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Rob0s de colheita
r presente e futuro
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O que é um robó? Podemos ima-
giná-los a habalhar na colheita em
campo aberto? Serño capazes de
colaborar com as pessoas e entre
eles? Serño uma ajuda ou uma
ameaga?
Estas sáo algumas das perguntas
que alunos da Escola Técnica Su-
perior de Engenheiros Agrónomos
da Universidade Politécnica de Ma-
drid (UPM) colocaram a alunos de
uma escola agrária e de meio am-
biente da Comunidade de Extre-
madura, durante o III Congresso
de Estudantes de Ciéncia, Tecno-
logia e Engenharia Agronómica da

AurM, realrza00 em lvlarO. f, surpre-
endente verificar que os futuros
agricultores encaram a robotiza-

Eáo no campo como uma possibi-
lidade, tal como os seus avós viram
os primeiros tractores a chegar ás
lides do campo há 40 ou 50 anos.
Estáo convictos de que a introdu-
gáo da robotizagáo deverá resultar
de um processo de formaqáo espe-

O uso cle robds na colheita de frutas e legumes está a ser estudado por
diversos grupos de investlgadores em todo o Mundo e iá há protótlpos que iá podem
ser usados com assistentes clos trabalhadores. A autora deste artigo lntegra um dos
consórcios lnternacionals cle investigaSo financiados pela Uniño Europeia.
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cífico dos utilizadores e de uma re-
de de manutenEá0, da mesma for-
ma que os concessionários de trac-
tores e máquinas agrícolas sáo vi-
tais para estes funcionem da me-
lhor maneíra possível.
0s futuros agricultores náo consi-
deram os robós uma ameaqa ás ex-
ploraqóes agro-pecuárias, mas an-
tes uma contribuiEáo para a me-
lhoria das condiEóes laborais (me-
nor esforEo, tarefas menos monó-
tonas), embora admitam que a imi-
graqáo sazonal agrícola será amea-

Eada pelos robós.

Qual é a situa$o actual? Veremos,
em breve, pequenas máquinas au-
tónomas e inteligentes movendo-
-se no campo, cOm ou sem supef-
visño? A plantaqño e a sementeira
serño afectadas? Serño as máquinas
a afutar-se is culfuns e nño as cul-
tuns a adaptar-se is máquinas?
A Uniáo Europeia aposta na robo-
t\zaqáo.O VII ProSrama Marco de

InvestiflaEáo convocou, num pra-
zo de quatro anos, a apresentaEáo
de protótipos viáveis capazes de
trabalhar em agricultura e flores-
ta. A autora deste artigo pertence
a um dos consórcios financiados,
que integra 16 participantes de 10
países, entre os quais a CNH, que
se dedica ao desenvolvimento de
pequenas frotas de robós terrestres
e aéreos aos serviqos das culturas
mediterránicas.

Que experi0ncias existem com co-
lheita robotizada de frutas e legu-
mes? Em que circunstáncias se
desenvolveu? Quantos grupos in-

ternacionais de investigagáo tra-
balham neste tema?
Encontramos cerca de uma deze-
nas de grupos de investigaEá0, mas
as experiOncias mais consistentes
e continuadas provém de dois gru-
pos: um na Holanda (Van Henten
e colaboradores) e outro no Japáo
(Kondo e colaboradores). Todos
eles trabalham sobretudo em estu-
fas, embora a tecnologia possa ser
aplicada a campo aberto, com al-
gumas restriEóes de seguranqa.
Hoje em dia náo é autorizado o uso
de máquinas náo supervisionadas,
embora haja um acordo de princi
pio de que qualquer máquina que
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TABETA I - Dados disponíveis sobre a eficiéncia da colheita

Van Henten y cols., 2003

Figura 1 - Sistema de visáo estereoscópica usados na colheita de morango.

ABEIA 2 -

.2005: colheita, 2 manipuladores,
12 maos
-.400 moangos, estufa, análise por 9o de fruto á vista

. 2004 (Japáo)
- Rob6 cl¿ssifica(áo, robol assistenfe, sistemaUSo

análise laboratório 372 pimentos

. 2008: Aspectos concretos
- Manipulador 3 DOF ca(esiano

- há¡isc porüsáo estercoscópic¿, I cámara RGB

.2004 (Canadá)
- Robd efimativa de produgáo, sistema dedsáo

com I lánlpadas e 5 charas, 372 frulos

.2003: ROBÓ RECOLECTOR
Desenho do robó, 195 pepinos, mao recolectora

65s/fruto, 1,6 tentativas/fruto, 75% de éxito

.2007: desenho máo
l ) . scnho mao.  aná l i se  de  v ib rd \óes  na  p lo ta .

3 estralégias de controlo do mmipulado¡

I clurer de fruta

. 2007: ROB0 DESFOLHADOR
- Desenho robó, máo desfolhadora (140s/2folhas)

.2008: sistema de üsáo
- Sistema dc visáo, 2 camafas com ponto detsla

diverso, análise em estufa

. 2OO7: ROBO DESFOLHADOR
-Análise laboratório/estufa, tipos de folhas

P M,  G i50 ,  s0 ,  s0)

. 2008: localizaqáo 3D
Visáo estereoscópica,4 frutos, 1l posi9óes
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Figura 2 - Vários "braqos" usados na colheita de cogumelos, morango, tomate e tomate cereja (idénticos ao braqo, di-
ferentes da máo) e pepino (plantas em configuragáo de capela e lateral). Muitos deles partem de um brago vendido por
prestigiadas empresas de robótica, como a Mitsubishi, Fanuk, etc., adaptado ás necessidades específicas da colheita
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bós para colheita de hortícolas. Daí
se conclui que, de momento, a efi-
ciéncia da colheita robotizada náo
vai alem dos7íol, e os robós só po-

dem ser encarados como assisten-
tes e nunca trabalhadores com au-
r ^ - ^ * : ^  ^ ^ * ^ l ^ r ^
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Que peps tem um rob6? Que tec-
nologia é usada no seu fabrico?

Quais as principais diferengas em
relaSo ás máquinas automotrizes
de colheita de hortícolas?
Uma máquina autónoma e inteli-
gente capaz de manipular produ-

tos precisa de: um veículo, um ma-
nipulador (braqo), um actuador fi-
nal (máo), um sistema de reco-
nhecimento do produto a colher
(sistema de visáo estereoscópica de
cor  ou mul t iespectra l t .  um s is te-
ma de planeamento da trajectória
e um controlo global de todos os
subsistemas.
0 uso de manipuladores (braEos)

é a principal diferenqa entre robós
e máquinas de colheita automotri-
zes. 0s primeiros fazem colheita
selectiva. enquanto as segundas re-
alizam colheita massiva sobre va-

possa ser afastada com um ponta-
pe náo é considerada perigosa, da
mesma maneira que os carros te-
lecomandados das crianqas náo sáo

encarados como potencialmente
destrutivos.
A Tabela 1 resume alguns dos re-
sultados disponíveis no uso de ro-

r#

,
l l ¡

$"s

ü"d

f*
.u.l lSfrffi



riedades de maturaEáo agrupada.
Os bragos dos robós caracterizam-
-se pelo grau de liberdade (DOFs em
inglés) que determinam o núme-
ro de direcEóes de movimento pos-
sível. Para posicionar-se num pon-
to do espaEo, colocando a ferramen-
ta em qualquer orientaqáo sáo ne-
cessários 6 DOFs, embora esse nú-
mero possa ser reduzido, se o espa-
Eo á volta for alterado, simplifican-
do os algoritmos de controlo. 0 bra-
qo humano possui 7 DOFs (3 no
ombro, 2 no cotovelo e 2 no pulso),
ou seja, é redundante porque pode
aceder a determinado ponto de vá-
rias posiEóes, ultrapassando os obs-
tiículos. A Figura 2 mostra diversos
exemplos de braEos usados na co-
lheita de cogumelos, morango, to-
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co lhe i t d

(S. Blackmore, 2007)

VISÁO DO SISTEMA

mate e tomate cereja (idOnticos ao
brago, diferentes da máo) e pepino
(plantas em configuraEáo de cape-
la e lateral). Hoje em dia, os robós
apenas usam um braEo e náo dois
como as pessoas, porque é muito
difícil mové-los com rapidez sem
que choquem entre si. Por isso, a
decomposigáo da colheita num con-
junto de movimentos deve dese-
nhar-se especificamente para as con-
diqóes de um trabalhador manco.
0 actuador final (máo) é o elemen-
to mais específico e mais caro de
desenvolver nos robós. Tal como
no ser humano, o que define a sua
utilidade e capacidade sensitiva é
delicadeza de movimentos (Figu-
ras 3 e 4), Precisa de grande quan-
tidade de sensores: de posiqá0, de
forga, de luz, de pressá0, etc. e ac-
tuadores (eléctricos, mecánicos ou
pneumáticos), aspectos a integrar
para definir as diferentes etapas do
movimento: aproximaEá0, separa-

Eáo do fruto, desprendimento.
0 sistema de reconhecimento usa-
do para posicionar a fruta ou hortí-
cola no espago e avaliar o seu esta-
do de matura@o ou outros paráme-
tros de qualidade (tamanho, cor,
uniformidade) é, em geral. um sis-
tema de visáo estereoscópica (cor
ou multiespectral), ou seja, que ob-
tém duas imagens (com várias ca-
madas de informa@o cada uma), li-

{C.G. Sorensen, D.D. Bochtis, 2009)
GESTÁO

DE FROTA
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geiramente afastadas horizontal-
mente, de modo a analisar a posi-

Eáo do fruto em profundidade (á se-
melhanEa do que acontece no ser
humano). Náo usa, obrigatoriamen-
te, duas cámaras de visá0, pode re-
correr a apenas uma que se deslo-
ca ligeiramente, tal como um ves-
go que tenta olhar a partir de diver-
sos pontos de vista para estimar a
profundidade. Pelo já dito co4clui-
-se que o nosso robó (manco sem-
pre e quase sempre vesgo) náo é, de
momento, comparável em flexibi-
lidade ao ser humano, mas pode ser
um trabalhador assistente (sem li-
mite de horário de trabalho), diri-
gido por uma pessoa, que consegui-
ria comandar, sem dificuldade, vá-
rios robós ao mesmo tempo. A Fi-
gura 5 contempla a situaEáo do
"pastor" de robós, a gestáo de fro-
tas e sua relaEáo com os assistentes
electrónicos, a partir de um mapa
conceptual desenvolvido por alunos
da UPM, com base nas publicaqóes
mais recentes sobre o tema.

Qual é a evolugáo tecnológica em
curso? Que mudanqas podemos
esperar a curto e médio pnzo? Co-
mo colaborarño os rob6s entre si
e com que finalidade?
Na Tabela 2 (na página 76) faz a re-
visáo das actividades de investiga-

Eáo em curso e sua evoluqáo em

(S. Blackmore & C,P Blackmore,2007)
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/ Racionamento \
ísistémico e baseadol
t em evidéncias ./

Pastor
de robós

Tarefas
a nível

da planta

Figura 5 - Resumo dos pontos de vista actuais na análise sistémica dos robós agrícolas, a gestáo das frotas
de robós e a relagáo entre robós e pessoas. Realizada por alunos de agricultura de precisáo da UPM, em 2009-2010,

Figura 3 - Actuador final (máo) para tomate (á esquerda) e morango
(á direita), ambos desenvolvidos pela equipa de Naoshi Kondo no Japáo,
e vista geral de uma estufa preparada para colheita com robots

Figura 4 - Actuador final preparado para colher um cacho de tomates.
O dedo pneumático (verde) separa o tomate e os dedos mecánicos
(plástico negro com amoñecedores transparentes) seguram e retorcem o
tomate que é desprendido por torgáo. Fonte: Kondo e colaboradores,2003

Necessidades
e modelo conceptual
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a part¡r cla mais recente sobre a matéria
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morango, prmento, peprno e toma-
te, de acordo com artigos científi-
cos publicados entre 2003 e 2008.
lndicamos a amplitude de cada en-
saio pelo número de frutos colhi-
dos, que nunca ultrapassa os 400.
Isto indica que a tecnologia eslá ao

r r  i t ¿cno log ia .
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Eficiéncia

CooperaEáo

Velocidade
de colheita

Tempo de
processamento

Máquina
de estados

Controle
de qualidade

Capacidade
m¡íxima
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cas que há-de ter um sistema for-
mado por patrulhas com trés tipos
distintos de robós, como os com-
ponentes adic ionais que o in te-
gram (simulado¡ supervisor, ferra-
menta multi-agente) ou os com-
portamentos tarefas que realiza-
rá0. No futuro próximo, podemos

esperar propostas neste sentido, fo-
cadas na análise dos requisitos de
interacqáo social em comunidades
de robós, tal como existem nas co-
munidades humanas.
Despedimo-nos do leitor, esperan-
do que este artigo sirva para o
aproximar de um tema futurista
e o leve a reflectir sobre o uso que

nós, seres humanos, desejamos dar
á tecnologia. Ii um tema aberto em
pleno desenvolvimento, no qual a
sociedade em geral e a comunida-
de rural, em particular, pode e de-
ve interferir. .
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Figura 6 - Disposigáo de uma frota de robós I' Simuladr¡r )\- multi-robó - 
/

fabalhando em conjunto na vindima, com base no trabalho 
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"Multi-Ageni Prototyping", Arguenon y cols. 2006 
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nível do protótipo, na primeira fa-
se de avaliaqáo no desempenho em
campo(estufa). A maior evoluqáo
verifica-se na eficiéncia dos actua-
dores finais (máos) e dos sistemas
de posicionamento mediante visáo
estereoscópica.

A Figura 6 resume a disposigáo de
uma possível frota de robots que
trabalharia em conjunto na vindi-
ma, de acordo com a proposta ela-
borada por investigadores france-
ses (ArÉuenon y cols. 2006). Este
estudo avalia tanto as característi-
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. Inactivar microrganismos responsáveis pela deterioragáo

. Inactivar e/ou eliminar microrganismos patogénicos

. Retardar o amadurecimento ou senescéncia de frutas e legumes
, Inibir a germinaqáo em bolbos, tubérculos e raízes
- DesinfestaEáo, eliminar insectos/parasitas e acáros
" Minimizar a utilizagáo de produtos químicos nos alimentos
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Instituto Tecnológico Nuclear, Estrada Nacional No.10, Bobadela, 2686 * 953 Sacavém
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