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AEF cria duas novas equipes de projeto

O desenvolvimento continuado da eletrônica no âmbito de ISOBUS, bem como requisitos cor-
respondentes do setor, levaram a Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF) a criar 
mais dois grupos de projeto para novas temáticas que serão apresentadas: Wireless Infield 
Communication (Comunicações de Campo sem Fio) e High Speed ISOBUS (ISOBUS de Alta 
Velocidade). 

Wireless Infield Communication (Comunicações de Campo sem Fio)
A temática das comunicações sem fio na agronomia abrange, entre outras, a transferência de 
dados no campo entre duas máquinas (M2M). Uma comunicação via rádio segura e padronizada 
permite que máquinas se guiem mutuamente ou troquem apenas informações de estado entre si. 
Para o efeito é necessário que dados de processo como, por exemplo, posição, velocidade e nível 
de enchimento sejam trocados, em cada segundo, diretamente no campo. Se as informações es-
tiverem sempre disponíveis de forma atualizada, será mais fácil comandar os processos causando 
menos stress durante a execução. Para o efeito, o grupo de projeto Wireless Infield Communica-
tion selecionará não apenas as normas de rádio frequência adequadas (WLAN, etc.) como também 
investigará a encriptação e a segurança funcional. 

A vontade de se terem comunicações sem fio é, para além disso, quase uma consequência lógica 
do trabalho bem-sucedido da AEF no campo dos Sistemas de Informação de Gestão Agrícola (Farm 
Management Information Systems ou FMIS). Entretanto, a criação de normas no correspondente 
grupo de projeto já se encontra em um tal estado de desenvolvimento que se volta a colocar a 
questão sobre a via da transferência de dados entre trator/terminal universal e computador. Para 
tal têm sido necessários dispositivos de memória USB (“pen drives”) ou cartões de memória, o que 
na prática é considerado demasiado inconveniente. 

High Speed ISOBUS (ISOBUS de Alta Velocidade)
Níveis de exigências cada vez maiores relativos à qualidade da interação do condutor com o 
conjunto trator-implementos, bem como o aumento acelerado do desempenho e das orientação 
de processos na agricultura, tornam necessária o alargamento da norma ISOBUS. A equipe de 
projeto “High Speed ISOBUS” da AEF trabalha em conceitos para aumento da largura de banda no 
barramento para responder às crescentes solicitações à comunicação de dados. A equipe também 
irá criar, através da implementação de protocolos específicos, condições para a integração de 
novas funcionalidades e sistemas auxiliares, como, por exemplo, o alargamento do diagnóstico, o 
suporte de motores elétricos, a comunicação M2M (máquina-máquina) em combinações de máqui-
nas, assim como a conexão em tempo real de sistemas de vídeo. Um item essencial do trabalho 
também é o aperfeiçoamento da representação gráfica na tela, de modo a tornar os sistemas mais 
fáceis de usar. O ISOBUS de Alta Velocidade será, em qualquer caso, retro compatível para que 
produtos ISOBUS existentes também possam comunicar através do mesmo.
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Entretanto, a AEF obteve muita experiência com, atualmente, mais do que 170 empresas afiliadas 
a nível mundial em agrupar diversas abordagens em uma solução conjunta. Como “mesa redon-
da” do setor, também irá padronizar estes novos domínios sob sua supervisão. Até o momento 14 
empresas participam nos novos grupos.  

Contato
Carsten Hühne,  
Porta-voz da AEF para a Europa
carsten.huehne@kvernelandgroup.com

Sobre a AEF
A “Agricultural Industry Electronics Foundation” (AEF) foi fundada como uma “mesa redonda” da indústria agrícola por 
sete empresas líderes e duas associações comerciais.A AEF é responsável pela implementação da tecnologia ISOBUS defini-
da na norma internacional ISO 11783. O ISOBUS padroniza preferencialmente a comunicação entre tratores e implemen-
tos e também a transferência de dados entre esses sistemas móveis e sistemas de administração de fazendas, garantindo a 
compatibilidade.

A associação voluntária de mais de 170 empresas da indústria agrícola e seus fornecedores recentemente apresentou um 
Teste de Conformidade para a certificação AEF ISOBUS de tratores e implementos.Os resultados dos testes serão arma-
zenados na base de dados de acesso gratuito da AEF, www.aef-isobus-database.org, que pode ser usada por clientes e 
concessionários para verificação da compatibilidade das máquinas. Além disso, foi emitido um selo de certificação que, 
desde a Agritechnica 2013 marca os produtos certificados pela AEF. O sucesso da AEF com o ISOBUS levou à apresentação 
de temas adicionais à associação, pois é usada como uma “mesa redonda” neutra.Exemplos destes temas adicionais com 
necessidade de certificação são “acionamentos elétricos”, “sistemas de câmeras” e sistemas de informação de administra-
ção de fazendas “Farm Management Information Systems (FMIS)”.
www.aef-online.org
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Clique na imagem para obter uma versão em alta resolução.
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