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Em Reuniões anteriores 
do Clube de Bolonha fo-
ram analisados alguns 

aspectos da eletrônica apli-
cada, que permitem automa-
tizar determinadas operações 
agrícolas, incluindo as má-
quinas guiadas autônomas. 

Na reunião relativa a 2012 
foi revisado o estado do co-
nhecimento em relação à ro-
bótica na mecanização da 
agricultura sob três aspectos: 
as unidades autopropelidas 
autônomas, a gestão e coor-
denação de frotas de veículos 
agrícolas e a robótica apli-
cada à colheita das culturas. 
Esses trabalhos foram con-
cluídos com uma conferên-
cia que apresentou uma vi-
são global do ‘Controle Au-
tomático na Agricultura “, 
comandada pelo Prof Isidori, 

da Universidade “La Sapien-
za” de Roma.

Os textos completos 
dos trabalhos podem ser en-
contrados na web do Clu-
be de Bolonha (www.clu-
bofbologna). Neste número 
da Agriorld publicamos uma 
síntese destes trabalhos, que 
pode servir de referência às 
pessoas do setor de máqui-
nas agrícolas, não especiali-
zadas nestes temas.

AS UNIDADES 
AUTOPROPELIDAS

AUTÔNOMAS: O QUE TEMOS 
E O QUE PODEREMOS 
CONSEGUIR EM UM 
FUTURO PRÓXIMO

Com este título, John Pos-
selius e Chris Foster, do Gru-

Presidência no ato de homenagem ao Prof. 
Pellizzi (Presidente Honorário do Clube), 
com sua esposa, junto ao Presidente da 

FederUnacoma, Massimo Goldoni.

A ROBÓTICA NA AGRICULTURA: 
PRESENTE E FUTURO

Na 23ª Reunião Anual do
, cujos 

objetivos são a busca 
de “estratégias para 

o desenvolvimento 
da mecanização 

agrícola”, realizada 
durante a EIMA 2012 
em Bolonha (Itália), 

o tema principal 
das discussões 

foi a análise das 
possibilidades da 
robótica aplicada 

à agricultura no 
presente e nos 
próximos anos.
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po CNH, realizaram uma 
analise completa da situação 
atual, a partir da qual se po-
deria predizer o que se espe-
ra de um futuro próximo.

Tecnologias disponíveis
O piloto automático de 

veículos se baseia em tec-
nologias que se desenvol-
veram ao longo de mais de 
20 anos, começando com os 
sistemas de posicionamento 
global GPS, nos sistemas de 
visão artifi cial e de controle 
do funcionamento dos dife-
rentes componentes de má-
quinas motoras e acionadas, 
com protocolos de comuni-
cação normalizados.

As unidades autoprope-
lidas autônomas alcançam 
um especial interesse nes-
tes momentos pela aprova-
ção, em diferentes estados 
dos EUA, da possibilidade de 
circulação dos veículos au-
tônomos em determinadas 
vias públicas. Por outra parte, 
na ISO/TC23, que se encar-
rega da elaboração de nor-
mas para ‘tratores e máqui-
nas agrícolas’, são analisados 
os aspectos de seguran-
ça, relativos aos veícu-
los agrícolas autônomos 
(HAAM – “Highly Auto-
mated Agricultural Ma-
chines” - Máquinas Agrí-
colas Altamente Automa-
tizadas).

Os sistemas de 
navegação baseados em 
GPS

Na atualidade, estão 
disponíveis na rede dos 
EUA, conhecida como 

GPS, 30 satélites em opera-
ção, a rede russa GLONASS 
conta, na atualidade, com 
24 satélites e a Galileo, com 
quatro satélites operativos, 
sendo que se espera que ve-
nha a contar com 30 saté-
lites.

Os provedores de siste-
mas de posicionamento para 
equipamentos agrícolas utili-
zam as redes GPS e/ou GLO-
NASS, com diferentes graus 
de resolução e de precisão 
em função das características 
dos módulos utilizados.

A resolução, em um sis-
tema de posicionamento, é 
o desvio entre a posição mé-
dia calculada em um interva-
lo de tempo e a posição ab-
soluta do ponto considerado, 
enquanto se defi ne a preci-
são como sendo a variação 
da leitura com respeito a po-
sição média calculada.

• GPS diferencial (DGPS) 
com correção WAAS ou 
OmniSTAR®

O veículo precisa dispor 
da correspondente antena 
GPS; o sistema WAAS (Wide 

Area Augmentation System) 
e o OmniSTAR® dispõem de 
receptores de referência que 
permitem enviar mensagens 
de correção da posição a um 
satélite geoestacionário que, 
por sua vez, as envia ao veí-
culo com antena DGPS, que 
corrige a posição.

O sistema WAAS, desen-
volvido nos EUA pela “Fe-
deral Aviation Administra-
tion” (Administração Federal 
da Aviação) para melhorar a 
precisão, a integridade e a 
disponibilidade do sistema 
GPS, oferece uma precisão 
de 15-20 cm (6 a 8 polega-
das) passo a passo, com re-
petitividade de 1 minuto e é 
oferecido gratuitamente na 
América do Norte.

O sistema OmniSTAR HP 
oferece uma precisão de 5-10 
cm (2 a 4 polegadas), passo 
a passo, com repetitividade 
de 10 cm (4 polegadas) em 
40 minutos. Está mais bem 
preparado para ser utilizado 
em operações de semeadura, 
pulverização e colheita, rea-
lizadas em áreas desmatadas. 
Para se utilizar do serviço 

OmniSTAR XP é neces-
sário adquirir um recep-
tor de dupla frequên-
cia (L1/L2). Os dados da 
rede OmniSTAR são ob-
tidos a partir dos pontos 
de referência e utilizados 
juntamente com corre-
ções em função das con-
dições atmosféricas. Este 
sistema opera em tem-
po real sem necessida-
de de dispor de bases lo-
cais ou conecções de te-
lemetria.Redes de satélites (GNSS).
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•O sistema RTK
É uma técnica muito pre-

cisa, com valores em torno 
de 1 polegada, que se man-
tém no transcorrer de todo o 
ano. Requer dois receptores 
GPS conectados por rádio. 
Um dos receptores GPS se 
mantém fi xo e o outro, mon-
tado na máquina que traba-
lha, deve permanecer den-
tro de um raio de alcance do 
GPS fi xo para que receba as 
mensagens de correção dife-
rencial. Ambos os recepto-
res GPS recebem dados da 
rede de satélites na banda 
L2, o que proporciona uma 
boa precisão. O número de 
usuários que podem utilizar 
a base fi xa é ilimitado sen-
do, portanto, o sistema ideal 
para grandes fazendas.

A região, para utilização 
adequada do sistema, deve 
ser sem grandes ondulações 
ou montanhas nem com ár-
vores abundantes, sendo bas-
tante apropriado para opera-
ções como o cultivo em li-
nha, o preparo do solo,  o 
nivelamento e operações de 
drenagem que requerem pre-

cisão tanto no sentido hori-
zontal como no vertical.

Os sistemas de visão 
artifi cial

Na reunião do Clube de 
Bolonha de 2010 o Dr. J. Mol-
ler desenvolveu um trabalho 
específi co sobre os sistemas 
de visão inteligentes aplica-
dos à mecanização agríco-
la, tanto em duas como em 
três dimensões. Existem apli-
cações em fase comercial, 
baseadas na visão artifi cial, 
como o AutoFill da Claas e 
o IntelliFill da New Holland, 
para o carregamento dos re-
boques das forrageiras, utili-
zando câmaras de 3D para 
obter o quadro perfeito da 
caixa de reboque com 4 ima-
gens tomadas a cada 20 mi-
lissegundos; o sistema fun-
ciona tanto de dia, com alta 
luminosidade ou em condi-
ções de poeirae também a 
noite.

Os sistemas de 
processamento e controle

A indústria de máqui-
nas agrícolas acompanha a 
indústria de automoção em 
tudo o que se relaciona com 
a eletrônica embarcada e os 
sistemas de controle. Isto é 
conseqüência da indústria 
de automação apresentar vo-
lume de mercado (economia 
de escala) que não existe na 
área de máquinas agrícolas.

Estes dispositivos para 
o controle automático são 
desenvolvidos para cumprir 
uma tarefa específica e in-
cluem elementos mecâni-
cos, hidráulicos, elétricos e 

outros, para operar, freqüen-
temente, em tempo real, jun-
to com seu microprocessa-
dor de memórias tipo PROM 
(programáveis uma vez) ou 
EPROM (reprogramáveis). Es-
tes “chips” foram desenvolvi-
dos em paralelo com a indús-
tria de computadores e es-
tão, atualmente, disponíveis 
para microcontroladores de 
32 bits, embora ainda predo-
minem os que trabalham em 
8 bits, que não requerem al-
tos níveis de processamento.

Hoje, na indústria de má-
quinas agrícolas, se utilizam 
15 ou mais microcontrola-
dores embarcados, com di-
ferentes níveis de benefícios, 
entre os quais se encontram 
aqueles de monitoramento, 
antena GPS, piloto automá-
tico, processamento, ISO-
BUS e outros. Na atualidade 
se utilizam microprocessado-
res de 32 bits para o proces-
so de piloto automático e de 
16 bits para a gestão de pro-
cessamento. Estes níveis per-
mitem processamentos relati-
vamente complexos, realiza-
dos em tempo real, como os 
que são necessários em veí-
culos autônomos.

Telemática e comunicação 
entre veículos

A comunicação entre as 
máquinas em movimento e 
as estações fi xas remotas, via 
telemática, pode permitir o 
telecomando de um veículo 
e a comunicação entre veí-
culos que compartilham uma 
operação. Atualmente se dis-
põe de sistemas que permi-
tem a realização do diagnós-

Sistema de visão artifi cial sobre um trator.
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tico remoto de máquinas em 
campo e o controle da con-
dição de funcionamento das 
mesmas.

Assim, a Case IH ofere-
ce o sistema AFS ConnectTM

que combina um sistema de 
posicionamento global, com-
putadores e tecnologia de 
comunicações sem fi o para 
gerenciar o negocio agríco-
la, dispondo da informação 
da máquina operando em 
tempo real, tanto aquelas de 
cunho agronômico como do 
local de trabalho, para todas 
as máquinas conectadas ao 
sistema.

A Deere&Co oferece seu 
sistema “John Deere Remo-
te Display Access” (Monitor 
de Acesso Remoto John De-
ere) que permite ao geren-
te da fazenda e ao conces-
sionário (com autorização 
do proprietário) seguir o fun-
cionamento da máquina em 
tempo real e fornecer apoio 
remoto. Através de um tele-
fone celular conectado à in-
ternet pode-se visualizar o 
monitor da máquina (versão 
GreenstarTM 3-2630). A vi-
são direta da tela do moni-
tor através de um computa-
dor permite resolver, à dis-
tancia, problemas durante o 
funcionamento da máquina 

e modifi car seus parâmetros 
de funcionamento em tempo 
real. (Informações completas 
do sistema se encontram em: 
http://www.deere.com/wps/
dcom/en_US/industry/agri-
culture/our_offerings/featu-
re/2012/remote_display_ac-
cess.page).

A AGCO e a New Holland 
dispõem de sistemas telemá-
ticos similares aos da Case IH 
e da John Deere. O sistema 
de telemetria AGCOCOM-
MAND permite, em tempo 
real, utilizando telefone ce-
lular ou PC, o acesso aos pa-
râmetros de funcionamento 
da máquina, igual ao PLMTM

Connect da New Holland.

A situação dos sistemas de 
automatização

Um dos desafios a ser 
vencido para se dispor de um 
veículo totalmente autôno-

mo é a automação das corre-
ções que precisam ser ajusta-
das à situação em que a má-
quina trabalha. Um exemplo 
disto é a variação da veloci-
dade de avanço para manter 
a alimentação do sistema de 
trilha das poder de grãos e a 
modifi cação da posição dos 
côncavos e peneiras para não 
aumentar as perdas de grãos. 
A colheita inteligente, tendo 
em conta a automatização 
dos diferentes mecanismos 
da máquina, é um requisito 
necessário para se poderem 
desenvolver veículos autô-
nomos.

• Controle da alimentação 
em colheitadoras de grão

Todas as marcas de co-
lheitadoras dispõem de siste-
mas para automatizar os con-
juntos de alimentação, trilha 
e separação das colheitado-
ras de cereais com o objeti-
vo de aprimorar os seus be-
nefícios. Entre eles se encon-
tram o “Cruise Pilot” (Piloto 
de Viagem) da Claas, o “Har-
vest Smart” (Colhedor Inte-
ligente) da John Deere, o o 
“IntelliCruise”TM (Viagem In-
teligente) da New Holland, 
que ajustam a velocidade de 

Sistema de comunicações AFS ConnectTM.

Controle da alimentação nas colheitadoras de grão.
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avanço da colhedora durante 
a operação de campo. Os da-
dos da colheita que chegam 
à cabine da máquina são ob-
tidos mediante sensores de 
carga no sistema de elevação 
dos grãos, entre a plataforma 
e o cilindro de trilha.

• O ISO-BUS III
A norma ISO 11783 (Tra-

tores e máquinas agrícolas – 
Controle e comunicação em 
série entre micro-computa-
dores em rede) é uma norma 
técnica desenvolvida para 
a comunicação entre trato-
res e máquinas agrícolas. O 
sistema utilizado está basea-
do no sistema CAN 2.0B de-
senvolvido pela Bosch e foi 
elaborada a partir da norma 
SAE J1939 para veículos in-
dustriais.

Em seu conjunto, a nor-
ma ISO 11783 especifi ca os 
requisitos do formato de da-
dos para o intercâmbio de 
informação entre micro-
computadores e instrumen-
tos instalados nas máquinas 
agrícolas, sendo ISO-BUS 
o nome comercial que foi 
adaptado para descrever os 
sistemas que utilizam esta 
norma ISO.

A norma determina três 
Classes de interfaces de co-
municação entre o trator e 

as ferramentas ou implemen-
tos. A Classe 3 é necessária 
para estabelecer comunica-
ção entre o sistema ISO-BUS 
e o CAN-BUS do trator. Cada 
Classe de maior nível agre-
ga funcionalidade às classes 
mais baixas; assim, a Classe 
2 reconhece todas as men-
sagens da Classe 1, além do 
conjunto de mensagens es-
pecífi cas da Classe 2. A Clas-
se 3 é a de nível mais alto e 
permite ao sistema ter o con-
trole do trator em alguns de 
seus elementos, como as sa-
ídas hidráulicas, o controle 
da TDP (Tomada de Potên-
cia), o engate  de três pontos, 
a direção e a velocidade de 
avanço, entre outros. Isto não 
quer dizer que o trator pro-
porcione acesso a qualquer 
comando que solicite o con-
trole direto do mesmo, mas a 
norma oferece esta possibili-
dade, se houver um acordo 
a respeito.

A John Deere tem acor-
dos com vários fabricantes de 
equipamentos agrícolas (Pöt-
tinger, Grimme, Amazone, 
Rauch, etc.) para desenvol-
ver e utilizar a comunicação 
Classe 3 em diversos tipos de 
máquinas com o objetivo de 
conseguir níveis superiores 
de automatização. O sistema 
designado como TIM (“Trac-

tor Implement Automation” 
(Automação entre o Trator 
e o Equipamento) permite 
o trabalho combinado com 
11 equipamentos diferentes. 
Também, estão desenvol-
vendo um sistema de segu-
rança que permite, somen-
te às máquinas certifi cadas, 

tomar o comando de funções 
específi cas do trator.

O ISO-BUS Classe 3 
muda o panorama do con-
junto trator-equipamento. 
O equipamento que realiza 
uma tarefa específi ca se in-
tegra ao trator, de forma que 
podem alcançar níveis supe-
riores de automatização do 
conjunto tomando, a cada 
momento, a decisão mais 
adequada, exigindo habili-
dade e atenção menores, por 
parte do condutor.

Alguns projetos de veículos 
autônomos

O  p r o j e t o  D e m e t e r 
(1994-2000) foi desenvol-
vido mediante acordo entre 
a “Universidad Carnnegie 
Mellon” (CMU), a NASA e a 
New Holland com o objetivo 
de colher e enfardar 40 hec-
tares de alfalfa, de forma au-
tônoma e continua. Para isso 

União ISO-BUS de 
Classe 3 entre o 
trator e o reboque 
autocarregável.

Projeto Demeter (enfardadora NH 2550).
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foi utilizada como base a en-
fardadora Demeter (NH 2550 
da New Holland) no ano de 
1997 e, em 1998 se reali-
zou o corte e o enfardamen-
to de 50 ha de alfalfa e pas-
to Sudão.

O “National Robotics 
Engineering Consortium’s” - 
NREC (Consórcio Nacional de 
Engenharia de Robótica), junto 
com a New Holland e a CMU 
desenvolveram um sistema de 
trabalho em função das neces-
sidades dos usuários, utilizan-
do dois sistemas de piloto au-
tomático, uma barra de luzes 
para determinar a linha de 
colheita, que também pode-
ria detectar os fi nais de linha 
da cultura e os obstáculos 
que poderiam surgir diante 
da enfardadora, juntamente 
com um sistema de posicio-
namento DGPS e um giros-
cópio integrados. Também 
se utilizaram decodifi cado-
res de roda (contagiros) para 
determinar sua posição exa-
ta e sua orientação. O siste-
ma de posicionamento DGPS 
também serviu para determi-
nar a efi cácia do sistema de 
visão artifi cial. Essa tecnolo-
gia utilizada pode ser encon-
trada na Web da NREC.

O projeto DARPA Grand 
Challenge (2004-2005) foi 
desenvolvido em função da 
“US Defense Avanced Rese-
arch Proyect Agency”- DAR-
PA (Agência Americana de 
Projetos Avançados de De-
fesa) ter recebido a autoriza-
ção do Congresso america-
no para oferecer um prêmio 
de um milhão de dólares para 
quem desenvolvesse um ve-

ículo totalmente autônomo 
que realizasse um desloca-
mento de 150 milhas (241,3 
km) em um intervalo de tem-
po limitado. Esta competição 
recebeu o nome de “Grand 
Challenger” (‘Grande Desa-
fi o’) e seu objetivo foi obter 
soluções para fabricar um ve-
ículo militar terrestre autôno-
mo para o ano de 2015. Com 
mais de 100 equipamentos 
participantes e em um traje-
to estabelecido no deserto de 
Mojave, no dia 4 de novem-
bro de 2004, nenhum deles 
completou a prova.

O segundo ‘Grande De-
safi o’ aconteceu em 8 de ou-
tubro de 2005 e o prêmio foi 
aumentado para dois milhões 
de dólares. O trajeto estabe-
lecido era mais complicado 
do que aquele da prova ante-
rior e com mais curvas. Cin-
co veículos completaram o 
percurso, sendo o da Univer-
sidade de Stanford o ganha-
dor, com um tempo de 6 ho-
ras e 54 minutos.

A terceira competição 
mudou a denominação para 

“Urban Challenge” (‘Desa-
fio Urbano’) e aconteceu 
em 3 de novembro de 2007 
na Base George da Força 
Aérea da Califórnia, nos Es-
tados Unidos da América. O 
percurso de 60 milhas (96,2 
km), com tempo limite de 6 
horas, deveria ser desenvol-
vido junto ao tráfico urbano 
e exigia dos veículos parti-
cipantes tomadas de deci-
sões mais complexas do que 
aquelas dos desafios ante-
riores. A cada equipe se deu 
um mapa de obstáculos no 
percurso no início da com-
petição. O ganhador foi o 
“Tartan Racing” da Univer-
sidade de Carnegie Mellon 
junto com a General Motors 
- GM, ficando a Universi-
dade de Stanford em segun-
do lugar. 

Aplicações agrícolas 
comerciais

Na SIMA 2011 (Feira In-
ternacional do Agronegó-
cio de Paris, França), a Case 
IH apresentou o AFS – V2V 
(“Advanced Farming System-

Sistema de comunicação AFS-V2V da Case IH.
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Vehicle to Vehicle”- Sistema 
Agrícola Avançado de Co-
municação Veículo-Veícu-
lo) que permite a sincroniza-
ção automática de duas má-
quinas que trabalham juntas, 
sendo controladas por um 
dos operadores somente. 
Isto se aplica especialmen-
te aos tratores com reboque 
(transbordo) que recebem a 
colheita junto a colheitado-
ra , sendo o operador da co-
lheitadora quem estabele-
ce a velocidade e as trocas 
de direção do trator. Um sis-
tema de comunicação sem 
fi o entre as máquinas é uti-
lizado, sendo estabelecido 
no momento em que o tra-
tor entra numa zona defi-
nida nas imediações da co-
lheitadora.

A vantagem deste sistema 
é o alívio do trabalho para os 
operadores da colheitadora e 
do trator com o reboque per-
mitindo a colheita e transfe-
rência do produto colhido, 
com poucos riscos de aci-

dentes por colisão entre as 
máquinas.

A John Deere colocou no 
mercado seu sistema Machi-
neSync para a comunicação 
e coordenação entre colhei-
tadoras e tratores de trans-
bordo, que permite otimizar 
as capacidades na colhei-
ta e transporte da colheita. A 
transmissão de dados da co-
lheitadora ao trator se realiza 
através de comunicação por 
rádio, com conexão constan-

te e transmissão dos dados de 
forma digital.

O sistema permite a lo-
calização de todas as colhei-
tadoras de uma só vez. Um 
mapa resumo indica exata-
mente onde se encontram 
as colheitadoras e as unida-
des de transporte no campo. 
É possível dirigir as unidades 
de transporte diretamente às 
colheitadoras, o que permite 
reduzir o número de trajetos. 
Os níveis de preenchimen-
to dos depósitos de grão de 
cada uma das colheitadoras 
são mostrados e é dada prio-
ridade de aproximação dos 
transbordos até as colheita-
doras, em função de seus ní-
veis de preenchimento. O sis-
tema da colheitadora informa 
ao operador do trator com o 
reboque a posição na qual se 
realizará o pareamento entre 
as máquinas.

O Grupo AGCO apre-
sentou na Agritechnica 2011 
(Feira Internacional de Hano-
ver, Alemanha) o “Fendt Gui-
deConnect” (Conexão Guia-
da Fendt), sistema de condu-
ção e controle simultâneo de 
dois tratores com um con-
dutor somente. Neste siste-
ma, uma conexão eletrôni-
ca  se estabelece entre dois 
tratores, de forma que o ope-
rador de um deles contro-
la também o segundo trator, 
que trabalha em paralelo ou 
atrás. O sistema se baseia na 
comunicação via rádio entre 
ambos os tratores, junto com 
um sistema de GPS de alta 
precisão.

Os módulos de envio/
recepção garantem o inter-

Sistema MachineSync da John Deere.

Sistema GuideConnect da Fendt.
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câmbio de informação en-
tre ambos os tratores; o tra-
tor sem operador envia “re-
gularmente” a informação 
de sua condição ao trator de 
comando. A quantidade de 
máquinas e o método para 
contornar os obstáculos po-
dem ser prédefinidas utili-
zando os monitores dos tra-
tores conectados. O sistema 
monitora seu próprio estado 
e, se for necessário, pode pa-
rar o trator autônomo e desli-
gar os acessórios (tomada de 
potência - TDP, sistema hi-
dráulico, etc.). O operador 
da primeira máquina pode 
deixar parada a segunda má-
quina no momento que de-
seje ou precise. 

Existem outras experiên-
cias para o desenvolvimen-
to destes sistemas, como o 
consórcio estabelecido na 7ª 
“Framework Program” (Pro-
grama Estação de Trabalho) 
2010-14 da UE (RHEA) que 
reúne 19 grupos de trabalho 
pertencentes a 15 organiza-
ções diferentes de 8 países 
europeus, que integram as-
pectos relacionados com a 
robótica, a agronomia, a fa-
bricação de equipamentos 
agrícolas e sua utilização por 
parte dos usuários.

Algumas conclusões
Os desenvolvimentos 

que vêm acontecendo “com 
relação à automatização das 
máquinas agrícolas” estão 
proporcionando uma base 
sólida para o desenvolvimen-
to de máquinas agrícolas au-
tônomas. A pesquisa com 
máquinas agrícolas autôno-

mas tem sido muito 
intensa nos últimos 
10 anos.

Em alguns ca-
sos, alguns pesqui-
sadores têm focado 
suas atenções em 
grupos de máquinas 
pequenas ou robôs, 
enquanto  out ros 
preferem trabalhar 
na automatização 
de tratores e máqui-
nas como as que os 
agricultores utilizam 
atualmente.

Há a preocu-
pação com relação 
aos danos que po-
dem ocasionar o sistema de 
descarga do escapamento 
dos veículos autônomos e é 
necessário o desenvolvimen-
to de uma legislação que ga-
ranta a cobertura deste risco. 
Sem dúvida, será seguido o 
que for estabelecido para os 
automóveis, mais próximos 
da sociedade. 

O desenvolvimento de 
veículos autônomos vem 
como resposta à escassez de 
mão de obra qualifi cada em 
determinadas situações e os 
benefícios resultantes dessa 
utilização estão sendo anali-
sados pelas indústrias que de-
senvolvem estas tecnologias 

GESTÃO E COORDENAÇÃO 
DE PARQUES DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS
A gestão de parques de 

máquinas agrícolas, utilizan-
do as modernas tecnologias 
de informação e comunica-
ção, foi desenvolvida na se-

gunda apresentação do blo-
co temático dedicado a Ro-
bótica na Agricultura, pelo 
Prof. Claus Grøn Sørensen da 
Universidade Aarhus, da Di-
namarca. Esta apresentação 
completou alguns aspectos 
da anterior, relativos às ‘Uni-
dades Autônomas’.

As bases destes sistemas 
de gestão agrícola, que fo-
ram utilizadas durante mui-
tos anos para a coordena-
ção centralizada dos sistemas 
de transporte e distribuição 
dos produtos, tiveram que ser 
modificados para satisfazer 
as necessidades agrícolas, 
identifi cando particularida-
des e ajustando-se às circuns-
tâncias da agricultura.

Nesta apresentação fo-
ram analisados os três níveis 
que se pode aplicar à ges-
tão de parques de máquinas, 
sendo o primeiro deles a ‘vi-
gilância passiva’, o segun-
do a ‘comunicação interati-
va’ e o terceiro a ‘aquisição 
de dados’. 

Protótipo de trator robotizado (Universidade de 
Copenhague).
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No primeiro sistema de 
gestão de parques de má-
quinas foram utilizadas téc-
nicas com a utilização de 
“software” (programa de 
computador) relativamen-
te simples. Estes sistemas 
evoluíram e, alguns deles, 
como o AFS ConnectTM da 
Case IH, o John Deere Re-
mote Display Access e o AG-
COCOMMAND e o PLMTM

Connect, ambos da New 
Holland que foram apresen-
tados na palestra anterior.

Com os sistemas de in-
formática e de comunicação 
para a gestão de parques de 
máquinas agrícolas se espe-
ram benefícios, tais como o 
aumento da eficiência dos 
operadores das máquinas, 
a redução do consumo de 
combustível, a  melhora na 
atenção ao cliente nas em-
presas de serviço,  maior fa-
cilidade nos processos de to-
mada de decisões e a redu-
ção nos custos operacionais.

Para que se generalize sua 
utilização torna-se necessá-
rio que normas sejam elabo-
radas para facilitar a troca de 
informação entre as unidades 

agrícolas em funcionamento 
e os sistemas de comunica-
ção, que podem ser uma ‘cai-
xa preta’, situada sobre cada 
máquina, que recolham as in-
formações que os sistemas de 
gestão precisam.

Em qualquer caso, estes 
sistemas devem demonstrar, 
em uma análise de custo-be-
nefício, que o saldo é positi-

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Club of Bologna (http://www.clubofbologna.org/documents.php)

• PROCEEDINGS 2010 y 2012

‘Plataforma del Conocimiento’ del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (España)

www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/plataforma-de-
conocimiento-para-el-medio-rural-y-pesquero/biblioteca-virtual/articulos-de-
revistas/consulta.asp

Mazzetto, Fabrizio 

• Aplicación de la electrónica avanzada en tractores y máquinas agrícolas. 
Parte 5.- Los sistemas de posicionamiento. ‘Agrotécnica’, 2009, 5:84-88 

Márquez, Luis; Gasparetto, Ettore

• Club Of Bologna 21ª Reunión Plenaria. Del posicionamiento global a la 
agricultura de precisión. ‘Agrotécnica’, 2011, 4:72-76 

• Club Of Bologna 21ª Reunión Plenaria. La visión artifi cial: una tecnología 
versátil para la automatización de las máquinas agrícolas. ‘Agrotécnica’, 
2011, 3:74-80.

O Secretário Geral da ANSEMAT, Ignacio Ruiz (direita), durante a Reunião.

vo, que são fl exíveis para se 
adaptarem a uma grande va-
riabilidade de opções, que 
são fáceis de manejar por 
parte do usuário, que os da-
dos sejam registrados e ar-
mazenados de forma auto-
mática e que sejam compatí-
veis com outras ferramentas 
de tomada de decisão de ní-
vel mais baixo que possam 
estar sendo utilizadas nas 
fazendas.

A incorporação destes 
sistemas nas zonas rurais 
muito desenvolvidas pode 
produzir uma mudança tão 
radical como foi a ‘tratoriza-
ção’ da agricultura nas dé-
cadas de 50 e 60, do sécu-
lo XX.

Luis Márquez
Ettore Gasparetto
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