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(57) Resumo: LUVA VESTÍVEL PARA ANÁLISE
E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS. É um equipamento de auxílio para
a colheita que conjuga as funções de análise da
consistência e cor e classificação de maturação
do produto agrícola, em especial frutas, cuja
finalidade é promover a agilidade do processo
de classificação de frutos e prevenir perdas de
safra diminuindo as despesas e prejuízos, além
de tornar a colheita mais rápida mantendo a
qualidade e sendo mais viável economicamente.
A luva é constituída de um microcomputador de
placa única que possui um microtrolador no qual
serão processadas as informações coletadas,
sensor de flexão 2.2", sensores de pressão,
responsáveis pela captação da consistência do
produto agrícola, sensor de cor, cuja função é
detectar a cor do produto e, por conseguinte, a
sua maturação, emissor de som Buzzer, de luz
do tipo LED e emissor de vibração responsáveis
pela comunicação de aptidão, linhas condutivas,
que farão o transporte das informações entre os
sensores e o microcontrolador, e alimentação
energética recarregável.
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Relatório Descritivo da Patente de Invenção para 11LUVA VESTÍVEL PARA ANÁLISE E 

CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS". 

[001] A presente invenção refere-se a uma luva vestível inteligente que 

analisa a maturação e classifica a qualidade de produtos agrícolas a fim de diminuir as 

perdas e oferecer melhor aproveitamento na colheita. 

[002] Atualmente é possível realizar a colheita manualmente baseada na 

utilização dos sentidos do ser humano e, como vantagem, apresenta a valorização da 

mão de obra humana, melhor manuseio dos produtos ocasionando uma diminuição 

das injúrias, um menor número de etapas na colheita, já que a seleção e o 

empacotamento podem ser realizados no campo. No entanto, apresenta como 

desvantagem o alto custo e a desqualificação da mão de obra, que podem gerar 

prejuízos, além da sazonalidade de oferta dessa mão de obra que pode ser um desafio 

para o setor. 

[003] A colheita também pode ser totalmente mecanizada. Essa opção 

apresenta um baixo custo de mão de obra, já que a máquina desenvolve diversos 

processos de colheita e viabiliza uma colheita mais rápida, proporcionando redução de 

custos e aumento de rendimento. Todavia, não é possível utilizar esse método em 

todos os produtos agrícolas, já que muitos são sensíveis ao manuseio e não podem ter 

sua aparência externa danificada, pois esse é um importante atributo para a sua 

comercialização. Também é um método bastante oneroso, o que o torna inviável para 

pequenos produtores e pode ocasionar uma mudança no cenário social, pois as 

máquinas substituem a mão de obra humana. 

[004] Outro ponto importante é o aumento contínuo da população mundial 

que provoca uma maior demanda de alimentos. O aumento da produtividade na 

agricultura não depende apenas de maior área plantada, também é preciso grandes 

investimentos em inovações. Por isso, são necessárias medidas para minimizar as 

perdas que ocorrem desde a colheita até chegar ao mercado. 

[005] Diante dessa conjuntura, viu-se a necessidade de criar um equipamento 

que pudesse coletar o produto agrícola sem dano, de forma eficiente, que também 
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pudesse valorizar a mão de obra humana e ser economicamente viável para o 

produtor rural. 

[006] A "Luva vestível para análise e classificação de produtos agrícolas" surge 

como um equipamento de auxílio para a colheita com o intuito de analisar a qualidade 

do produto com mais precisão, tornar ágil o processo de classificação desses produtos, 

prevenir perdas de safras, assim como diminuir despesas e prejuízos, além de levar 

tecnologia aos pequenos produtores que não possuem capital suficiente para comprar 

equipamentos muito caros. 

[007] Luvas são muito usadas como dispositivos de entrada para 

computadores vestíveis, já que estes possuem um paradigma diferente de interface 

com o usuário. Luvas inteligentes (do inglês, smart gloves) ou luvas de dados são 

usadas como alternativas para substituir mouse e teclado em diversos trabalhos tanto 

para computadores desktop quanto para computadores vestíveis. São exemplos desse 

tipo de aplicação as luvas da patente US6304840 e da patente DE102005011432. Estes 

sistemas usam sensores para detectar toques discretos nas pontas dos dedos, sendo 

que alguns também incluem sensores de flexão dos dedos, bem como acelerômetros 

para capturar a orientação da mão e dos dedos. 

[008] Para pessoas com deficiência visuat foi proposta uma luva com sensores 

de ultrassom para medir a distância até objetos e avisar o usuário via resposta tátil, 

descrita na patente GB2448166. Da mesma forma, outra luva da patente US5535105 

possui luzes nas pontas dos dedos para facilitar tarefas manuais relacionadas à 

medicina e outras atividades delicadas. 

[009] Como ferramenta para melhorar e facilitar tarefas manuais, também 

foram propostas luvas com câmeras fixadas na parte superior da mão, como a luva da 

patente JP10225315, que permite aos usuários tirar fotos usando comandos na forma 

de gestos dos dedos, deixando assim as mãos do usuário livres. Usando câmeras 

baseadas na patente JP2003018443 policiais podem ter as mãos livres para dirigir 

motocicletas com a possibilidade de rapidamente tirar uma foto quando necessário. 
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[010] Sistemas baseados em luva também são usados para treinamento e 

ensino, como uma luva que analisa o swing de jogadores e aprendizes de Golf usando 

sensores de pressão, descrita na patente U$5733201. Em aplicações de segurança, foi 

proposta uma luva que pode detectar se um motorista está dormindo ou sonolento 

através da medida da força com que ele segura a direção de um veículo, e emitindo 

um alarme se necessário (patente U$6016103). 

[011] A presente patente tem como objetivo embarcar diversos sensores na 

luva proposta para permitir a realização de medidas não destrutivas da maturidade de 

produtos hortícolas. Em geral, frutas e vegetais podem ser classificados usando 

técnicas invasivas ou não invasivas. Técnicas invasivas necessitam que pontas de prova 

sejam inseridas dentro do produto a ser analisado, ou que partes deste produto sejam 

extraídas, enquanto técnicas não invasivas são baseadas somente em medidas feitas 

externamente. Outra técnica é chamada de análise não destrutiva, uma variação das 

técnicas não invasivas, que consiste no uso de sensores que podem tocar a fruta sem 

destruí-la. 

[012] Cor, forma e tamanho são frequentemente usados para avaliar fatores 

de qualidade de frutas e vegetais. Entre as várias técnicas para medir propriedades 

mecânicas de frutas, a firmeza é considerada um dos parâmetros de qualidade mais 

importantes. Normalmente as medidas de firmeza são baseadas em sistemas 

invasivos, como o penetrômetro. Em busca de formas não destrutivas de medir 

firmeza, pesquisadores desenvolveram outras soluções. Muitas delas são mecânicas, e 

outras baseadas em ultrassom ou espectroscopia. Uma alternativa interessante foi 

proposta pela patente Pl 0705830-6 A2. Eles apresentam dois dispositivos para medida 

simples e precisa da firmeza de frutas de forma não destrutiva com base na pressão de 

turgescência de células, que é baseada na diferença de pressão entre o interior de uma 

célula e a pressão barométrica. Os sistemas propostos por eles consistem em uma 

base para colocar a fruta a ser analisada, e uma placa aplanadora que é posicionada 

em cima da fruta. Depois de colocar a placa aplanadora sobre a fruta, o usuário espera 

um ou dois minutos e mede a área amassada do produto, que é relacionada com sua 
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firmeza. Embora este método seja simples e prático, esta técnica ainda não é usada 

em instrumentos comerciais para medir turgescência. 

[013] Como uma solução ainda mais simples, os autores da patente 

W02013097011 propuseram mais recentemente um sensor miniaturizável para medir 

a turgescência das células, que é um componente importante da firmeza de frutas. 

Esta técnica pode ser usada para construir um dispositivo portátil que pode ser 

manualmente pressionado contra frutas para obter suas firmezas de forma 

instantânea. Eles ainda dizem que frutas maduras devem apresentar pressões entre 

0,2 e 1 kgf/cm2 e frutas em amadurecimento devem apresentar pressões entre 1,5 e 4 

kgf/cm2. Em todos os casos, pressões com valores próximos a zero indicam que a fruta 

já está inadequada para o consumo. 

[014] A utilização da invenção como equipamento de auxílio na colheita 

fornece precisão e rapidez, além de evitar o desperdício dos hortícolas. Ou seja, 

possibilita refrear os danos e possíveis injúrias aos produtos causados por maquinário 

ou por desconhecimento de quem manuseia. Para obtenção dos dados de maturação 

e qualidade do produto não se faz necessário aplicação de grande força. A obtenção 

dos dados funciona a partir de um leve toque no fruto, evitando danificações no fruto 

como um todo. 

[015] Outra importante vantagem é o melhoramento das condições de 

trabalho para o operador, pois a luva é leve e compacta; maior rapidez no processo, já 

que apresenta mecanismos que permitem o ajuste, a {re)configuração, a 

(re)programação para atender desde indivíduos sem conhecimento na área, até o mais 

avançado profissional. Outra vantagem é a utilização de baterias recarregáveis como 

forma de alimentação. Assim, o operador poderá manusear a luva e utilizá-la sem 

dificuldades e com uma determinada autonomia para percorrer o campo de colheita. 

Também proporciona redução de custos da colheita, pois não é necessário mão de 

obra qualificada e, além disso, a luva apresenta um baixo custo. Dessa forma, os 

produtores rurais de baixa renda poderão evoluir seu negócio e aumentar suas 

demandas. 
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[016] Cada fruto possui um nível diferente para ser considerado apto para a 

colheita. O sensor, através de gráficos, busca relatar se o objeto está próprio para o 

consumo. Como a luva é flexível, consegue analisar diversos produtos agrícolas com 

alta precisão do resultado. Assim, o produtor pode diversificar a sua plantação e ter 

segurança na colheita. 

[017] A invenção consiste em uma luva vestível de tecido dotada de um 

microcomputador de placa única, que possui um microcontrolador integrado por 

sensores de Flexão 2.2", de pressão e de cor, emissor de luz do tipo LED, emissor de 

som do tipo Buzzer, e emissor de vibração, um conjunto de software programável e 

linhas condutivas responsáveis pela comunicação entre os sensores (e emissores) e o 

microcomputador. 

[018] Antes de iniciar a colheita de um determinado produto agrícola, em 

especial frutas, o operador deve vestir a luva e segurar um exemplar do produto, que 

esteja em boa condição para colheita, com a finalidade de calibrar a luva. Os sensores 

de pressão captarão a consistência, o sensor de cor captará a coloração do produto 

agrícola e, de acordo com a calibragem dos sensores de flexão para a mão do usuário, 

é estimado o diâmetro médio da fruta. As linhas condutivas levarão essas informações 

ao microcontrolador para serem lidas e armazenadas como referência de qualidade 

para essa determinada fruta. Depois de realizada a configuração da luva, é possível 

iniciar a colheita. Ao segurar o produto agrícola/fruta, a luva analisará todas as 

informações de consistência, coloração e diâmetro. Apresentando dados compatíveis, 

a luva sinalizará como apta a partir da emissão de som e luz. Caso contrário, é 

acionado um alerta de vibração para informar que a fruta não deve ser colhida. 

[019] Através de testes realizados notou-se que a luva é leve, tem fácil 

manuseio e controle do sistema devido à utilização de linhas condutivas para 

comunicação, que são eficazes, pois não há perda de dados durante a transferência. 

Como também a luva é compacta, não há interferência pelo sistema dos dados 

adquiridos, tornando a pressão precisa. Os sensores são altamente sensíveis e enviam 
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os dados em alta velocidade. Todas essas características geram·confiança no resultado 

retornado para o usuário. 

[020] A invenção poderá ser mais bem compreendida através da seguinte 

descrição detalhada, em consonância com as figuras em anexo, onde: 

[021] A FIGURA 1 representa uma vista dorsal da luva. 

[022] A FIGURA 2 representa uma vista palmar da luva. 

[023] A FIGURA 3 representa o fluxograma do software que está embarcado 

no microcomputador de placa única da luva. 

[024] Com referência a estas figuras, pode-se observar a luva de tecido (6) 

com um microcontrolador (1) acoplado a ele com alimentação (7), e dotado de emissor 

de som - Buzzer (8), de emissor de luz tipo LED (9), e um emissor de vibração (10). Os 

sensores de pressão (3), de Flexão 2.2" (2) e de cor (4), capazes de captar as 

características do produto, estão conectados ao microcontrolador (1) através das 

linhas condutivas (5). 

[025] O funcionamento da luva consiste em ajustar, configurar e programar a 

luva (6) para um produto específico. Esse processo se inicia quando o usuário veste a 

luva e segura o produto agrícola em condição boa para colheita de forma suave para 

não machucá-lo. O produto entra em contato com o sensor de pressão (3), que verifica 

a consistência, e com o sensor de cor (4t que capta a coloração do produto. O sensor 

de Flexão (2) verifica a média do diâmetro do produto. Essas informações são levadas 

ao microcontrolador (1) por meio das linhas condutivas (5). O microcontrolador (1) 

recebe e armazena os dados como padrão para produto apto para colheita. 

[026] Com a luva (6) calibrada para um produto específico, a colheita pode ser 

iniciada. No momento que o usuário segura a fruta, os sensores de pressão (3) e de cor 

(4) captam as informações. Se as informações forem compatíveis com os dados das 

medições de uma fruta boa -consistência, coloração e o diâmetro adequados - a luva 

emitirá luz (9) e som por meio do Buzzer (8) para informar que o produto está pronto 

para colheita. Caso a fruta não apresente essas medições de uma fruta boa, a luva (6) 

aciona um alerta de vibração (10) para informar que o produto não deve ser colhido. O 
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software completo pode ser visualizado na FIGURA 3. O usuário poderá utilizar a luva 

{6) no campo de colheita com uma determinada autonomia, pois possui alimentação 

(7) recarregável. 
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REIVINDICAÇÃO 

1. LUVA VESTÍVEL PARA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, 

caracterizada por constituir-se de luva de tecido (6), dotada de sensores de 

flexão 2.2" (2), de pressão (3} e de cor {4), emissor de som Buzzer (8), emissor 

de luz do tipo LED {9), emissor de vibração (10) conectados a um 

microcomputador de placa única {1) que possui internamente um 

microcontrolador (1), onde a conexão entre o microcomputador de placa única 

e o conjunto de sensores e emissores é feita através de linhas condutivas (5), 

que funcionam a partir de alimentação (7} recarregável. 
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DESENHOS 

FIGURA 1 

FIGURA2 



Baseado na calibração dos 
sensores de fiexão para a 

mão do usuário, é estimado 
o diametro médio da fruta, 

modelando a fruta como um 
objeto esférico. 

e mostra ao usuário. 
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Figura 3 

Microcontrolador realiza 
leituras dos pinos 

analógicos relativos aos 
sensores de press~o dos 

dedos. 

Sim 

Baseado nas medições de uma 
fruta de qualidade boa, 

define se uma fruta pode ser 
colhida ou não. 



1/1 

RESUMO 

"LUVA VESTÍVEL PARA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS". 

É um equipamento de auxílio para a colheita que conjuga as funções de 

análise da consistência e cor e classificação de maturação do produto agrícola, em 

especial frutas, cuja finalidade é promover a agilidade do processo de classificação de 

frutos e prevenir perdas de safra diminuindo as despesas e prejuízos, além de tornar a 

colheita mais rápida mantendo a qualidade e sendo mais viável economicamente. A 

luva é constituída de um microcomputador de placa única que possui um 

microtrolador no qual serão processadas as informações coletadas, sensor de flexão 

2.2", sensores de pressão, responsáveis pela captação da consistência do produto 

agrícola, sensor de cor, cuja função é detectar a cor do produto e, por conseguinte, a 

sua maturação, emissor de som Buzzer, de luz do tipo LED e emissor de vibração 

responsáveis pela comunicação de aptidão, linhas condutivas, que farão o transporte 

das informações entre os sensores e o microcontrolador, e alimentação energética 

reca rregável. 
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