


Mas se as propriedades rurais em Maracaju utilizam
hoje a moderna tecnologia para alcançar altos níveis de
produtividade, parte do sucesso da região se deve à paixão
desses holandeses pela atividade agrícola. Tanto é que a
Ascomar surgiu praticamente em função destas famílias
naturais da Europa. Oomen chegou ao Brasil em 1977 aos
43 anos. Na Holanda, ele trabalhou com cavalos e tratores,
e já era sócio de um grupo de colecionadores de máqui-
nas. Ele recorda que, quando chegou ao Mato Grosso do
Sul, "era tudo campo bruto e terra barata". Essas famílias
investiram na região dedicando-se à produção de soja e
milho safrinha, além da integração lavoura-pecuária, e
sempre foram consideradas pioneiras e desbravadoras.
T,m 1977 algumas famílias holandesas já trabalhavam
com plantio direto no Mato Grosso do Sul.

Adepto da teoria de que "um holandês puxa o outro",
o produtor rural Cornelis Johannes Ilenrícus Suikerbuik
também se estabeleceu na região de Maracaju, mas ga-
rante que não foi nada fácil. "Todos nós tivemos muitas
dificuldades, principalmente em aprender o português
para poder comprar e vender bem; no meu caso, demo-
rei cinco anos para romper a barreira da língua", revela.
Suikerbuik também é membro da Ascomar e participa ati-
vamente do museu, AO qual cedeu algumas peças. Como
agricultor, distribui sua produção em 360 hectares culti-
vados com soja, 200 hectares com milho safrinha e 160
hectares com aveia, tudo rotacíonado com 200 cabeças
de gado bovino exclusivamente para engorda.

Vivendo com a mulher, com sua renda de aposenta-
do complementada com o arrendamento de 360 hectares
de terra, Ilenricus Oomen retomou seu velho hobby de

colecionador, agora como atividade principal. "Trabalhei
a vida toda e não consigo ficar parado; a Ascomar acaba
preenchendo bem o meu tempo", conta.

A idéia da associação dos colecionadores partiu dele
próprio. Oomen tinha três tratores antigos e em bom esta-
do de conservação. Apaixonado por essas máquinas, não
tinha para quem deixá-las. Daí reuniu amigos da região,
que também ficaram interessados na idéia, e fundou a as-
sociação em 2004. Posteriormente, em 2005, a Ascomar
criou o museu, que hoje administra legalmente.

A maioria das máquinas do museu é importada. Elas
foram peças importantes no início do desenvolvimento
da agricultura brasileira, a partir da segunda metade do
século 20, e ajudaram a romper as fronteiras agrícolas
tanto no Sudeste - em São Paulo e Paraná - quanto no
Centro-Oeste - no Mato Grosso do Sul. Algumas foram
doadas e outras poucas "achadas" em propriedades pau-
listas e paranaenses. Os tratores têm idade média superior
a 50 anos e a maioria funciona normalmente.

O acervo do museu é formado, entre outros, por al-
guns dos primeiros modelos fabricados após a Segunda
Guerra Mundial. "Depois da guerra, praticamente não ha-
via mais fábricas de máquinas agrícolas na Europa. Nós
tínhamos de adaptar jeeps para a atividade no campo até
que esta nova leva começou a surgir", conta Oomen

Um dos relatos mais incríveis, que mostra bem a pai-
xão de Henricus Oomen pelas "suas" máquinas, começa
no final dos anos 70. A história do trator alemão Lanz
6006, fabricado em 1960 com 60 cv, começou no final da
década de 70, logo depois do agricultor holandês chegar
ao Brasil. "Um belo dia ouvi seu barulho e fiquei louco
para comprar o trator, mas só consegui tê-lo dois anos
depois, isso já em 1980, quando paguei 2 mi l cruzeiros",
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conta. Só que a máquina não funcionava.
Ai começou um longo período de econo-
mias para tentar fazer com que o trator vol-
tasse a trabalhar, produzindo o som pelo
qual ele se encantou, mas nada foi fácil.
O Lanz 6006 ficou mais oito anos para-
do, sem utilidade. Ao final desse período,
Oornen conseguiu o dinheiro e comprou
peças para consertá-lo. "Ele voltou a fun-
cionou em 1988 e continua funcionando
até hoje", conta, orgulhoso de suas paci-
ência e determinação. Afinal, foram dez
longos anos para comprar a máquina e
fazê-la trabalhar.

As máquinas do construtor alemão
Heinrich Lanz, por sinal, são destaques no
museu. Seus tratores podem ser considera-
dos exemplo da contribuição da Alemanha
para o desenvolvimento mundial das má-
quinas agrícolas. O país, inclusive, foi um
dos pioneiros em ensinamentos práticos
sobre a mecanização do campo.

Para adquirir um badalado Lanz Bull-
dog 1950, Henricus Oomen mostrou mui-
to mais do que paciência e perseverança.
"O antigo dono adquiriu esta máquina de
um fazendeiro no Pantanal, que a havia
deixado atolada em sua propriedade. Não
pensei duas vezes e logo fui atrás para ten-
tar comprá-la", conta. Mais uma vez não
foi fácil. O holandês revela que negociou
a aquisição do trator durante quatro anos:
"O dono me pediu R$ 10 mil, mas conse-
gui levá-ia por R$ 7 mil; hoje não vendo
por preço nenhum".

Tanta luta por um trator tem boas

explicações. Graças a sucessivos melho-
ramentos, a famosa série Bulldog foi re-
cordista de produção na Europa no pós-
guerra. Além disso, o modelo adquirido
por Oomen tem uma particularidade que
se traduz em um inegável charme para o
museu: por não ter partida elétrica, o acio-
namento do motor é manual.

Indagado sobre o valor estimado de
todo acervo do museu, Oomen até tenta,
mas não consegue dimensioná-lo. "Isso
tem um valor sentimental muito forte para
todos nós, pois faz parte de nossa história
de agricultores. Por esse motivo, nós não
pretendemos nos desfazer de nenhuma
dessas máquinas", garante.

O agricultor brasileiro está se tecnifi-
cando rápida e sistematicamente. É o que
se pode concluir peia sensível evolução
nas vendas de máquinas agrícolas. Dados
da Associação Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores (Anfavea) divulga-
dos em março apontam que, só nos dois
primeiros meses de 2008, foram comer-
cializadas 6,8 mil unidades. Este número
é 62,6% superior ao desempenho do se-
tor no mesmo período do ano passado,
quando foram vendidas 4,2 mil máqui-
nas. No acumulado do primeiro bimestre
de 2008, a exportação de máquinas agrí-
colas, segundo a Anfavea, somou 4.222
unidades, o que representa um aumen-
to de 47,1% sobre primeiro bimestre do
ano passado.

A Showtec 2008 foi um termômetro
razoável para o dímensionamento do de-
sempenho do setor. Das 309 inovações
tecnológicas apresentadas, boa parte ficou
concentrada na área de máquinas, imple-
mentos e equipamentos agrícolas. Os tra-
tores do século 21 chamaram a atenção dos
produtores. Mesmo não sendo um lança-
mento recente, uma das atrações foi o tra-
tor Massey FergusonMF 8480, com 290 cv,
que possui cabine clirnatizada, suspensão
independente, levante hidráulico automá-
tico, computador de bordo e injeção eletrô-
nica. "Ele é fabricado na Franca, mas com
motor finlandês, e no Brasil custa por volta
de R$ 340 mil", revela o promotor de ven-
das Getúlio Debona.

Outra máquina que chamou a atenção
é a pulverizadora Metalfor Hidro 3000, lan-
çada no Brasil ern 2007 e adaptada princi-
palmente para a cultura da cana-de-açúcar.
Pesando 7,5 toneladas vazia e contando
com uma barra de 27 metros de compri-
mento, a máquina é fabricada no Brasil - a
propósito, a Metalfor é uma empresa bra-
sileira de origem argentina. A Hidro 3000
tem uma potência de 173 a' e também po-
de ser utilizada nas culturas de soja, milho,
algodão, aveia e sorgo. Seu preço básico é
R$390 mil .

Mas tecnificar a agricultura nos dias
de hoje não depende exclusivamente de
tratores, colheitadeiras e pulverizadores.
Dois dos equipamentos agrícolas que mais
chamaram a atenção na Showtec 2008 fo-
ram o AgGPS 500 - sistema de guia por
barras de luzes - e o Ag500 Drive - piloto
automático elétrico -, apresentados na fei-
ra pela Shark Tratores e Peças. Acoplados,
os dois dão novo ritmo de trabalho para
o tratorista elevando substancialmente os
resultados em pulverizações, semeaduras,
cultivos, marcação de terras, distribuição
de adubos e fertilizantes, ou em medição
de área.

O sistema, entre outras funções, gera
um mapa de cobertura para visualização
da qualidade de aplicação, que pode ser ar-
quivado em qualquer computador através
de um cabo USB. Instalado em qualquer
trator, ele avisa ao tratorista um eventual
desvio de rota que venha a comprome-
ter o trabalho no campo. De acordo com
Leonardo Meningroni, assistente de Ven-
das de Agricultura de Precisão da Shark,
os dois equipamentos estão há menos de
um ano no mercado brasileiro. "Eles são
importados dos Estados Unidos e o preço
varia em função do dólar", explicou. No
final da primeira quinzena de fevereiro,
o AgGPS 500 podia ser adquirido por R$
16 mil e o AG500 Drive por volta de R$
17 mil, avista.
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