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1.- O FUTURO DA MECANIZAÇÃO 
NA HORTICULTURA
 Silvana Nicola (Univ. Turim - Itália)

 A horticultura é uma das partes mais impor-
tantes da agricultura em muitos países, e requer 
o uso intensivo de mão de obra. Além da neces-
sidade de mão-de-obra abundante, ela enfrenta 
outros desafi os, como: 

lidade 

disponibilidade de mão-de-obra e mais baratas 

dores 
Quando ocorre o aumento anual nos custos 

de mão de obra, os produtores tendem a procu-

Na última Reunião Plenária do 
Clube de Bolonha, realizada 
na EIMA 2018, uma das seções 
foi dedicada à Mecanização 
da Horticultura, com quatro 
apresentações de diferentes autores.
A seguir, apresentaremos um resumo 
feito pelo Prof. Marco Fiala, Secretário 
Geral do Clube, juntamente com 
as conclusões de cada trabalho 
apresentado por seus devidos 
autores. Os documentos completos, 
juntamente com as apresentações, 
podem ser baixados da web 
(www.clubofbologna.org).

RESUMO POR:
Marco Fiala
Secretário geral. Clube de Bolonha
Univ. Degli Studi di Milano, Itália

A MECANIZAÇÃO DA 
HORTICULTURA
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-

-

maior potencial para controlar a qualidade. Os sis-
-

mados à agricultura de precisão, são meios para 
-

dutividade na Horticultura.
-

teiros e estufas, em parques e campos de golfe 
e também no campo para supervisionar a produ-

-

A coleta de frutas e legumes é uma opera-

assumiram esse desafio. Interconectando colhei-
tas, ferramentas e veículos, e selecionando dis-
positivos e sensores, os horticultores conseguem 
aumentar a produtividade, reduzindo os custos e 
conservando os recursos naturais. Tomam as de-

Conclusões do autor

-

-

vender muito barato?

-
-

tão sendo desenvolvidas e os robôs funcionais 

-
-
-
-

-
fundo de todas as partes do sistema.

-
turas específicas.

2.- MECANIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO 
DA HORTICULTURA NO CAMPO: 
O ESTADO DA ARTE E AS 
PERSPECTIVAS DE FUTURO
Danilo Monarca (Univ. Tuscia - Itália)

-

-
-
-

tores adversos, colheita, transporte e diferentes 

-
-
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mercado, acordos internacio-
nais, disponibilidade de mão-

pelos países orientais, sendo 
a China o produtor de 50% dos 
vegetais do mundo.

cultivo e colheita são realiza-
das com o uso direto de mão 
de obra, nos países ocidentais 

efi cientes.

plante e suas mais recentes 

temas de colheita.

ria embora a colheita mecanizada em algumas 

nal do produto.
O artigo ilustra alguns casos (aspargos, al-

Conclusões do autor

ses orientais. A China representa mais de 50% 

mais mecanizadas nos países orientais, espe-
cialmente para plantar e transplantar.

produto que chega ao consumidor.

conhecer os aspectos agronômicos e o desti-
no fi nal do produto.

mecanicamente, especialmente aqueles que 
são destinados ao mercado de produtos fres-
cos.

pados com asas, com correias transportadoras 
para melhorar a capacidade de trabalho da for-

Tendências
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e descartar o produto não comercial.

o campo aberto.

3.- AUTOMATIZAÇÃO E ROBÓTICA 
EM ESTUFAS: DESENVOLVIMENTOS 
ATUAIS E DESAFIOS PARA O 
FUTURO
 Jochen Hemming - Universidade de 
 Wageningen e Pesquisa - Holanda

diminui a disponibilidade de mão de obra.

tante e os processos de cultivo e colheita 

mentar são intensifi cadas e a rastreabilidade 

dar a atender essas demandas.

cultivos protegidos, obtém-se maior rendi-
mento, um produto de boa qualidade e maior 

aplicados em estufas comerciais. Isso in-
clui a logística e o transporte autônomo de 
plantas, a colheita e a coleta do produto na 

com raiz e o plantio das mesmas.

se encontram aquelas voltadas para detec-

cultivos como tomate, o pimentão e o morango.

tais sistemas possam ser usados de forma sim-

atuais na horticultura de alta tecnologia são ba-
seados em melhorias globais que estão aconte-
cendo em hardware e software de computado-

Conclusões do autor

de acertos e o tempo de ciclo ainda são mui-

comercial.

sistemas de robôs realizem seu trabalho rapi-
damente, de forma simples e segura, para que 

-MECANIZACION-CLUB BOLONIA.indd   41 27/2/19   12:58



AGRIWORLD42

EVENTOS

-

4.- INOVAÇÕES NOS 
EQUIPAMENTOS NA PÓS-COLHEITA, 
MANUSEIO E PROCESSAMENTO EM 
UMA PRIMEIRA FASE DE FRUTAS, 
LEGUMES E VEGETAIS FRESCOS
Giancarlo Colelli (Univ Foggia - Itália)

-
-

mento e ao envelhecimento continuam a ocorrer 

dieta humana, uma vez que oferecem uma impor-
tante fonte de compostos bioativos.

-
sifica-los e empacota-los para o armazenamento, 

mercados distantes.

-
vagem e corte, de modo que 100% do produto fi-
que em bom estado para ser embalado, chegan-
do ao consumidor nutritivo e fresco.

 Apesar das medidas que se tomam para se 
manter a qualidade do produto durante o proces-

-

e corte estão frequentemente presentes. 

e secagem, causam estresse mecânico e perda 
-
-

cesso, incluindo o equipamento e seus sistemas 
operacionais.

-

-

de obra

-
-

cial do produto fresco, mantendo a boa qualida-
de e reduzindo as perdas de alimentos.

Conclusões do autor

-
mitiu avaliar a qualidade interna dos frutos e re-

-
dutos frescos, o que é valorizado pe-
los consumidores.

-
tão contribuindo para aumentar a 
vida comercial do produto fresco, 
mantendo a boa qualidade e redu-
zindo as perdas.

-
-

pacto ambiental da cadeia de forne-
cimento de produtos frescos, e para 
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