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A visão dos pomares de macieiras para  
2020 será mesmo a mecanização?



Definição:  Mecanização
 Prover aos operadores com máquinas que os ajudem onde há

exigências  de esforço físico no trabalho

 Onde as máquinas agrícolas substituem o trabaho humano, 
como os tratores, colheitadeiras, e ceifeiras/debulhadoras, etc.

 Confiar nos equipamentos ou máquinas ou em dispositivos 
automáticos. 

 TEM QUE ACRESCENTAR VALOR REAL, NÃO É
SIMPLESMENTE MUDAR DE CUSTO



A meta: O que estamos mesmo 
tentando conseguir
 Menores custos
 Unidades de trabalho menores
 Precisão
 Eficiência v/s eficácia
 Precisamos é acrescentar valor real na linha da 

divisoria da  lucratividade !



Destaques para comentar
 O cliente
 Foco no valor
 Uma visão em profundidade no trabalho
 Exemplos de mecanização atuais
 Sistema de produção



Foco no cliente
 O conto da má maçã .

 Consumo em mudanças

 Procura uma experiência fantástica consistente
 Nós somos realmente pagos pelo cliente que 

consume a fruta, não pelo atacadista ou lojista...
 Será feito com tecnologia de pós-colheita

 Com certeza que agrega valor
 Mas isso custa
 Precisamos entregar a fruta no pomar para ter controle dos 

custos 



Criar essa sensação de sabor



Onde deveriamos estar focados?

Pós-colheita

Trabalho 

Outros



Foco nas caract. da 
fruta tem uma margem 
positiva (cor, tamanho , 
Brix, …)



O menor risco de 
fornecimento 
melhora do 
volume de caixas 
embaladas



Menos desperdiço
Consistência de todos 
os aspectos





O que sabemos do trabalho?
• Disponibilidade de mão de obra?
• Necessidade de remuneração.
• A necessidade de redução de custos
• Uma equipe permanente 

• Peça que gerenciem áreas maiores. Esperar mais deles.  
Gaste mais tempo com as pessoas não olhando maçãs

• Equipe temporária
• Declinio da disponibilidade
• Muito menos habilidades



Custo do pomar por caixas exportadas

Excluindo retiradas, juros, impostos e reinvestimentos

Os custos estão aumentando



Os custos estão aumentando

Custo da Mão de Obra
$ por hectare



Os custos estão aumentando

Custos em salários no pomar por caixa exportada 

Salários



Onde deve estar nosso foco?
Colheita

Raleio

Poda
Pulverização, adubação 

Outros 

Condução



Perfil da mão de obra por mês

Jun        jul          ago        set         out         nov  dez        jan          fev         mar      abril       maio    

Outros       condução       pulv/fertiliz.                          Poda           raleio            colheita 



Picos de ajuste de mão de obra
 Manter pleno emprego para força de trabalho 

especializada permanente
 Minimizar os picos entrada de mão de obra não 

treinada que precisa de supervisão
 Melhorar estratégias de poda e raleio
 Variedades escalonadas para colheita



Fornecimento/eficiência/eficácia
 Mais produção
 Redução custos
 Redução de desperdiços
 Acrescenta valor real



Um exemplo:
Plataformas e máquinas para 

colheita



• De volta ao futuro:  De volta ao futuro:  
••se necessita de 2 pessoas para mudar uma se necessita de 2 pessoas para mudar uma 
escadaescada





Fonte para novas frentes de trabalho





Plataformas e máquinas para colheita





Espaço adequado

•Até onde pode 
alcançar ? 

•Um bin rotativo 
necessita de 1.7m de  
espaço.



Nós podemos fazer nossos 
melhores trabalhadores  
mais eficientes



 A mecanização 
necessitará de 
sistemas simplificados 
para condução do 
pomar

 Será uma prova futura 
para seu plantio!



 Temos reduzido nossos 
custos de mão de obra.

 Aumentado o capital
 A taxa diária para o 

trabalho é muito flexível. .
 Uma plataforma de 

colheita de  $ 75.000 
não é boa.

 Você precisa de pomares 
apropriados para 
maximizar o investimento



 Mudanças de 
supervisão







A máquina de colheita Zucal





Zucal como um exemplo

 US$120,000 
 Um pomar bem 

estruturado pode colher 
2.500 bins por temporada

 Economia de escala, 
tamanho do pomar e tipo 
de árvore

 Custo do capital , de $6-8 
por bin.



Zucal como exemplo

 Um motorista com trator 
com suporte de apoio 
pode manejar 5.000 bins 
por ano. 

 Um motorista de trator 
para  colheita com escada 
somente maneja 2.600 
bins por ano. 



Zucal como exemplo

 O trabalho não como 
uma exigência física.

 A maior vantagem é
que os colhedores 
não precisam estar na 
forma fisica de um 
aluno de academia

 A felicidade de 
trabalhar muitas horas 
por longos periodos.



Zucal as an example

 O aumento da 
qualidade da fruta não 
está confirmada mas 
provavelmente pode ser 
um ganho real (Uma 
janela para a 
tecnologia)

 Habilidade para que os 
principais defeitos da 
maçã sejam separados( 
queimadura de sol,etc..)



 O que há de errado 
nesta foto?

 O custo do capital fixo?
 A variedade e a 

colheita seletiva tem 
um grande impacto na 
efetividade de uma 
máquina de colheita. 

 Você tem que ser um 
produtor de excelência!



Vídeo da máquina de colheita



Risco: O custo do capital fixo           
(despesas gerais)



Risco: O custo do capital fixo           
(despesas gerais)



Tecnologia da pulverização
 Raleio melhorado
 Capacidade em atingir uma área específica da árvore
 Resíduos mais baixos
 Mais controle efetivo



Nova Tecnologia?

 Tendo como alvo as 
partes superiores



Atingindo as copas com uma plataforma



 Na medida que as fileiras 
vão ficando mais estreitas , 
precisaremos de um 30% 
de ganho de eficiência 
para ter a mesma taxa de 
trabalho.

 Basicamente esta é uma 
tecnologia que tem no 
mínimo trinta anos



•$100, 000
•Capitalizando de novo o 
trabalho
•Precisamos de soluções 
novas
•Genética



Vídeo robôtico : O que é possível 
? 

 A Robôtica  vai estar 
no pomar em pouco 
tempo. 

 Uma realidade 
comercial em 3-5 anos.

 Lá a eficiência e o 
impacto serão 
limitados pela copa e 
por sistemas de 
manejo do pomar e 
não pela tecnologia do 
reconhecimento da 
fruta ou do manuseio 
desta



Fatores críticos para o sucesso das 
plataformas
 A largura da parte aérea não deve ser maior que 1.4 

do total. Com braços que alcancem cada lado
 Economias de  escala (algumas opções)
 Mudanças na estratégia de manejo de riscos. 

 Acréscimo de capital em  árvores, terras, proteção contra 
geadas, granizo, água etc...

 Produção consistente (Produtores de excelência). 
Aplicando todas nossas habilidades.

 Atualmente apenas mudando a flexibilidade de custo 
para capital fixo , capitalizando o trabalho, R&M, juros  



Mecanização
 Sem vantagens de custo real?
 Menos demanda de mão de obra
 Exige mão de obra mais especializada
 Atualmente apenas mudando a flexibilidade de custo 

para capital fixo.  
 Os novos plantios DEVEM permitir futuras aplicações 

de tecnologia



Como faremos a maioria das novas 
tecnologias?

 Produtores de excelência
 Sistemas simples (Bidimensional)
 Estratégia  -Ganhar e Ganhar



 72 ton no 3º ano
 Mais de 200 ton 

acumuladas até o 
4º ano 

 Uma função da 
densidade, 
crescimento 
precoce e 
variedades

 Isso é suficiente ?



Tecnologia com 30 anos : Ela nos levará
onde nós queremos ir?



Mudanças do formato da copa das 
plantas

 O que você plantou nesse ano é seu pomar de 2020?

 Pense muito, cuidadosamente

 Algumas mudanças são lentas(Sistemas de plantio)

 E algumas podem ser  rápidas (opções de 
mecanização)

 ESTEJA  PRONTO



As práticas iniciais estabelecem os 
limites

 Para fazer o melhor com a tecnologia futura, 
precisamos  estar na metade do caminho da 
nova era da ciência.



Solução para mudanças na mão de 
obra

• Sistemas simplificados
• Podemos ter maior lucro pagando mais a 

nossos empregados
• Tendo capacidade para implementar 

tecnologias novas e emergentes
• “Menor desperdicio”, maior produção com 

maior margem bruta.



A mesma densidade e produção

Plantas com formas simples e 
complexas

Qual é a que queremos?



Sistemas simples podem alcançar 
altas produções??

• 2850 plantas/ha
• 18 ramos/ planta
• 65 cm de comprimento
• 33 km/hectare

• 25-38 km





Precisamos ter plantas  de formato 
simples?  



Sistemas simples podem alcançar 
altas produções??

• Nós precisamos 35km / hectare  de madeira produtiva 
para ter 80 ton.1 fruta a cada 8 cm

• 20-35 km • 25-38 km • 32 km • 41 km



 Não foram os novos 
romanos que 
desenvolveram a 
espaldeira

 Uns poucos produtores 
franceses estão usando 
um sistema de parede( 
wall systems)

 Pergola  e “V” trellis são 
usadas no mundo todo 













Para o passado



 3d darwin video





 2d darwin video



 Darwin flower video



Precisamos ter foco no futuro
 Identificar os obstaculos antes que nos atinjam.



Resumo

 Novo foco no valor e não na produção
 Criar soluções  reais onde nós precisamos encontrar 

a metade do caminho
 Formato da copa da plantas  simplificadas e finas
 Precisamos excelentes Agrônomos
 Precisamos prestigiar nossos empregados
 Não somente desejar mudanças mas ser ótimo na 

mudança e adaptação.


