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A CORRIDA PARA A MECANIZAÇÃO 
• Custo de mão de obra corresponde a  42-50% do custo de produção 
• A mecanização de parte das práticas é somente uma parte de um plano 

maior de estratégias para permanecer no setor com rentabilidade
• Uso de uma plataforma para podar é um exemplo de mecanização  de 

uma atividade



Durante 40 anos produtores de maçãs têm usado somente um 
podador por máquina para a poda de inverno



Com a adoção do sistema  Tall Spindle nos 
pomares se renovou o interesse  pelo uso de 

plataformas para várias pessoas para eliminar  as 
escadas

• Poda de inverno
• Raleio manual
• Construção da espaldeira
• Condução da planta
• Colheita



Pomares com precisão plantados com trator guiado com GPS



QuickTime™ and a
Motion JPEG OpenDML decompressor

are needed to see this picture.



Trator comum que leva uma plataforma de pomar



Trator leva plataforma com tessouras  de poda pneumáticas



QuickTime™ and a
Motion JPEG OpenDML decompressor

are needed to see this picture.



Plataforma autopropelidas



QuickTime™ and a
Motion JPEG OpenDML decompressor

are needed to see this picture.



Plataforma de pomares autopropelidas  e teleguiadas



QuickTime™ and a
Motion JPEG OpenDML decompressor

are needed to see this picture.



QuickTime™ and a
Motion JPEG OpenDML decompressor

are needed to see this picture.





Máquinas com plataformas que podem ser usadas em quase 
toda atividade do pomar relacionada com escadas:  poda de 
inverno, construção de espaldeiras, seleção do lider, condução 
das plantas, poda de verão e colheita. O uso da plataforma 
pode facilitar o uso de redes para pássaros (esq) o raleio 
manual  de pêssego (centro)  e  colheita do pêssego(Direita).



Uso de plataformas para poda…
• A poda de inverno deve exigir o mínimo de trabalho 

para quando eles já não tem  que subir nas escadas 
enquanto estão carregando as ferramentas 

• Os produtores podem manter uma seleção de 
ferramentas ao alcance das mãos



A combinação do sistema Tall Spindle  com a mecanização 
parcial pode reduzir custos de mão de obra

Os melhores produtores de frutas de Nova Iorque  relatam que eles estão podendo reduzir os  
custos da poda de inverno ,os de raleio e os de condução das plantas em 20 a 30 % pelo 
com o uso das plataformas sempre que a copa seja simples e fina.



Tabela 1: Comparação de despesas sem descontos por 3 
jornadas feitas pela mão de obra  em macieiras com um 
sistema Tall Spindle quando utilizadas plataformas de 
pomares versus escadas.

Com 
plataforma

Com 
escadas

Poupança/ 
acre/ano

Poda de Inverno (30%*) US$238 $340 $102

Raleio manual (40%*) US$211 $351 $140

Instalação de arames de 
espaldeira (15-20%*)

US$128 $173 $  45

Custo anual total (3 
jornadas)

US$577 $864 $287

Custo acumulado 2-ano 20 $7801 $9765 $1964

* Tempo poupado usando plataforma do pomar



Tabela 2:  Aproveitamento de longo prazo no pomar que 
usa Tall Spindle pela utilização de plataformas escadas  
para 3 jornadas executadas pela mão de obra.

NPV* value at end 
of,

Com 
Plataforma

Com escadas Aumento de 
NPV

10 anos US$1,897 US$1,405 US$492

15 anos US$13,882 US$13,026 US$856

20 anos US$22,837 US$21,710 US$1,127

*Taxa de desconto de 6%



Resultados

• O tempo demandado pela poda(min/planta) diminui 
do padrão (com escadas) de  1,26 min/planta a  0,92 
min/planta quando o mesmo trabalhador usa uma 
plataforma e poda um setor de macieiras com Tall 
Spindle

• A plataforma para poda reduz o custo da mão de obra 
ao redor de 27-30% 



• Simple trees with no 
permanent branches.
• Machine vision to locate 
branches and map pruning 
path.
• Simple pruning rules ( cut 
top and remove all branches 
larger than 2.5 cm). 
• Robotic arm with pruning 
shear to remove branches.

A Poda de Verão do sistema  Tall Spindle pode ser 
mecanizada



Existe uma alternativa de mecanizar a poda com um Robot?
Plantas muito simples com ramos não permanentes.
Uma máquina com “visão” que possa localizar e identificar ramos.
Regras simples para poda (Por exemplo:podar qualquer ramo de diâmetro maior 2cm
Braços do robot com clippers  de poda para remover os ramos grossos.



Conclusões
• A adoção do  sistema Tall Spindle  conduz à rápida 

adoção da mecanização parcial da poda, raleio e  
condução das plantas nos EUA

• A produtividade da poda de inverno pode ser 
incrementada entre 20-40% com plataformas.

• Poda de Verão pode ser completamente mecanizadas.
• Os custos de raleio manual podem ser reduzidos em 

30%.
• Mecanização é um caminho para permanecer no setor  

com a competição dos custos de mão de obra e a 
oferta baixa de trabalhadores.



Muito Obrigado!!
Perguntas ?


