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o tomate é uma das hortaliças mais produzidas e consumidas no mundo, sendo que o Brasil ocupa lugar
de destaque entre os maiores produtores deste fruto. Todavia, a cadeia produtiva do tomate em nosso país
ainda carece de condições adequadas na colheita, armazenamento, embalagem e transporte. A colheita e o
beneficiamento estão entre os principais pontos de incidência de injúrias mecânicas em tomate, o Que pode
ocasionar, entre outros fatores, grande perda da qualidade final do produto. Equipamentos de auxílio à
colheita são uma alternativa, uma vez que podem realizar o beneficlarnento do produto no próprio campo,
garantindo melhores condições de trabalho e qualidade final do produto. Este projeto, inserido na proposta
FAPESp, Unidade Móvel de Colheita e Beneficiamento de Frutas e Hortaliças - Processo 2010/51155-6, tem
como objetivo avaliar, para incidência de danos físicos em tomates, o sistema tradicional de beneficiamen-
to, comparando a um novo sistema móvel de auxílio à colheita, no qual o beneficiamento e classificação
são realizados concomitantes. Os tomates serão colhidos em estádio inicial de amadurecimento e subme-
tidos ao beneficiamento em unidade estática convencional e ao beneficiamento em plataforma móvel de
colheita. Serão realizadas as análises de perda de massa, firmeza dependente da pressão de turqescência
celular, índice de amadurecimento, produção de etileno e C02e de incidência de danos físicos. Os ensaios
iniciais para o desenvolvimento de uma metodologia para a análise da incidência de danos físicos estão
sendo realizados. As próximas etapas do projeto permitirão avaliar, em relação à incidência de danos físi-
cos, os dois sistemas de beneficiamento.
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