, 
explica Mário Júnior. 

Shark Máquinas 
Av. Marcelino Pires , 6818-B, Dourados (MS), CEP 79841-000 
Tel.: (67) 3420-0500
www.sharkmaquinas.com.br

Serviço

Outro aspecto acompanhado pela Shark 
Dourados é a retomada do merc mil habitan-
tes (IBGE/2017). Esforçado e dedicado, o time 
de oito colaboradores da concessionária tem 
alcançado resultados acima da média de mer-
cado. Mário ressalta que preza pelo bom rela-
cionamento com o cliente, procurando sempre 
estar próximo, transformando a relação em 
amizade.

Os produtos da marca mais vendidos na 
região são as pás-carregadeiras W130B e 12D 
EVO, a retroescavadeira B95B e a escavadeira 
E125C EVO. 

“Com um espírito de inovação, nos adequa-
mos ao segmento agrícola e obtivemos muito 
sucesso. Recentemente alcançamos considerá-
veis números de vendas de máquinas. Estamos 
muito felizes”, afirma o gerente.

O lema da Shark Dourados para 2019 é a exce-
lência em pós-vendas, nas áreas de peças e servi-
ços, prestando atendimento rápido e eficiente.

FORTE ATUAÇÃO NO MERCADO
Com quase duas décadas de forte atuação no 
mercado, a Shark Máquinas também está pre-
sente em outras nove filiais, em São Paulo, Pa-
raná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Para 
2019 a concessionária prepara a abertura de 
uma nova unidade em Campo Grande, também 
no Mato Grosso do Sul.

VOCAÇÃO
Inaugurada em fevereiro de 2017, a filial da Shark 
Máquinas de Dourados expandiu a atuação da marca
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NEW HOLL AND. AS MELHORES
SOLUÇÕES EM TODOS OS CAMPOS.

A New Holland está sempre ao seu lado para encarar qualquer desafio. 
Por isso, além de ser uma força na construção, ela também oferece 
soluções para o campo. Unindo toda a tradição e tecnologia para ajudar 
você a produzir mais e melhor.

Acesse e descubra: www.newholland.com.br/mercadoagricola
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