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P&D
Projeto de

  Desenvolvido ao longo de cinco anos, o 
projeto de pesquisa e desenvolvimento 
(P&D) da concessionária Coelba, executado 
pelo Lactec e pela Feergs, consiste na 
criação de um sistema inovador para a 
realização de poda de árvores na proximida-
de de redes urbanas energizadas. A pesquisa 
levou ao desenvolvimento de um mecanis-
mo controlado à distância por um operador 
que conta ainda com um sistema integrado 
de trituração dos resíduos gerados na 
atividade.
   Para viabilizar o projeto, foram realizados 
diversos levantamentos em campo para 
conhecer as melhores práticas e as dificulda-
des encontradas pelas equipes da conces-
sionária Coelba e suas terceirizadas na 
realização do serviço da poda. Assim, foi 
possível, com a experiência das executoras 
do projeto e da equipe da concessionária, 
compreender melhor as necessidades e 
estabelecer o conceito do sistema de poda 
robotizada. Um modelo simplificado e em 
escala reduzida também foi construído para 
permitir estudo avançados das funcionalida-
des do projeto, facilitar o desenvolvimento 
dos algoritmos de controle e realizar o 
treinamento de operadores.

   Hoje, para executar a tarefa na proximida-
de de redes energizadas, o eletroarborista – 
que é o profissional preparado para 
trabalhar com manejo de vegetação 
próxima às redes elétricas – se aproxima da 
árvore com um cesto aéreo isolado e faz o 
corte. Os colaboradores em solo segmen-
tam os galhos que são depositados em um 
caminhão adicional dedicado ao transporte 
dos resíduos. Nessa dinâmica, há riscos de 
acidentes como o contato com a rede 
energizada, ataque de insetos, queda de 
galho em pedestres, lesões com as 
ferramentas, queda do eletroarborista e 
também atropelamentos.
   O sistema robotizado reduz o tamanho 
das equipes necessárias para a realização 
das tarefas de poda e, com a operação à 
distância, elimina praticamente todos os 
fatores de risco à vida, bem como melhora 
as condições de ergonomia e de qualidade 
do trabalho.

Diminuir os riscos. Esse é o principal motiva-
dor do projeto Desenvolvimento de Ferra-
mental, Equipamento e Metodologia 
para Realização de Poda com Rede 
Energizada em Áreas Urbanas Através 
de Braço Mecânico com Comando 
Remoto
   O contato das árvores com a rede é a 
principal causa de falhas nas redes de 
distribuição aéreas. Por isso, é necessário 
realizar poda e roçada, garantindo a confiabi-
lidade da rede e diminuindo uma grande 
parcela dos gastos das distribuidoras de 
energia com manutenção.

Protótipo de Poda Robotizada

Para mais informações a respeito desse projeto, entre em contato com 
ped@lactec.org.br 

Os pesquisadores do Lactec e da Feergs enfrentaram o desafio de 
apresentar à Coelba uma solução para a realização de podas robotiza-
das de árvores em áreas urbanas, agilizando o serviço e diminuindo 
os riscos de acidentes.  

Poda Robotizada de árvores em
áreas urbanas
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Conclusão do projeto

Protótipo de Poda Robotizada

Protótipo em escala reduzida.

    Em 2018 foi entregue à Coelba o protótipo funcional do sistema de poda 
robotizada. Para chegar à construção ideal, foram feitas mais de 20 
diferentes simulações de braços robóticos. O protótipo foi montado sobre 
um caminhão convencional de 9 metros e é composto por duas estruturas: 
um braço posicionador e um manipulador, ao qual pode ser acoplada uma 
tesoura, também conhecida como podão, ou uma motosserra. Uma garra 
também pode ser usada junto ao podão para evitar que galhos caiam 
livremente em situações de risco.
   O equipamento, que pode alcançar uma altura de até 15 metros, é 
operado por meio de um joystick e conta ainda com câmeras que transmi-
tem as imagens em tempo real a um monitor no controle remoto. Isso faz 
com que a tarefa de poda possa ser realizada por apenas três funcionários: 
um responsável pela operação à distância, por meio de um radiocontrole 
sem fio, e outros dois pela sinalização do local e trituração dos galhos, 
realizada no mesmo caminhão.

Segurança: : características físicas adequadas para evitar colisões 
com obstáculos como placas, redes de telecomunicação e redes de 
energia. Propicia o isolamento elétrico adequado e a robustez 
necessária para garantir a segurança dos operadores e transeuntes, 
enquanto remove o colaborador de um local de risco; 

Fácil operação: : permite que os profissionais que já têm experiên-
cia na realização de poda possam utilizar o equipamento com a realiza-
ção de treinamento específico;

Baixa complexidade construtiva: equipamento é robusto e 
atende todos os requisitos da tarefa de poda do modo mais simples.

   Concluída a construção do protótipo funcional, foram realizados 
testes laboratoriais e de campo e desenvolvido um manual de 
procedimentos e metodologias para utilização do equipamento. 
Finalmente, as equipes da concessionária foram treinadas para o 
uso do novo sistema e também para a sua manutenção
   A prova de conceito mostrou que a robótica traz benefícios à 
atividade de poda e que pode ser aplicada também a outras tarefas 
relacionadas à manutenção de sistemas elétricos. A pesquisa para o 
desenvolvimento da solução rendeu ainda uma dissertação de 
mestrado, artigos apresentados em congressos diversos e duas 
patentes requeridas junto ao INPI e à USPTO. 

Ferramenta podão com garra acoplada do equipamento de poda robotizada

Para mais informações a respeito desse projeto, entre em contato com 
ped@lactec.org.br 

Ferramenta serra do equipamento de poda robotizada


