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cratera de impacto de Vista Ale-
gre, no Paraná, descoberta em
2004, pelo professor Álvaro

Penteado Crósta, do Instituto de Geo-
ciências, acaba de ser transformada em
um sítio geológico voltado para o tu-

rismo e para a divul-
gação científica. Ao
lado de pontos his-
tóricos consagrados
no Paraná, como o
Parque Nacional de
Iguaçu que abriga as
Cataratas do Iguaçu,
o Parque de Vila Ve-

lha e a Unidade de Conservação da I-
lha do Mel, a cratera de Vista Alegre
também recebeu o reconhecimento da
Mineropar – Minerais do Paraná, em-
presa estatal que regula as ações na
área de geologia e recursos minerais
naquele estado. Uma cratera de impac-
to consiste nas marcas deixadas na su-
perfície dos planetas pelo impacto de
corpos celestes, como asteróides, me-
teoritos ou cometas.

A parceria entre a Unicamp e a esta-
tal permitirá aos visitantes acesso a vá-
rias informações sobre a formação da
cratera e peculiaridades sobre o impac-
to do fenômeno nos terrenos rochosos
da região. Um painel ilustrado com
exemplos de crateras e a localização de
cada uma delas no Brasil e no mundo,

elaborado por pesquisadores da U-
nicamp e da Mineropar, foi afixado no
interior da cratera e em outros pontos
do município de Coronel Vivida, onde
está localizada. Além do painel, um fo-
lheto em três línguas – português, in-
glês e espanhol – também foi produzi-
do para ser entregue aos visitantes. A

será um forte estímulo ao ensino, pes-
quisa e extensão no instituto. Desde que
foi descoberta, a cratera de Vista Alegre
vem sendo objeto de projetos de inici-
ação científica e de pós-graduação, re-
sultando em trabalhos acadêmicos.

Descobertas – São cinco as crateras
de impacto reconhecidas no Brasil, sen-
do que o professor Álvaro Penteado
Crósta foi o responsável pela identifica-
ção de três – a de Araguainha (Mato
Grosso), Vargeão (Santa Catarina) e Vis-
ta Alegre. As outras duas – Cangalha
(Tocantins) e Riachão (Maranhão) – fo-
ram reconhecidas por um geólogo nor-
te-americano, John McHone.

Em Vista Alegre, bairro rural do mu-
nicípio de Coronel Vivida, a existência
de uma feição geomorfológica anômala
deveu-se à perspicácia de um enge-
nheiro florestal, Osmar Eugenio Krets-
chek, que entrou em contato com o pes-
quisador da Unicamp após ter lido ma-
téria no Jornal da Unicamp (número
225) sobre os trabalhos desenvolvidos
pela equipe da Unicamp na cratera de
Vargeão. Em agosto de 2004, a desco-
berta foi apresentada por Crósta duran-
te o 67th Annual Meeting of the Meteo-
ritical  Society, ocorrida no Rio de Janeiro.
Em novembro daquele ano, a cratera foi
incluída no Earth Impact Database (ww-
w.unb.ca/passc/ImpactDatabase/in-
dex.html), site científico mundial que
registra as 172 crateras de impacto exis-
tentes na Terra.

inauguração do painel ocorreu durante
cerimônia no dia 16 de dezembro, com
a presença de autoridades estaduais e
municipais paranaenses e do próprio
professor Alvaro Crósta.

Segundo ele, o reconhecimento é u-
ma ótima oportunidade de divulgação
da área de Geociências. O conheci-

mento sobre a formação de crateras
desse tipo, e também sobre as conseqü-
ências do fenômeno, não são assuntos
freqüentemente transmitidos à popu-
lação. Neste sentido, este tipo de inici-
ativa auxilia muito na difusão das des-
cobertas geológicas. Como benefícios
para a Unicamp, Crósta entende que
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epois de quatro anos de pes-
quisas, que geraram oito dis-
sertações de mestrado (to-

das em andamento) e 13 artigos cien-
tíficos, foi concluído no último dia 14
de dezembro um projeto temático
financiado pela Fundação de Ampa-
ro à Pesquisa do Estado de São Pau-
lo (Fapesp) voltado à otimização da
colheita do tomate de mesa. Condu-
zido por uma equipe da Faculdade de
Engenharia Agrícola (Feagri) da
Unicamp, com a colaboração de
pesquisadores de outras três institui-

ções, o trabalho cul-
minou com o desen-
volvimento de um
equipamento desti-
nado à colheita do
produto. Uma das
vantagens da nova
tecnologia, que já
está sendo objeto de

pedido de patente, é que ela não
substitui a mão-de-obra humana.

Batizado de Unidade Móvel de
Auxílio à Colheita (Unimac), o equi-
pamento tem por objetivo reduzir
as perdas que ocorrem durante e
depois da colheita, conforme expli-
ca o coordenador do projeto, o pro-
fessor Marcos David Ferreira. De
acordo com ele, alguns estudos
apontam que a produção pode so-
frer uma quebra de até 30% nes-
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Desenvolvimento do equipamento faz parte de projeto de pesquisa que gerou oito teses de mestrado e doutorado

Colheitadeira de tomate reduz
perdas e preserva mão-de-obra

Os professores Marcos Ferreira e
Oscar Braunbeck, da Feagri, com a
colheitadeira ao fundo: conforme o
equipamento vai se deslocando no
campo, são feitos a colheita do
tomate, beneficiamento, classifica-
ção (por tamanho e cor), e depois o
encaixotamento, sem substituir os
trabalhadores
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sas etapas. “Isso ocorre principal-
mente por causa do intenso manu-
seio, o que provoca uma elevada
incidência de danos físicos nos fru-
tos”, explica. O docente afirma que
a despeito do grande avanço
tecnológico registrado no setor
agrícola, o auxílio mecânico para
colheita de frutas e hortaliças pra-
ticamente inexiste no Brasil. “Jus-
tamente por isso, resolvemos en-
frentar o desafio de criar uma má-
quina para esse fim, destinada ex-
clusivamente ao tomate de mesa”.

O professor Oscar Braunbeck,
que também participou do projeto,
esclarece que a Unimac é constitu-
ída por uma plataforma móvel de
seis metros de largura por 3,6
metros de altura. A unidade tem
tração nas quatro rodas, um cuida-
do tomado pelos idealizadores
para favorecer a operação em ter-
renos inclinados. O acionamento é
elétrico, em substituição aos con-
vencionais sistemas mecânico e
hidráulico. Conforme o equipa-
mento vai se deslocando no cam-
po, os trabalhadores executam a
colheita, beneficiamento, classifica-
ção (por tamanho e cor) e embala-
gem do produto. De acordo com os
cálculos do pesquisador, a Unimac
deve ser capaz de reduzir as per-
das significativamente, além de di-
minuir em até oito vezes o tempo
gasto com a colheita exclusiva-
mente manual. “Nossa expectati-

va é que o equipamento colha cer-
ca de duas toneladas de tomate por
hora de trabalho”, antecipa.

Além de otimizar a colheita do
tomate de mesa, a Unimac, cujo
custo de mercado ainda não foi
devidamente estimado, também
deverá trazer vantagens para os
trabalhadores rurais. Segundo os
pesquisadores da Unicamp, o equi-
pamento foi desenvolvido a partir
de dois conceitos fundamentais
complementares. Primeiro, não
promover a redução do emprego
no campo. Segundo, melhorar as
condições de trabalho de homens
e mulheres que sobrevivem da co-
lheita do produto. “Nós nos preo-
cupamos com uma série de ques-
tões, entre elas a que envolve a
ergonomia, para não prejudicar a
postura dos trabalhadores. Outra
vantagem é que as caixas serão
transportadas pelo próprio equipa-
mento, dispensando as pessoas de
carregarem peso como acontece
atualmente”, afirma o professor.

Para o professor Marcos, a des-
peito de a Unimac ter sido o princi-
pal resultado do projeto temático,
é preciso destacar os ganhos aca-
dêmicos que ele proporcionou.
Além dos artigos científicos e dis-
sertações de mestrado já citados,
as pesquisas reuniram 13 docen-
tes da Unicamp, de diferentes áre-
as, e mais três especialistas da Uni-
versidade da Flórida, Universida-

de Federal de Uberlândia e Centro
de Qualidade de Hortaliças da
Companhia de Entrepostos e Ar-
mazéns Gerais de São Pau-
lo (Ceagesp). “Isso sem falar no
envolvimento de cerca de 40 estu-
dantes do ensino médio e de gra-
duação e pós-graduação da
Unicamp”, acrescenta o coordena-
dor do projeto. Um dos alunos de
graduação, Augusto César San-
chez, teve importante participação
no projeto e construção do maqui-
nário, segundo o docente da Feagri.
O protótipo apresentado no último
dia 14 de dezembro foi construído
pela empresa CTA – Centro Técni-
co de Automação, de Limeira. Cer-
ca de 40 pessoas, entre técnicos e
produtores, prestigia-ram o even-
to. Outras informações sobre o pro-
jeto Unimac podem ser obtidas em:
www.feagri.unicamp.br/unimac.

Origens – A maioria dos botâni-
cos atribui a origem do cultivo e
consumo do tomate à civilização
inca do antigo Peru. A dedução vem
do fato de ainda persistir naquela
região uma grande variedade de
tomates selvagens e algumas es-
pécies domesticadas. Esta verten-
te acredita que o tomate da varie-
dade Lycopersicum cerasiforme, que
parece ser o ancestral da maioria
das espécies comerciais atuais, te-
nha sido levado do Peru e introdu-
zido pelos povos antigos na Amé-

rica Central, dado que este foi en-
contrado amplamente cultivado no
México. Outros acreditam que o
tomate seja originário do atual Mé-
xico, não apenas pelo nome per-
tencer tipicamente à maioria das
línguas locais (Náuatles), mas por-
que as cerâmicas incas não regis-
traram o uso do tomate nos utensí-
lios domésticos, como era costume.

O tomateiro é a segunda horta-
liça cultivada no mundo, sendo su-
perada apenas pela batata. A pro-
dução mundial de tomate em 2005
foi de 125 milhões de toneladas. O
Brasil é o nono produtor, com uma
safra de 3,3 milhões de toneladas
em 2006, conforme informações da
Organização das Nações Unidas
para a Agricultura e a Alimentação
(FAO). O Estado de São Paulo é o
segundo maior produtor brasileiro,
com um volume estimado em 700
mil toneladas, do qual 60% é desti-
nado para o consumo in natura.

No caso do tomate de mesa, ex-
plica o professor Marcos Ferreira,
a colheita tem sido realizada ma-
nualmente no Brasil, sem o auxílio
de equipamentos. “Alguns estudos
foram realizados utilizando equipa-
mentos adaptados da colheita do
tomate industrial, mas os resulta-
dos obtidos não tiveram muito su-
cesso, principalmente porque o to-
mate para a indústria tem uma co-
lheita única e não múltipla como no
caso do tomate de mesa”, afirma.


