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Apresentação

Desenvolvimento e desafios para a mecanização 
e a automação de atividades silviculturais 

Certamente a mecanização das operações silviculturais está entre as temáticas mais importantes 
da atualidade para o setor florestal. O vigente cenário de escassez de mão-de-obra e de necessidade 
de aumento de competitividade torna o assunto estratégico. É sob esse contexto que foi realizada a 
45ª Reunião Técnico-Científica do PTSM em Telêmaco Borba, na Klabin, que teve como tema prin-
cipal: “Desenvolvimentos e desafios para a mecanização e automação de atividades silviculturais”. 

Esse volume da Série Técnica reúne na forma escrita os trabalhos apresentados durante essa 
reunião. As empresas associadas do PTSM/IPEF palestraram sobre os principais trabalhos que têm 
desenvolvido relacionados à mecanização. São discutidos temas como preparo de solo, técnicas de 
plantio e de replantio, irrigação, controle de plantas daninhas e fertilização. O material também traz 
a visão de um parceiro das empresas de base florestal no desenvolvimento de implementos para a 
silvicultura. 

A Federação das Indústrias do Paraná (FIEP) nos apresenta um panorama sobre a utilização de 
financiamentos e de incentivos fiscais para projetos de inovação tecnológica, ferramentas que podem 
contribuir para o desenvolvimento de novas tecnologias. Uma forma inovadora de gerenciamento 
por meio de técnicas de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e de sensoriamento remoto é 
discutida por uma consultoria em projetos florestais. Por fim, trazemos uma visão sobre os próximos 
passos a serem desenvolvidos pelo grupo nessa linha de trabalho e uma visão de quais são as 
principais tendências do setor. 

O grupo PTSM, com o intuito de contribuir cada vez mais para o desenvolvimento da silvicultura 
nacional, pretende tornar comum a publicação do conteúdo apresentado e discutido durante as suas 
reuniões. Com isso, fica assegurado que as informações, opiniões e discussões ocorridas durante 
os encontros possam ser difundidas a todos.

Coordenadores
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Intensificação da mecanização e da automação em 
atividades silviculturais na Arcelormittal bioflorestas

Roosevelt de Paula Almado 
Engº Ftal. MSc. 

Gerência de Pesquisa Florestal e Meio Ambiente
ArcelorMittal BioFlorestas Ltda

RESUMO
Este trabalho destaca as mudanças ocorridas no manejo florestal da antiga CAF Santa Bárbara/

Grupo Belgo Mineira e hoje ArcelorMittal BioFlorestas Ltda no ano de 2006. As ações aqui apresen-
tadas tiveram o objetivo de intensificar a mecanização nas suas atividades silviculturais, compatibili-
zando a escassez de mão-de-obra com a necessidade de redução de custos de formação de novos 
plantios, assim como a melhoria da qualidade de execução de operações florestais. Relatamos aqui 
as principais mudanças ocorridas e os ganhos reais obtidos nesse período. 

INTRODUÇÃO
A ArcelorMittal BioFlorestas Ltda, é uma empresa do Grupo ArcelorMittal Brasil, responsável pela 

área florestal, produz 350.000 toneladas de biorredutor por ano para uso siderúrgico oriundo de flo-
restas sustentáveis de Eucalyptus possuindo as seguintes certificações: Manejo Florestal e Cadeia 
de Custódia pelo FSC, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004. A empresa possui aproximadamente 
100.000 hectares de efetivo plantio em Minas Gerais e Bahia.

OBJETIVOS DO MANEJO FLORESTAL

Reconhecendo que as pessoas e o ambiente em que a empresa atua constituem a sua maior 
riqueza, e que devem ter tratamento prioritário em Plano de Manejo, a empresa compromete-se em:

•	 Planejar e adaptar um conjunto de intervenções ao ambiente visando à produção renovável de 
madeira para diversos usos, unindo o objetivo econômico aos objetivos sociais e ambientais 
do seu aproveitamento, que possibilitem benefícios às gerações presentes e futuras. 

•	 Reunir de forma independente ou integrada os recursos madeireiros e não madeireiros, a 
conservação dos recursos genéticos, os serviços de proteção, educação e recreação, usos 
especializados e usos múltiplos que se aplicam tanto a florestas nativas quanto a florestas 
plantadas.

•	 Aprimorar os conhecimentos dos recursos florestais disponíveis na unidade de manejo e 
suas limitações;

•	 Desenvolver suas práticas silviculturais baseada em técnicas e bases cientificamente com-
provadas;

•	 Monitorar o crescimento e a dinâmica da floresta;
•	 Atuar responsavelmente para com o meio ambiente baseando-se em estudos e avaliações 

ambientais;
•	 Conservar a biodiversidade e atuar na identificação e na proteção de espécies raras e ame-

açadas de extinção;
•	 Otimizar o uso dos recursos florestais sob manejo de forma integralizada.
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MECANIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO EM ATIVIDADES SILVICULTURAIS NA ARCELORMITTAL 
BIOFLORESTAS 

É importante destacar que mecanização e automação representam dois conceitos distintos. En-
quanto a mecanização trata do uso de máquinas para realizar determinado trabalho, substituindo 
o esforço físico do homem, a automação consiste na realização do trabalho por meio de máquinas 
controladas automaticamente e que são capazes de se regularem sozinhas. 

Há algum tempo, admitia-se que o maior benefício da mecanização nas operações florestais 
fosse a redução dos custos operacionais. Entretanto, com a diminuição da mão de obra disponível 
e o aumento dos custos sociais, tais como os impostos, a mecanização das operações tornou-se 
peça importante na busca pelo aumento da produtividade e pelo controle mais efetivo dos custos e 
de aspectos administrativos. 

 
Local de desenvolvimento dos projetos

Os projetos de mecanização desenvolvidos nesse trabalho foram realizados na regional chamada 
Rio Doce, que compreende uam região que abrange 6 municípios, entre eles São Pedro dos Ferros, 
São José do Goiabal, Dionísio, Marliéria, João Monlevade e Santa Bárbara. 

Essa região possui aproximadamente 33 mil hectares de área total, sendo cerca de 21 mil de 
áreas com florestas plantadas de Eucalyptus, 8,5 mil de Áreas de preservação permanente (APP) e 
reserva legal (RL) e o restante de benfeitorias. Predomina na região as áreas com declividade suave 
ondulada a ondulada (>20°) e o solo predominante é o Latossolo amarelo. 

Em geral, a produtividade média da região é de 36 m³ ha-1 ano-1. A idade de corte é de 7 anos e 
os materiais genéticos mais utilizados são os clones híbridos de Corimbia torelliana e C.citriodora. 

OPERAÇÕES DE INTENSIFICAÇÃO DA MECANIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO 
EM ATIVIDADES FLORESTAIS NA ARCELORMITTAL BIOFLORESTAS

A empresa desenvolveu alternativas para compatibilizar aspectos técnicos, econômicos, ambien-
tais, e sócio-culturais da mecanização em operações florestais, com os objetivos de:

	Intensificar a mecanização nas operações silviculturais e de produção de carvão;
	Reduzir o número de empregados nas atividades não mecanizadas;
	Reduzir o custo das operações/atividades;
	Melhorar a qualidade das operações;
	Facilitar o trabalho em turnos. 
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Equipamento: Aplicador de Herbicida com Barra Protegida (Conceição) 

Informações Gerais:
•	 Produtividade da atividade mecanizada – 5,5 hectares por diária na capina na entre linha;
•	 Produtividade da atividade manual – 2 hectares por diária na capina química na linha

Planilha técnica resumida da Aplicação Mecanizada: 60%
- Trator: R$40,0 hora.máquina-1 – R$58,8 ha-1

- Operador: R$7,4 hora.homem-1 – R$10,7 ha-1

- CE pipa: R$35,0 hora.máquina-1 – R$24,2 ha-1

- Manutenção Implemento: R$1,5 ha-1

- Aplicação manual linha: R$23,4 ha-1

Total: R$118,7 ha-1

Planilha técnica resumida  da Aplicação Manual : 40%
- Produtividade: 0,5 ha por diária – R$93,7 ha-1

- Trator: R$40,0 hora.máquina-1– R$30,5 ha-1

- Operador: R$7,4 hora.homem-1 – R$5,9 ha-1

- Comboio: R$3,1 hora.máquina-1– R$2,5 ha-1

- Caminhão pipa: R$35,0 hora.máquina-1 – R$26,7 ha-1

Total :R$159,2 p/ha 

Figura 2 - Aplicador de Herbicida com Barra Protegida (Conceição)
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Equipamento: Aplicador de Herbicida Área Total com Bico XT - 20

Informações Gerais:
•	 Produtividade da atividade mecanizada – 7,0 hectares por diária;
•	 Produtividade da atividade manual – 0,8 hectares por diária;

Planilha técnica resumida  da Aplicação Mecanizada: realizada em 60% da área
- Trator: R$40,0 hora máquina-1 – R$45,7 ha-1

- Operador: R$7,4 hora.homem-1 – R$8,4 ha-1

- Caminhão pipa: R$35,0 hora.máquina-1 – R$19,0 ha-1

- Manutenção implemento: R$3,6 ha-1

Total – R$76,7 ha-1

Planilha técnica resumida da Aplicação Manual: realizada em 40% da área 
- Produtividade: 0,8 hectares por diária – R$ 58,6 ha-1

- Trator: R$40,0 hora.máquina-1 – R$19,0 ha-1

- Operador: R$7,4 hora.homem-1 – R$3,7 ha-1

- Comboio: R$3,1 hora.máquina-1 – R$1,6 ha-1

- Caminhão pipa: R$35,0 hora.máquina-1 – R$17,5 ha-1

Total: R$100,4 ha-1

Figura 3 - Aplicador de Herbicida em Área Total com Bico XT - 20
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Equipamento: Aplicador de Agrosilício (Marquezan)

Informações Gerais:
•	 Produtividade da atividade mecanizada – 7,0 hectares por diária;
•	 Produtividade da atividade manual – 0,35 hectare por diária;

Planilha técnica resumida da Aplicação Mecanizada: 65%
- Trator: R$40,00 hora.máquina-1 – R$35,70 ha-1

- Implemento: R$13,73 hora.máquina-1 – R$12,28 ha-1

- Operador: R$7,37 hora.homem-1 – R$6,57 ha-1

- Retroescavadeira: R$43,13 hora.máquina-1 – R$38,50 ha-1

Total: R$93,05 p/ha

Planilha técnica resumida da Aplicação Manual : 35%
- Produtividade: 0,35 hectare por diária – R$116,44 ha-1

- Trator: R$40,00 hora.máquina-1 – R$45,98 ha-1

- Operador: R$7,37 hora.homem-1 – R$8,46 ha-1

- Carretinha: R$1,87 hora.máquina-1 – R$2,15 ha-1

Total: R$173,03 p/ha

Figura 4 - Aplicador de Agrosilício (Marquezan)
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Equipamento: Roçadeira Hidráulica (Pré-plantio, Manutenção, Pré corte)

Informações Gerais:
•	 Produtividade da atividade mecanizada: 5,0 hectare por diária
•	 Produtividade da atividade manual na linha: 0,8 hectare por diária

Planilha técnica resumida da Roçada Mecanizada: realizada em 65% da área
- Trator: R$40,00 hora.máquina-1 – R$60,92 ha-1

- Operador: R$7,37 hora.homem-1 – R$11,79 ha-1

- Manutenção implemento: R$1,87 hora.homem-1  – R$2,99 ha-1

- Roçada manual linha: 0,8 hectares por diária – R$7,32 ha-1

Total: R$83,02 p/ha 

Planilha técnica resumida da Aplicação Manual: realizada em 35% da área
-Produtividade: 0,35 ha/hd – R$133,94 ha-1

Total : R$133,94 p/ha

Figura 5 - Roçadeira mecanizada de entre linhas
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Equipamento: coveador semi mecanizado

Informações Gerais:
•	 Produtividade com o coveador semi mecanizado: 615 covas por dia (equivalente a 0,46 

hectares por diária)
•	 Produtividade com o coveamento manual: 240 covas por dia (equivalente a 0,18 hectares 

por diária)

Planilha técnica resumida da moto cova:
- Produtividade: 0,46 hectares por diária – R$106,21 ha-1

- Consumo combustível: 4,20 litros por hectare – R$11,13 ha-1

- Manut. / peças: R$65,00 por máquina por mês – R$R$26,03 ha-1

- Brocas: R$227,75 cada – durabilidade de 90 dias – R$9,50 ha-1

Total: R$152,87 ha-1

Custo coveamento manual
- Produtividade: 0,18 hectares por diária – R$260,44 ha-1

Total: R$260,44 ha-1

Figura 6 - Coveador mecânico
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Equipamento: Avião agrícola

Informações Gerais:
•	 Produtividade para aplicação de 20 kg ha-1: 600 ha dia-1

•	 Produtividade para aplicação 100 a 150 kg ha-1: 300 ha dia-1

•	 Produtividade para aplicação manual 100 a 150 kg ha-1: 300 ha dia-1

Planilha técnica resumida da Aplicação Aérea de Fertilizante com dose de 100 a 150 kg ha-1

- Aeronave: R$43,50 ha-1

- Caminhão munck:R$2,00 ha-1

- Ajudante produção 1:  R$0,40 ha-1

- Caminhão carroceria: R$0,79 ha-1

- Manutenção da pista: R$2,50 ha-1

Total: R$49,19 p/ha-1

Planilha técnica resumida da Aplicação Manual de Fertilizante:
- Produtividade: 0,80 hectares por diária – R$50,18 ha-1

- Operador: R$7,37 hora.máquina-1 – R$3,69 ha-1

- Carretinha: R$1,89 hora.máquina-1 – R$0,98 ha-1

Total: R$74,85 p/ha-1

Figura 7 - Avião Agrícola
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RESULTADOS

Destacamos a seguir os resultados para as operações as quais realizamos o trabalho mostrando 
a relação entre a operação mecanizada, aplicação manual e a redução de contingente

Equipamento: Aplicador de Herbicida com Barra Protegida (Conceição) 

Cada aplicador reduziu 9 homens por mês:
             - Atual: 3 barras protegidas mecanizadas equivalem a 27 pessoas por mês
             - Meta: 5 barras protegidas mecanizadas equivalem a 45  pessoas por mês 

Tabela 5 - Relação entre a operação mecanizada, aplicação manual 
e a redução de contingente no equipamento conceição

Area (ha)
Aplicação 

Mecanizada 
(R$)

Aplicação 
Manual 

(R$)

Aplicação 
Mecanizada 

(dias)

Aplicação 
Manual 
(dias)

Redução 
Mão-de-Obra 

(homens)
10 215,8 796,1 2 5 3
20 431,6 1.592,2 4 10 6
30 647,4 2.388,3 5 15 10
40 863,3 3.184,4 7 20 13
50 1.079,1 3.980,5 9 25 16
100 2.158,2 7.961,0 18 50 32
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Figura  9 - Representação gráfica entre a operação mecanizada, 
aplicação manual e a redução de contingente no equipamento conceição
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Equipamento: Aplicador de Herbicida Área Total com Bico XT – 20

Cada aplicador reduziu 9 homens mês:
- Atual: 1 equipamento mecanizado equivalem a 9 pessoas por mês
- Meta: 2 equipamentos mecanizados equivalem a 18 pessoas por mês

Tabela 6 - Relação entre a operação mecanizada, aplicação manual e a 
redução de contingente no equipamento aplicador de herbicida com bico XT-20

Area (ha)
Aplicação 

Mecanizada 
(R$)

Aplicação 
Manual 

(R$)

Aplicação 
Mecanizada 

(dias)

Aplicação 
Manual 
(dias)

Redução 
Mão-de-Obra 

(homens)
10 109,63 1.254,75 1 13 11
20 219,26 2.509,50 3 25 22
30 328,89 3.764,25 4 38 33
40 438,51 5.019,00 6 50 44
50 548,14 6.273,75 7 63 55
100 1.096,29 12.547,50 14 125 111
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Figura 10 - Representação gráfica entre a operação mecanizada,  
aplicação manual e a redução de contingente no equipamento Bico XT 20
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Equipamento: Aplicador de Agrosilício (Marquezan)

Cada aplicador reduziu 12 homens/ mês:
- Atual: 1 equipamento mecanizado equivalem a 12 pessoas por mês
- Meta: 2 equipamentos mecanizados equivalem a 24 pessoas por mês

Tabela 6 - Relação entre a operação mecanizada, aplicação manual e a 
redução de contingente no equipamento aplicador de agrosilício

Area (ha)
Aplicação 

Mecanizada 
(R$)

Aplicação 
Manual 

(R$)

Aplicação 
Mecanizada 

(dias)

Aplicação 
Manual 
(dias)

Redução 
Mão-de-Obra 

(homens)
10 132,93 4.943,71 1 29 27
20 265,86 9.887,43 3 57 54
30 398,79 14.831,14 4 86 81
40 531,71 19.774,86 6 114 109
50 664,64 24.718,57 7 143 136
100 1.329,29 49.437,14 14 286 271
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Figura 11- Representação gráfica entre a operação mecanizada, aplicação manual 
e a redução de contingente no equipamento Aplicador de agrosilício
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Equipamento: Roçadeira Hidráulica

Cada roçadeira reduziu 9 homens mês:
             -Atual: 2 roçadeiras equivalem a 18 pessoas por mês

- Meta: 4 roçadeiras equivalem a 36 pessoas por mês

Tabela 7- Relação entre a operação mecanizada, aplicação manual 
e a redução de contingente no equipamento roçadeira hidráulica

Area (ha)
Roçada 

Mecanizada 
(R$)

Roçada 
Manual 

(R$)

Roçada 
Mecanizada 

(dias)

Roçada 
Manual 
(dias)

Redução 
Mão-de-Obra 

(homens)
10 166,04 1.674,25 2 13 11
20 332,08 3.348,50 4 25 21
30 498,12 5.022,75 6 38 32
40 664,16 6.697,00 8 50 42
50 830,20 8.371,25 10 63 53
100 1.660,40 16.742,50 20 125 105
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Figura 12 - Representação gráfica entre a operação mecanizada, aplicação manual 
e a redução de contingente no equipamento roçadeira hidráulica



Anais da 45ª Reunião Técnico-Científica do PTSM - Dias 15 e 16 de maio de 2012 ■ 19

Série Técnica IPEF, v. 17, n. 38, agosto de 2013

Equipamento: Coveador Mecânico

Tabela 8- Relação entre a operação mecanizada, aplicação manual 
e a redução de contingente no equipamento coveador mecânico

Area (ha)
Aplicação 

Mecanizada 
(R$)

Aplicação 
Manual 

(R$)

Aplicação 
Mecanizada 

(dias)

Aplicação 
Manual 
(dias)

Redução 
Mão-de-Obra 

(homens)
10 3.323,26 14.468,89 22 56 34
20 6.646,52 28.937,78 43 111 68
30 9.969,78 43.406,67 65 167 101
40 13.293,04 57.875,56 87 222 135
50 16.616,30 72.344,44 109 278 169
100 33.232,61 144.688,89 217 556 338
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Figura 13- Representação gráfica entre a operação mecanizada, aplicação manual 
e a redução de contingente no equipamento coveador mecânico
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Equipamento: Avião Agrícola

No período de aplicação deixou-se de contratar devido à realização da aplicação aérea:
- Pré-chuva, que corresponde às aplicações realizadas em outubro - 211 pessoas
- Pós-chuva, que corresponde às aplicações realizadas em fevereiro - 178 pessoas

Tabela 9- Relação entre a operação mecanizada, aplicação manual 
e a redução de contingente no equipamento avião agrícola

Area (ha)
Aplicação 

Aérea 
(R$)

Aplicação 
Manual 

(R$)

Aplicação 
Aérea 
(dias)

Aplicação 
Manual 
(dias)

Redução 
Mão-de-Obra 

(homens)
10 1,64 935,63 1 13 12
20 3,28 1.871,25 1 25 24
30 4,92 2.806,88 1 38 37
40 6,56 3.742,50 1 50 49
50 8,20 4.678,13 1 63 62
100 16,40 9.356,25 1 125 124
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Figura 14- Representação gráfica entre a operação mecanizada (barra verde escura), 
aplicação manual (barra verde clara) e a redução de contingente no 

equipamento avião agrícola (linha vermelha)

Apesar dos inúmeros ganhos obtidos nesse trabalho, ainda há grandes desafios no setor flores-
tal em relação a esse tema. Romper a resistência a mudanças em relação aos modelos atuais das 
operações de silvicultura é um dos pontos chave para que ocorram avanços. 

Além disso, o Brasil possui uma agricultura forte e que, consequentemente, exerce grande força 
na elaboração de máquinas e implementos. Esse fato faz com que os equipamentos utilizados na 
área florestal, em muitas ocasiões, sejam adaptações de equipamentos existentes na agricultura. Isso 
resulta em aumento nos custos das operações, além de em muitos casos não gerar uma operação 
com a qualidade esperado. Atualmente, são poucas as empresas especializadas no desenvolvimento 
de equipamentos florestais. Portanto, precisamos estimular a criação dessas empresas, tendo um 
enfoque multidiscilpinar, exigindo-se profissionais de áreas distintas, como engenheiros mecânicos 
e projetistas, de preferência com experiência de campo.

Outro desafio é a carência de profissionais na área de mecanização, assim como instituições edu-
cacionais específicas com esse propósito, tornando urgente a necessidade de revisão do conteúdo 
curricular dos cursos de engenharia florestal no Brasil, tornando-o mais adequado às necessidades 
atuais. A mecanização florestal custa, e uma das barreiras tem sido o retorno dos investimentos que, 
em geral, ocorrem em médio e longo prazo. 
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CONCLUSÕES

- Grandes avanços já foram realizados pela Arcellor Mittal no quesito mecanização e automação 
das operações;

- Porém, ainda há oportunidades para o aumento de operações mecanizadas. 

- Para isso, precisamos trabalhar de forma organizada e elegendo prioridades. Os projetos co-
operativos entre empresas, universidades e empresas fabricantes de máquinas e equipamentos 
representam o caminho mais curto para que esses objetivos sejam atingidos.
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Aspectos operacionais e mecanização das atividades 
silviculturais na Caxuana: experiência da primarização

Amanda Roberta Vergani
Supervisora de Silvicultura, amanda.vergani@caxuana.com.br

Gustavo Dobner dos Santos
Gerente Florestal, gustavo.santos@caxuana.com.br

INTRODUÇÃO

A Caxuana Reflorestamento Ltda está sediada no município de Nova Ponte - MG, região do tri-
ângulo mineiro, atuando na região desde 1969. Atualmente conta com aproximadamente 21.000 ha 
de florestas plantadas, sendo 75% de plantio de espécies do gênero Pinus, e 25% de espécies do 
gênero Eucalyptus (Tabela 1). 

Tabela 1 - Composição do uso do solo das áreas próprias e arrendadas 
pela Caxuana, dividido em florestas plantadas, Reserva Legal (RL) e 

Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de benfeitorias 

Uso do solo Próprio Arrendamento Total
ha

Florestas plantadas 20.276 744 21.020
RL/APP 8.808 - 8.808
Benfeitorias 983 - 983
Total 30.067 744 30.811

A empresa tem como principais produtos: tora, lenha e cavaco de ambas as espécies, que 
abastecem fábricas, caldeiras e serrarias de dezenas de clientes.

Os principais gêneros cultivados são o Eucalyptus e o Pinus. As espécies de Eucalyptus 
predominantes são o E. grandis, E. grandis x E. urophylla e E. urophylla, que possuem uma produ-
tividade média de 40-45 m³ ha-1 ano-1. Já a produtividade do Pinus gira em torno de 33-36 m³ ha-1 
ano-1 e as espécies mais plantadas são o P. caribaea var hondurensis, P. tecunumanii, P. caribaea 
var hondurensis x P. tecunumanii  e o P.oocarpa. 

Localizada em uma região de cerrado típico, enfrenta ao longo do ano um período extenso 
de estiagem. Da precipitação total anual, que corresponde a 1450 mm, apenas 15% ocorre entre 
abril e setembro. Essa característica define a programação das atividades silviculturais como plan-
tio, aplicação de herbicida e combate à formiga anual, sendo a primeira e a segunda realizadas no 
período das chuvas (setembro a maio) e a terceira no período de seca (junho a agosto). 
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Figura 2 - (a) Balanço hídrico da região (Capacidade de armazenamento de água, CAD=100mm), 
com o período de estiagem concentrado entre junho e setembro, que determina (b) a área média 

plantada por mês. Plantio anual médio de 2.050 hectares

A Caxuana apresenta todas as atividades de silvicultura primarizadas, sendo atualmente uma 
das únicas empresas do setor florestal que adota essa estratégia de gestão. As atividades silvicul-
turais (Figura 3) concentram-se entre 180 dias antes do plantio com o combate a formiga inicial até 
o 2º ano, quando são realizadas as últimas capinas químicas e inicia-se o combate a formiga anual 
(Tabela 2).

Tabela 2 - Sequência operacional e ordem cronológica das operações. 
O dia zero representa o dia do plantio

Operação Ordem cronológica
Combate a formiga inicial -180
Aplicação de calcário -70
Subsolagem e adubação de base -7
Capina química em área total -5
Roçada manual leve em área total -4
Plantio 0
1ª irrigação localizada 0
Combate a formiga pós-plantio 1ª ronda +2
2ª irrigação localizada +4
Capina química mecanizada pré-emergente +5
Replantio (>5%falhas) +30
Combate a formiga  pós-plantio 2ª ronda +30
1ª Capina química mecanizada entrelinha 3 meses
1ª Capina química manual linha 3 meses
1ª Adubação de cobertura manual 3 meses
2ª Capina química mecanizada entrelinha 6-8 meses
2ª Capina química manual linha 6-8 meses
2ª Adubação de cobertura mecanizada 6-9 meses
3ª Adubação de cobertura mecanizada 12-18 meses
3ª Capina química mecanizada entrelinha 2º ano
3ª Capina química manual linha 2º ano
Combate a formiga anual 2º ano até a colheita
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Figura 3 - De cima para baixo, da esquerda para direita: Capina química mecanizada em área total, 
Subsolagem e adubação de base em sulco, plantio semi-mecanizado, irrigação, combate a formiga, capina 

química mecanizada entrelinha, capina química manual na linha, adubação de cobertura mecanizada

O objetivo do documento é descrever sucintamente as atividades silviculturais e a forma de trabalho 
das equipes nesse modelo de gestão, bem como apresentar o desenvolvimento de novos equipa-
mentos nas atividades. Por fim, baseado na experiência da empresa, são colocadas as vantagens 
e desvantagens do processo de primarização na silvicultura.
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DIVISÃO E FORMA DE TRABALHO DAS EQUIPES

As atividades silviculturais são divididas em equipes, sendo cada uma geralmente composta por 
1 líder de campo e 12 auxiliares de serviços gerais.  O líder de campo é o responsável pelo direcio-
namento e monitoramento das atividades diárias, bem como da execução do controle de qualidade 
das mesmas. Já os auxiliares de serviços gerais são os executores das operações. Atualmente na 
Caxuana as atividades são divididas em 5 equipes, sendo na época mais chuvosa uma equipe res-
ponsável pelo plantio, outra pelo combate à formiga inicial e pela irrigação, e as outras três respon-
sáveis pela capina química manual.  Na época seca, as cinco equipes são direcionadas ao combate 
à formiga anual, executando esta atividade por aproximadamente três meses.

O plantio, atividade executada manualmente com auxílio de plantadeiras manuais, é hoje uma 
das atividades manuais de maior rendimento da Caxuana, atingindo valores médios de 0,7 diárias/
ha. O líder de campo responsável pela atividade preenche uma ficha de controle de qualidade para 
cada um dos auxiliares, através da observação de produtividade e qualidade do plantio. Além disso, 
o líder também executa um controle do descarte das mudas no campo, sendo um indicador direto 
da qualidade da muda. Essa informação é repassada ao viveiro, que utiliza o controle para corrigir 
falhas no processo de produção de mudas (Figura 4).

Avaliação 
qualidade de 

plantio

Avaliação 
qualidade da muda

Avaliação rendimento 
de plantio

Figura 4 - Ficha de controle diário do plantio por funcionário. A qualidade do plantio é detectada 
pelos parâmetros substrato curvado ou exposto, mudas afogadas, uso de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) adequadas à atividade, espaçamento entreplantas, covas sem plantio e mudas 
quebradas. A qualidade das mudas é avaliada através da quantidade e percentual de descarte no 

preparo das mudas para o plantio. O rendimento de cada funcionário é obtido pela quantidade de 
mudas plantadas ao longo do dia. Por fim, o funcionário recebe uma avaliação geral da sua atividade

Na capina química manual, o líder de campo responsável também efetua o controle da atividade 
executada por cada um dos funcionários, o que facilita a identificação de necessidade de treinamentos 
e melhorias no processo. Além da identificação das linhas de trabalho de cada colaborador, o líder de 
campo observa a ocorrência de mortalidade de plantas em reboleiras e a presença de formigueiros, 
que são identificados no campo e em um croqui, o que facilita o controle das formigas cortadeiras e 
a avaliação da necessidade de replantio do talhão.
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Figura 5 - Ficha de aplicação de herbicida, que registra o funcionário envolvido na atividade, 
permitindo a avaliação da qualidade da aplicação no controle das plantas daninhas e a ocorrência 

de fitotoxicidade nas plantas de Eucalyptus ou Pinus causada por queima de herbicida. Qualquer 
ocorrência de reboleiras e formigueiros também são identificados para posterior tratativa

No controle do combate à formiga pós-plantio, além do controle do consumo de insumo pela área 
trabalhada, o líder de campo também identifica as reboleiras de ataque da praga no croqui do talhão, 
direcionando a atividade de replantio nos locais onde ocorreu o ataque de formigas. 

MECANIZAÇÃO E NOVOS EQUIPAMENTOS

Além das atividades comumente mecanizadas na silvicultura como preparo de solo, aplicação de 
herbicida em área total e aplicação de herbicida na entrelinha, a Caxuana está buscando a inserção 
da mecanização em outras atividades, visto que a disponibilidade de mão-de-obra tem se reduzido 
significativamente na região.

Uma das novas tecnologias que está sendo testada é o pulverizador costal elétrico, equipamento 
utilizado para aplicação manual de herbicida em pós-emergência (Figura 6). O equipamento é mo-
vido por um motor à bateria, e espalha a calda que é liberada por gravidade, não sendo necessária 
a pressurização, como na bomba costal convencional. Com capacidade para apenas 10L, o equipa-
mento trabalha com o sistema de baixo volume, utilizando uma concentração de produto cerca de 10 
vezes maior que a convencional (1%), realizando a atividade com a dosagem convencional, porém 
com menor necessidade de abastecimento, chegando a até um abastecimento por dia, enquanto o 
equipamento costal convencional (20 L) é abastecido cerca de oito vezes ao dia. Testes prelimina-
res mostram que o equipamento apresenta um rendimento próximo ao convencional, sendo mais 
vantajoso em relação à ergonomia do funcionário e à logística de abastecimento.

 
Figura 6 - Pulverizador costal de baixo volume em utilização (esquerda) e no detalhe (direita)
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Além do teste do pulverizador costal elétrico, a empresa também conta com outro equipamento de 
aplicação de herbicida que visa uma melhoria na ergonomia de trabalho (Figura 7). Esse equipamento 
consiste em um tanque de 3000L, onde é acoplada uma barra com 11 saídas de bico de pulveriza-
ção, sendo cada uma delas operada por um funcionário que trabalha em uma linha de plantio. O 
implemento também apresenta rendimento semelhante ao convencional, sendo ergonomicamente 
mais vantajoso, além de permitir o emprego de mulheres nesse tipo de atividade.

Figura 7 - Equipamento de aplicação de herbicida semi mecanizado 
que possui 11 bicos de pulverização acoplados a um tanque de 3.000 litros

No ano de 2012, devido a uma ocorrência de deficiência nutricional nos plantios de pinus e eucalipto, 
foi necessária a aplicação de Boro em cobertura em algumas áreas. Foi decidida pela fertilização via 
aérea (Figura 8), devido ao custo reduzido da operação e maior rendimento final. Foram aplicados 
30Kg/ha de Ulexita (10% de Boro), sendo o custo da aplicação de R$26/ha.

 

Figura 8 - Carregamento do sistema aéreo de fertilização (esquerda) e aplicação (direita)

VANTAGENS E DESVANTAGENS DA PRIMARIZAÇÃO

A primarização da mão-de-obra é uma estratégia de gestão que como qualquer outra apresenta 
vantagens e desvantagens. Para a Caxuana, devido à ausência de prestadores de serviço espe-
cializados na região, decidiu-se pela primarização das atividades. Para a empresa, as principais 
vantagens dessa estratégia são:

- Menor custo final da atividade, visto que não existe a margem de lucro que é paga aos presta-
dores de serviços; 

- Maior controle das atividades e do consumo de insumos; 

- Maior engajamento do funcionário e menos riscos de ações trabalhistas, visto que as atividades 
estão sempre sob controle e supervisão das normas exigidas.
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Como principais desvantagens, observou-se:
- Alto investimento inicial das atividades, devido à necessidade de aquisição das máquinas e 

equipamentos; 
- Elevado tempo despendido pela supervisão na gestão de pessoas e conflitos; 
- Baixo nível de especialização dos colaboradores devido à rotação das atividades durante o ano.

CONCLUSÃO

De acordo com a experiência da Caxuana em atividades de silvicultura próprias, conclui-se que:

- A primarização de operações silviculturais permite um maior gerenciamento e adequação das 
equipes de acordo com a necessidade ao longo do ano;

- O processo de mecanização se torna essencial nessa estratégia de gestão;

- O modelo apresenta inúmeras vantagens e desvantagens, que são inerentes às características 
regionais e devem servir para ponderar a escolha do modelo de trabalho.
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Desenvolvimento e desafios da mecanização e da automação na CENIBRA

Luiz Sérgio Pereira Curti
Coordenador de Operações Florestais, luiz.curti@cenibra.com.br

Marcelo Rodrigues da Costa
Especialista, marcelo.costa@cenibra.com.br

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

A empresa CENIBRA produz celulose branqueada de eucalipto no estado de Minas Gerais (Figu-
ra 1). Em 2011 a produção foi de 1.199 mil toneladas de celulose seca ao ar (Figura 2). A celulose 
produzida é 92% vendida ao mercado exterior, sendo os mercados mais relevantes, o asiático com 
44% e o europeu com 37% do volume de vendas (Figura 3).

Figura 1 – Localização geográfica das áreas de produção da CENIBRA

Figura 2 – Produção anual de celulose (mil toneladas de celulose 
secas ao ar (tSA)) no período de 1995 a 2011
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Figura 3 – Participação relativa do mercado consumidor da celulose produzida pela CENIBRA

As áreas de produção florestal estão agrupadas em três regionais, que compreendem sete regiões 
(Figura 4), totalizando entre áreas próprias e arrendadas, 254.756 hectares, sendo 49% destinado ao 
plantio de eucalipto e 41% destinada às áreas de preservação permanente e reserva legal (Tabela 1).

Figura 4 – Localização geográfica das áreas de produção florestal
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Tabela 1 – Quadro de áreas das regionais e das regiões

DECLIVIDADE X OPERAÇÕES SILVICULTURAIS

Uma característica singular da CENIBRA é o relevo acidentado, particularidade dos chamados 
“Mares de morro” (Guerra, 1969). Devido a isso, uma parte significativa das áreas não é passível 
de mecanização. As áreas são divididas em três classes de declividade (Figura 5), onde para cada 
uma delas são aplicados diferentes manejos silviculturais.

Figura 5 – Classificação das áreas em função da declividade

Tanto em áreas de reforma/implantação (Figuras 6 e 7), de regeneração (Figura 8) e nas operações 
de manutenção (Figura 9) há uma enorme variação das atividades silviculturais em função da 
declividade, que reflete em diferentes rendimentos operacionais e custos. 



32 ■ Anais da 45ª Reunião Técnico-Científica do PTSM - Dias 15 e 16 de maio de 2012

Série Técnica IPEF, v. 17, n. 38, agosto de 2013

Figura 6 – Sequência de operações mecanizadas ou manuais em função do grau de 
declividade em áreas de implantação/reforma. Cada operação possui o 

rendimento da operação, a declividade e a recomendação técnica

Figura 7 – Continuação da sequência de operações mecanizadas ou manuais em 
função do grau de declividade em áreas de implantação/reforma. Cada operação 

possui o rendimento da operação, a declividade e a recomendação técnica
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Figura 8 – Sequência de operações mecanizadas ou manuais em função do grau 
de declividade em área de condução de brotação. Cada operação possui o 

rendimento da operação, a declividade e a recomendação técnica.

Figura 9 - Operações de manutenção das áreas. Cada operação possui o 
rendimento da operação, a declividade e a recomendação técnica.
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DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS

Diante de um cenário de redução da disponibilidade de mão de obra e aumento dos custos de 
produção florestal, a mecanização das operações silviculturais se torna essencial para a competi-
tividade do setor. O presente trabalho deu enfoque às tecnologias já testadas pela empresa e que 
podem voltar a serem trabalhadas em escalas piloto, visando a identificação de oportunidades de 
mecanização das operações.

A empresa CENIBRA já realizou testes com diversos equipamentos para mecanizar as operações 
silviculturais. As avaliações desses equipamentos levam em consideração vários aspectos, sendo os 
mais relevantes o rendimento operacional, a necessidade de mão de obra, a qualidade da operação 
executada, a segurança, os impactos ao meio ambiente e o custo de operação e de manutenção.

Entre os equipamentos já testados e que estão sob avaliação destacam-se: rebaixador de tocos 
da empresa FAE® (Figura 10a), pulverizadores de herbicida de maior alcance polywarder® (Figura 
10b), aplicação de calcário mecanizada (Figura 11), aplicação de isca formicida mecanizada (Figura 
12), subsoladores que trabalham em áreas declivosas (Figura 13), coveadores (Figura 14) e sistemas 
de irrigação (Figura 15).

 

 
Figura 10 – (a) Rebaixador de tocos/resíduos trator de pneu com triturador FAE® e 

(b) aplicação de herbicida de longo alcance com polywarder® 

 

Figura 11 – Aplicação de calcário com (a) Polywarder Valmet Turboaplicador e 
(b) Polywarder Valmet
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Figura 12 – (a) Controle de formigas com distribuidor nas rodas e 
(b) controle de formigas com distribuidor triplo acoplado no terceiro ponto

 

Figura 13 – (a) Subsolagem/adubação com trator de pneus duplos até 20º de declividade e 
(b) Coveamento com coveador de rotor

 

Figura 14  – Coveador de brocas até 20º de declividade e coveador de hastes até 32º de declividade
 

Figura 15 –(a) Irrigação com carreta tanque até 12º de declividade e 
(b) com caminhão pipa acima de 12º
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Algumas operações foram reavaliadas, mas não aprovadas por motivos diversos. Na aplicação 
de herbicidas com trator TK 100a® (Figura 16a) o trator não desenvolve velocidade adequada para 
aplicar o volume de calda recomendado. A aplicação aérea de herbicidas com helicóptero (Figura 
16b) não está em uso devido às restrições ambientais e leis municipais. Já a fertilização aérea em 
área total (Figura 17a) e a fertilização aérea em área total com helicóptero (Figura 17b) não foram 
aprovadas devido à capacidade de carga das aeronaves estarem abaixo da dosagem aplicada. A 
dosagem atual de fertilizantes e de corretivos de solo varia de 500 a 2000 Kg ha-1. 

A aplicação de cinza com Polywarder 1710D® (Figura 18a) e na Subsolagem/adubação com Track 
Skidder até 25º de declividade (Figura 18b), ambos equipamentos apresentaram bom rendimento. 
Porém, as operações precisam ser melhores avaliadas, pois há a necessidade de realização do 
transporte através de carretas pranchas e de manutenção mecânica especializada, que acarretam 
em aumento de custos.

 

Figura 16 - (a) Aplicação de herbicida em áreas declivosas utilizando o trator TK100a® e 
(b) aplicação de herbicida em área total com helicóptero 

 

Figura 17 – Fertilização aérea em área total com helicóptero
 

 
Figura 18 – (esquerda) Aplicação de cinza com Polywarder 1710D® e 

subsolagem/adubação com Track Skidder até 25º de declividade

b
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

- As condições de relevo características das áreas de atuação da Cenibra demandam a redução de 
operações manuais, que são menos ergonômicas, demandam elevado esforço físico do trabalhador 
e possuem um custo elevado;

- Diversos trabalhos estão sendo realizados visando à mecanização;

- Ações conjuntas de áreas operacionais com as áreas tecnológicas são fundamentais para o 
sucesso do desenvolvimento de novas tecnologias.

- Importante destacar que a subsolagem com trator sobre esteiras e a aplicação de corretivos 
e de fertilizantes com Polywarder 1710D® depende de escala (quantidade de área para não ter 
ociosidade do equipamento) e de planejamento operacional muito sincronizado para o sucesso da 
implantação deste equipamento.
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Desenvolvimento de equipamento conjugado de atividades da fase de 
implantação de Eucalyptus na Eucatex S/A Ind. e Com.
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INTRODUÇÃO

A Eucatex S/A Ind. e Com. atua nos seguimentos de construção civil e indústria moveleira. A 
empresa possui duas unidades fabris: a indústria de chapas, com a produção anual de 250.000 
m³ localizada em Salto-SP, e a indústria de Botucatu-SP, que produz anualmente 360.000 m³ de 
aglomerados e pisos laminados. A matéria-prima utilizada é proveniente da madeira de Eucalyptus. 
A unidade florestal é responsável pela implantação e manutenção das florestas, que totalizam uma 
área de aproximadamente 44 mil hectares.

O manejo das florestas plantadas está passando por uma fase de inovações através do desen-
volvimento de sistemas mecanizados. Isso é resultado da concorrência com outros segmentos da 
economia e do crescimento do setor civil, que tornaram a disponibilidade de mão de obra rural cada 
vez mais escassa e dispendiosa. 

As principais operações que compõe a fase de implantação de uma área são: subsolagem, limpe-
za da linha de preparo de solo, plantio, aplicação de herbicida pré-emergente e adubação de base. 
Esse conjunto de operações, além de representar um custo significativo na formação do povoamen-
to, também impacta diretamente na sobrevivência, no crescimento e na uniformidade das plantas. 
Assim, enxergou-se a possibilidade para o desenvolvimento e implementação de um equipamento 
que pudesse agrupar essas atividades sem impactar na qualidade das operações, com o intuito de 
reduzir a necessidade de mão-de-obra e os custos das operações. O presente documento tem como 
objetivo discorrer sobre o desenvolvimento desse equipamento, destacando os pontos de melhoria 
que foram sendo aprimorados ao longo do tempo, bem como as sugestões de adaptação que ainda 
devem ser realizadas.

PARÂMETROS DE QUALIDADE DAS OPERAÇÕES 

A Eucatex busca no desenvolvimento de equipamentos duas características fundamentais para 
que sejam aprovados e utilizados em escala operacional: i) capacidade de utilização (conhecido 
também como rendimento operacional), que está relacionado diretamente aos custos e infra-estrutura 
necessária para a realização da atividade, e qualidade das operações, intrinsecamente ligada à pro-
dutividade esperada para o povoamento florestal. Portanto, para o implemento proposto, observou-
-se a qualidade das atividades que compõe o equipamento em avaliação: subsolagem, limpa-trilho, 
adubação de base, herbicida pré-emergente e plantio (Figura 1).

No preparo de solo é avaliada a profundidade da subsolagem, que deve ser maior do que 30 cm. 
Na adubação de base são recomendados dois fertilizantes, o Super Simples em profundidade maior 
que 30 cm e o 06 30 06 entre 15 e 20 cm, com variação de 5cm. A dosagem dos adubos deverá ter 
um desvio máximo de 10% sobre a recomendação de adubação da área. No plantio os itens avaliados 
são a firmeza das mudas no solo (mudas soltas no solo), afogamento (quando a profundidade do colo 
é maior que 4 cm), tortuosidade do substrato e espaçamento entre plantas com variação de 5 cm.
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Além do equipamento, o padrão das mudas também foi determinado, já que interfere diretamente 
na qualidade do plantio. No desenvolvimento do equipamento foi exigida conformidade maior que 
95%, segundo parâmetros de rotina utilizados, tais como: altura das mudas (20 a 40cm), diâmetro 
do colo (maior que 3mm), sanidade das folhas e raízes, consistência do substrato, raízes ativas, 
formação radicular, rusticidade, quebras e bifurcações.

Figura 1. Visão geral do implemento em desenvolvimento que agrupa as operações 
de subsolagem, limpa trilhos, plantio, adubação de base e aplicação de herbicida pré-emergente

DESENVOLVIMENTO DO IMPLEMENTO

O implemento foi testado em área de implantação onde anteriormente havia pastagem. Nas pri-
meiras avaliações foi detectada a necessidade de ajustes na configuração de fábrica para atingir os 
parâmetros de qualidade exigidos para conformidade com o padrão utilizado atualmente.

A haste do subsolador de 40cm foi trocada pela de 60cm (Figura 2a), para atingir a profundidade 
adequada, e foi substituído o limpa-trilho por um maior, de 60cm para 100cm de faixa de preparo 
(Figura 2b).

 

 
Figura 2. a) Subsolador com haste de 60cm de comprimento; 

b) Limpa-trilho com faixa de preparo de 100 cm.

Originalmente, o Super Simples era aplicado em filete contínuo e a formulação NPK 06-30-06 de 
forma localizada. O mecanismo de aplicação localizado passou por várias modificações na tentativa 
de um ajuste aceitável para que o adubo esteja junto à muda. Porém, sua regulagem é morosa e 
perde facilmente o ajuste. Para diminuir o tempo de aferição e melhorar a qualidade da distribuição 
do fertilizante, o mecanismo foi adaptado para a saída do adubo em filete contínuo incorporado ao 
solo. A profundidade de aplicação de ambos esteve conforme em todas as avaliações, apesar de a 
regulagem ainda permanecer demorada. 

a b

a b
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Na atividade de plantio detectou-se o afogamento do coleto e a tortuosidade no substrato, mes-
mo utilizando mudas com boa formação radicular e substrato consistente (Figura 3). Foi realizada a 
adaptação do comprimento do tubo aplicador de mudas, ampliado de 90 para 100 cm (Figura 4a). A 
roda copiadora que determina a distancia entre plantas foi invertida para a parte interna da máquina, 
reduzindo a interferência dos torrões de terra ao lado do sulco de preparo, que causava variações 
nas medidas (Figura 4b).

 

 
Figura 3. a) Tortuosidade no substrato da muda; b) Muda afogada.

 
Figura 4. a) Roda copiadora disposta internamente; 

b) Tubo aplicador de mudas com 100cm de comprimento.

Para que o plantio fosse realizado conforme qualidade proposta, foi necessária a contratação de 
dois ajudantes para trabalhar em sincronia com o tratorista e o plantador, na conferência da qualidade 
da atividade, na realização de replantios e na formação de bacias para receber a irrigação. 

A aplicação do herbicida pré-emergente não apresentou problemas quanto à dosagem e a faixa 
aplicada, mas foi suspensa por ser considerada uma atividade melhor aproveitada se realizada se-
paradamente, além de evitar a necessidade dos colaboradores utilizarem equipamentos de proteção 
para uso de herbicidas. Observações de campo mostraram que a passagem do ajudante para formar 
as bacias de irrigação na muda retira o produto recém-aplicado diminuindo seu poder de ação.

Após as alterações relatadas em cada parte que compõe o conjunto em desenvolvimento, o rendi-
mento da operação atingiu 1,85 ha dia-1 e as notas de qualidade, que anteriormente se aproximavam 
de 41%, passaram acima da meta estabelecida de 90% de conformidade (Figura 5), com taxas de 
replantio de mudas reduzidas em torno de 2%.

a b

a b

a b
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Figura 5. (a) Resultados médios da avaliação de qualidade de plantio (Distância entreplantas, 
tortuosidade do substrato, firmeza das mudas e afogamento do coleto) realizada no início da 

operação do implemento e (b) após a implementação das modificações 

A Figura 6 ilustra a comparação entre o aspecto visual anterior com as configurações de fábrica 
e a atual após as modificações, que atingiram qualidade e conformidades satisfatórias.

    a 
Figura 6. a) Atividade com a configuração de fábrica; b) Atividade após as modificações.

Mesmo com as adaptações já realizadas ainda são necessários muitos ajustes para que o equi-
pamento se torne economicamente viável. O rendimento mínimo para viabilizar a operação é de 3,0 
ha dia-1, muito acima do obtido no presente estudo (1,85 ha dia-1).

a

b

b

a
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Para que isso ocorra, algumas mudanças ainda precisariam ser realizadas: 
1) Sistema de regulagem do plantio mais eficaz, que proporcionaria maior tempo em operação;
2) Ausência da necessidade de colaboradores para retrabalhos, pois acarreta em aumento de 

custos;
3) Adaptação da máquina para áreas de reforma, uma vez que há o predomínio desse sistema 

silvicultural na Eucatex, onde há tocos e resíduos de colheita.

CONCLUSÕES

- As adaptações realizadas permitiram um aumento na qualidade operacional desse novo equi-
pamento;

- Porém, do ponto de vista econômico, ele ainda não é viável em escala operacional;

- Melhorias devem ser realizadas para que ocorram ganhos de rendimento e, consequentemente, 
a viabilização da proposta.
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INTRODUÇÃO

A unidade florestal da Fibria em Jacareí possui aproximadamente 52 mil hectares de efetivo 
plantio, inseridos na região do Vale do Paraíba do Sul. O relevo é acidentado, com declividades que 
variam de 0° a 40° de inclinação, fato que impõe grandes limitações operacionais às atividades de 
silvicultura, aumentando a necessecidade de atividades manuais ou semimecanizadas. No entanto, 
a constante pressão por alternativas que substituam estas operações, devido ao elevado custo, ao 
alto risco de acidentes e a crescente dificuldade de retenção desta mão de obra no campo, tem 
levado as empresas florestais a buscarem na mecanização opções que atendam os requisitos de 
produtividade, de qualidade, de segurança e de ergonomia das operações florestais. 

Uma das operações de maior impacto no custo de formação de florestas é o preparo de solo, sen-
do que no atual cenário enfrentado na região do Vale do Paraíba do Sul apenas 15% das áreas são 
consideradas mecanizáveis, 77% semimecanizáveis e em 8%, o preparo é realizado manualmente.

Necessita-se de um equipamento robusto, de fácil manutenção, que consiga realizar um preparo 
de melhor qualidade do que os atuais métodos utilizados, além de ter capacidade de avanço sob 
áreas semimecanizáveis. Atualmente encontra-se disponível no mercado um equipamento capaz 
de atender em parte estes quesitos, o cabeçote coveador Rotree® (Figura 1).
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Figura 1 – Cabeçote coveador Rotree®

Este documento tem por finalidade apresentar os resultados obtidos nos testes e nos experimentos 
realizados na unidade Jacareí com este cabeçote coveador.

CARACTERÍSTICAS DOS DIFERENTES MÉTODOS DE PREPARO

O sistema de preparo de solo adotado pela Fibria no Vale do Paraíba consiste na abertura de 
covas através de métodos manuais, mecanizados ou semimecanizados, sendo a declividade do 
terreno o fator determinante para escolha do método a ser aplicado. Tradicionalmente três tipos de 
equipamentos são utilizados:

•	Coveador mecânico duplo: o implemento consiste em um par de brocas giratórias acopladas a um 
trator agrícola de pneus, realizando o preparo em duas linhas concomitantemente. A declividade 
limite de operação é de 14°, o que representa cerca de 15% das áreas.
•	Motocoveador: o equipamento é formado por uma broca acoplada a um motor 2 tempos, tendo 
o operador o controle sobre a aceleração da broca e manuseio do equipamento. É considerado o 
método convencional de preparo, sendo empregado em 77% das áreas de efetivo plantio. A declivi-
dade limite de operação é de 31°.
•	Preparo manual com enxadão: se restringe a apenas 8% das áreas, para as declividades entre 
31°e 37°.

O coveador Rotree® surge como uma opção ao preparo mecanizado com a vantagem de mobilizar 
maior volume de solo em relação aos outros métodos e avançar sobre declividades mais acentuadas 
do que o coveador mecânico duplo, ressaltando que também existe a oportunidade de conjugar as 
atividades de adubação de base e de aplicação de herbicida pré-emergente (Tabela 1). A tabela 2 
resume as principais características dos equipamentos de preparo de solo disponíveis atualmente.

Tabela 1 – Informações operacionais

Operação Preparo com adubação: Coroa:

Eito 5 linhas
Sistemática semicírculo

Declividade 19 a 22°
55 a 60 % da área

Diâmetro superior 80 a 86 cm
Diâmetro base 46 a 50 cm
Profundidade média 50 cm

Fertilizante incorporado

Mecânica e Química
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Tabela 2 - Quadro comparativo entre os métodos de preparo de solo disponíveis

DESCRIÇÃO DO EXPERIMENTO

Com o objetivo de avaliar os efeitos do preparo de solo realizado pelo cabeçote coveador sobre 
a produtividade e a uniformidade de povoamentos clonais de eucalipto, em relação ao método con-
vencional (motocoveador), instalou-se um experimento em outubro de 2008 na fazenda Bela Vista III 
no município de Santa Branca – SP. O arranjo foi de 3 metros entre linhas e 2 metros entre plantas, 
e o material genético utilizado foi o clone C041H.

Delineamento experimental

O delineamento adotado foi o de blocos ao acaso com 4 tratamentos e 3 repetições. Cada parcela 
experimental foi constituída por 100 plantas (5 linhas X 20 plantas) com bordadura dupla, sendo 
avaliadas as 16 plantas centrais da parcela.

Os tratamentos aplicados são descritos abaixo:
- Tratamento 1: Preparo realizado com cabeçote coveador Rotree®, sem adubação de base.
- Tratamento 2: Preparo realizado com cabeçote coveador Rotree®, sendo aplicados manualmente 

110g planta-1 do adubo 04:28:06 + 0,3%Cu + 0,7%Zn em coveta lateral.
- Tratamento 3: Preparo realizado com cabeçote coveador Rotree®, sendo aplicados 85g planta-1 

do adubo 04:28:06 + 0,3%Cu + 0,7%Zn incorporados pela máquina no momento do coveamento.
- Tratamento 4: Preparo realizado com motocoveador, sendo aplicados manualmente 110g planta-1 

do adubo 04:28:06 + 0,3%Cu + 0,7%Zn em coveta lateral.

O tratamento 4 será considerado a linha base, pois representa o método convencional de preparo, 
aplicado em 77% das áreas.

Todas as parcelas receberam os mesmos tratos silviculturais (Tabela 3). As atividades de controle 
de matocompetição e de combate às formigas foram realizadas sempre que necessário, de modo a 
evitar a influência de outras fontes de variação no experimento. 

Tabela 3 - Ordem cronológica das intervenções silviculturais aplicadas aos tratamentos

Data Data relativa* Operação Insumo
24/09/2008 -9 Instalação dos tratamentos
24/09/2008 -9 Calagem Calcário 1400 kg ha-1

03/10/2008 0 Plantio Muda (C041H)
05/10/2008 2 Adubação de base (Trat 02 e 04) 110 g planta-1 de 04:28:06 + 0,3% Cu + 0,7% Zn
03/11/2008 31 Replantio Muda (C041H)
23/12/2008 81 1ª adubação de cobertura 200 kg ha-1 de 19:00:19 + 4% S + 0,3% B
15/07/2009 285 2ª adubação de cobertura 350 kg ha-1 de 08:00:36 + 4% S + 1,0% B

*Dias em relação ao plantio
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Características Edafoclimáticas

O levantamento detalhado de solos (1:15000) classificou o tipo de solo da região como associação 
entre Cambissolo latossólico e Cambissolo típico, ambos háplicos, com argila de baixa atividade (Tb), 
horizonte A moderado, textura argilosa, estrutura do tipo microgranular ou em blocos sub-angulares 
e espessura do perfil entre 1 e 2 metros de profundidade. 

A temperatura média anual é de 20,4 °C, com temperatura média do mês mais quente de 23,5 
°C e do mês mais frio de 16,6 °C. A precipitação anual fica em torno de 1300 mm, as chuvas se 
concentram entre os meses de outubro a março (79,5%), no entanto, praticamente não há déficit 
hídrico (apenas 25,3 mm), de acordo com os dados da série histórica de 1940-1970 do município 
de Santa Branca – SP (SENTELHAS et. al., 2001).

Avaliações

Foram realizadas quatro avaliações ao longo de quatro anos após a instalação do ensaio 
(30/10/2009, 26/10/2010, 05/12/2011 e 18/10/2012), nas quais foram mensurados o diâmetro a altura 
do peito (DAP) e altura total de todas as árvores dentro das parcelas úteis do ensaio. Equações de 
volume foram ajustadas para cada uma das idades e a partir das variáveis dendrométricas também 
se calculou o índice de uniformidade PV50 (HAKAMADA, 2012).

  
RESULTADOS

Produtividade

Todos os tratamentos apresentaram o maior Incremento Corrente Anual (ICA) ao redor do tercei-
ro ano (Figura 2), chegando a atingir taxas maiores que 120 m³ ha-1 ano-1 para o tratamento mais 
produtivo. Após este período, houve declínio do ICA em todos os tratamentos, no entanto, o maior 
Incremento Médio Anual (IMA) foi atingindo ao redor do quarto ano (Figura 2).
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Figura 2 - Padrões de crescimento (ICA – linha tracejada e IMA – linha cheia) dos 
tratamentos 2 (triângulos pretos) e tratamento 4 (círculos cinzas) ao longo de quatro avaliações
 
Aos 4,04 anos de idade, os tratamentos 2 e 3 foram superiores aos tratamentos 1 e 4 para as 

variáveis volume total (Tabela 4) e IMA (Tabela 5).
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Tabela 4 - Volume total (m3 ha-1) dos diferentes tratamentos, entre 1 e 4 anos de idade

Tratamento Descrição Idade (ano)
1,07 2,06 3,17 4,04

1 Rotree, sem adubação de base 5,7 c 65,6 c 161,5 b 215,6 b
2 Rotree, 110 g planta-1 (coveta) 14,9 a 103,8 a 229,0 a 297,8 a
3 Rotree, 85 g planta-1 (Rotree) 14,7 a 102,2 a 220,4 a 282,8 a
4 Motocoveador, 110 g planta-1 8,8 b 76,0 b 176,1 b 230,7 b

Duncan (α = 0,05). Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa

Tabela 5 - Incremento médio anual dos diferentes tratamentos, entre 1 e 4 anos de idade

Tratamento Descrição Idade (ano)
1,07 2,06 3,17 4,04

1 Rotree, sem adubação de base 5,3 c 31,8 c 50,9 b 53,3 b
2 Rotree, 110 g planta-1 (coveta) 13,8 a 50,3 a 72,2 a 73,6 a
3 Rotree, 85 g planta-1 (Rotree) 13,7 a 49,6 a 69,5 a 69,9 a
4 Motocoveador, 110 g planta-1 8,2 b 36,8 b 55,5 b 57,0 b

Duncan (α = 0,05). Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa

Em todas as avaliações, os tratamentos 2 e 3 mostraram-se superiores aos tratamentos 1 e 4. 
Analisando separadamente o efeito do preparo de solo (tratamento 2 vs tratamento 4) observou-se 
um incremento de 29% em volume (67,1 m³ ha-1) e em IMA (16,6 m³ ha-1 ano-1) aos 4 anos. Esse 
aumento é reflexo do maior volume de solo mobilizado pelo Rotree®. Já em relação à adubação de 
base (tratamento 2 vs tratamento 1), o incremento foi de 38% em volume (20,3 m3 ha-1 ano-1) e em 
IMA (82,2 m³ ha-1 ano-1) (Figura 3).

A diferença de crescimento entre os tratamentos 1 e 4 se estabeleceu nos primeiros anos, visto 
que o tratamento 4 se beneficiou do arranque impulsionado pela adubação fosfatada, ficando o tra-
tamento 1 limitado à disponibilidade de nutrientes (especialmente de P) presente no solo. 
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Uniformidade

A uniformidade da floresta, expressa pelo PV50, também foi maior no tratamento 2, seguido 
dos tratamentos 3, 4 e 1, respectivamente (Tabela 8). Aos quatro anos, no tratamento 2, 50% das 
menores árvores contabilizaram 42% do volume estocado no povoamento, já no tratamento menos 
produtivo (tratamento 1) observou-se que as 50% menores árvores contabilizavam apenas 34% do 
volume estocado no povoamento (Tabela 6).
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Tabela 6 - Evolução do PV50 em resposta aos tratamentos, entre as idades 1 e 4 anos

Tratamento Descrição Idade (ano)
1,07 2,06 3,17 4,04

1 Rotree, sem adubação de base 32,7 c 38,8 b 35,8 b 34,1 b
2 Rotree, 110 g planta-1 (coveta) 42,0 a 44,5 a 43,5 a 42,1 a
3 Rotree, 85 g planta-1 (Rotree) 41,7 a 43,6 a 41,5 a 40,8 a
4 Motocoveador, 110 g planta-1 37,0 b 39,4 b 37,5 b 35,7 b

Duncan (α = 0,05). Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa

Todos os tratamentos apresentaram um pico nos valores de uniformidade próximo à idade de 2 
anos, na qual os valores de PV50 variaram entre 38,8 e 44,5 em média (Figura 4). Este fato está 
associado ao fechamento de copas e a intensificação da competição entre indivíduos, levando ao 
declínio dos valores de uniformidade.
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Pode-se observar que houve correlação entre a uniformidade e a produtividade nas quatro idades 

avaliadas (Figura 4), a inclinação da reta da equação ajustada aumentou com o aumento da idade, 
demostrando que a maior uniformidade de crescimento entre as árvores acarretou em melhores 
produtividades.

Resultados na escala operacional

Após a implementação em escala operacional do preparo de solo com o cabeçote Rotree®, foram 
observados os resultados provenientes do inventário florestal contínuo em talhões vizinhos, com a 
idade de 3,75 anos (talhões 6 e 7 do projeto Rogemar no município de Guararema – SP), preparados 
pelo motocoveador e pelo Rotree® (Figura 5).
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Apesar do pequeno volume de informações, o resultado operacional já aponta as oportunidades 
de ganhos em produtividade. Nesse teste o ganho de produtividade chegou a 9% em IMA (Figura 5). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A maior homogeneidade do preparo de solo e o maior volume de solo mobilizado pelo cabeçote 
Rotree®, proporcionou melhores condições de acesso aos fatores de crescimento às mudas, re-
sultando em maior uniformidade de tamanho entre as árvores e maiores produtividades. O ensaio 
revelou um acréscimo potencial de cerca de 29% em produtividade no quarto ano em comparação 
ao sistema convencional, com ganhos reais observados na fazenda Rogemar de 9%.

Este novo sistema de preparo de solo em áreas acidentadas (Rotree®) apresenta vantagens 
técnicas, operacionais e ergonômicas em relação ao método convencional de preparo de solo (mo-
tocoveador). No atual cenário vivenciado na unidade florestal Jacareí, o Rotree® poderá avançar 
sobre até 60% das áreas, aumentando em 45% a porcentagem de áreas mecanizáveis.

Por meio deste novo sistema de preparo, existem oportunidades de ganhos não somente em 
relação à operação de preparo de solo, mas também sobre outras operações silviculturais, como a 
adubação de base e a aplicação de herbicidas pré-emergentes, que podem ser conjugadas.  

Impactos indiretos deste aumento de produtividade também podem ser considerados. A rápida 
cobertura do solo (Figura 6) pode proporcionar a redução da necessidade de capinas, além de ate-
nuar os efeitos da erosão e da lixiviação. Florestas mais produtivas também são mais eficientes do 
ponto de vista ambiental e econômico, otimizando o aproveitamento de insumos e de investimentos 
para a produção de madeira.
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Figura 6 – Velocidade de crescimento em diâmetro e altura nos 
diferentes sistemas de preparo do solo

 Este aumento de produtividade pode ter efeitos nos rendimentos operacionais de outras 
operações como o corte, a extração e o transporte.

 Dois equipamentos entraram em operação em 2012, em três meses o custo do sistema 
chegou a valores próximos do custo do sistema convencional (Figura 7). A expectativa é que com 
o aumento da curva de aprendizado os valores reduzam ainda mais. As avaliações de crescimento 
continuarão, de modo a consolidar os resultados experimentais. Para 2013, a Fibria implementará 
o preparo com o cabeçote coveador Rotree® em torno de 40% das áreas.
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Figura 7 – Custo comparativo dos sistemas Rotree® e convencional

Há oportunidades de evolução desse sistema, como por exemplo, a máquina base, que pode 
chegar a atuar em declividades de até 38º (Figura 8). Isso permitirá mecanizar em até 95% as áreas 
da empresa (Figura 9).
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Figura 8 – Máquinas base que podem atuar em declividades de até 38o
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Figura 9 – Mapa de declividade das áreas comerciais na Fibria
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INTRODUÇÃO

A International Paper do Brasil possui 75.000 ha com de plantio de florestas destinados à produção 
de papel para suprir duas fábricas localizadas nas cidades de Mogi Guaçu e de Luiz Antônio, ambas 
no interior do estado de São Paulo.

As áreas de plantios florestais situam-se dentro de um raio de 100 km das fábricas. Esta região do 
estado é uma das mais populosas no que tange o nicho de desenvolvimento da atividade florestal. 
Os centros urbanos já apresentaram dificuldade de encontrar mão de obra qualificada, agora esta 
pressão chega de maneira intensificada no campo. Problemas com escassez de mão de obra, alto 
grau de absenteísmo e turn over, são extremamente preocupantes para empresas florestais. 

Atualmente as empresas são altamente dependentes de mão de obra para as atividades de sil-
vicultura, visto que aproximadamente 35% do custo de formação de uma floresta estão associados 
à mão de obra. Além disso, o aumento constante dos salários tem tornado cada vez mais inviável a 
utilização econômica da mão de obra. De 2000 a 2011 a média salarial dos trabalhadores rurais da 
região de Mogi Guaçu subiu 272%.  Mesmo com este alto preço, há pessoas suficientes para traba-
lhar na área agrícola e florestal no estado de São Paulo? Provavelmente não, pois há 20 milhões de 
hectares plantados com lavoura ou floresta e há aproximadamente 86 mil trabalhadores rurais no 
estado, o que resulta em 232 ha para cada trabalhador, caso as atividades fossem todas manuais. 

Este cenário contribui de maneira muito positiva para a intensificação da mecanização das ati-
vidades silviculturais. Uma atividade mecanizada aumenta rendimentos, segurança, ergonomia e 
possibilita melhoria do posto de trabalho. Porém ainda há grandes desafios para a consolidação da 
mecanização, como a qualidade de operação, a versatilidade, as configurações de máquinas e os 
custos de investimento elevados.  

METOLOGIA DE TRABALHO

Para superar esta escassez de mão de obra e os desafios da mecanização e da automação das 
atividades silviculturais é preciso construir linhas de trabalho específicas e métodos para garantir uma 
gestão eficaz dos projetos gerados por estas linhas. A seguir estes dois tópicos serão desenvolvidos: 

Linhas de trabalho

•	 Criação de uma Área Especializada

Dentro deste cenário a área de desenvolvimento operacional surge como suporte para desenvol-
vimento de inovações tecnológicas e de técnicas de gestão, para geração de resultados competitivos 
e sustentáveis para a área de silvicultura. 
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Diante dos elevados custos e da relativa diversidade de produtos, o correto dimensionamento e 
a gestão eficiente dos sistemas mecanizados tem se mostrado cada vez mais importante para uma 
operação enxuta. “Novos” conceitos de gestão precisam ser inseridos no meio florestal para que as 
atividades sejam realizadas cada vez mais engajadas e eficientes. Esta nova visão de gerenciamento 
e de dimensionamento necessita ser feita com critérios técnicos por uma equipe com capacitação 
específica desenvolvida para este tema. 

Hoje, máquinas e implementos mais bem dimensionados e produzidos com um suporte técnico 
a cada tipo de operação são desenvolvidos para garantir maior eficiência, ergonomia, segurança, 
menor impacto ambiental, melhoria dos processos e eficiência de gestão.

•	 Capacitação Profissional

É preciso não apenas melhorar os sistemas mecanizados e de automação, mas também capacitar 
uma mão de obra especializada para operar estes equipamentos e tirar o maior proveito de sua tec-
nologia. Diante disso surge a necessidade de desenvolver um programa de capacitação profissional 
para operadores e mecânicos. Neste cenário há possibilidades de criar ou de intensificar parcerias 
entre empresas florestais e fabricantes dos equipamentos, os quais já possuem todo conhecimento 
técnico referente ao seu produto.    

•	 Intensificação da Mecanização

Com uma mão de obra especializada e suporte técnico é possível buscar a intensificação da 
mecanização. Esta não se dará apenas com um aumento do número de máquinas no campo, mas 
também com uma estrutura de suporte a manutenção, ao treinamento, ao desenvolvimento e a im-
plementação de novas tecnologias funcionais no campo, além de proporcionar a melhoria de posto 
de trabalho do operador.

Também será cada vez mais comum a utilização de sistemas de gestão integrados entre campo 
e escritório, que possibilitam a geração de atividades mais bem controladas, checadas e corrigidas 
em um menor espaço de tempo garantindo uma gestão mais eficiente e uma melhor qualidade no 
processo de plantar e de manter uma floresta.

Gestão de projetos

Diante deste cenário de inovações muitos projetos surgirão sobre diversos temas. As empresas 
florestais trabalham com uma equipe enxuta, de maneira que não há possibilidade de transformar 
todas as idéias em projetos concretos. Para isso a criação de uma equipe multidisciplinar pode ser 
uma solução funcional para que os projetos sejam, por ela, avaliados priorizados e alinhados com 
o objetivo estratégico da companhia. 

Esta equipe deve ser composta por pessoas que possuem uma visão holística de todo o processo 
silvicultural, bem como cada atividade dentro deste processo e seu impacto na produção florestal. O 
fluxo de início e de conclusão dos projetos deve ser acompanhado continuamente pelos envolvidos 
para que suas melhorias não sejam momentâneas, mas sim sustentáveis ao longo do ciclo florestal. 

Um departamento específico seria o responsável para gerir este grupo e possibilitar a implantação 
de ferramentas para avaliação de melhorias de processos (Figura 1).
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Figura 1 - Ferramentas para avaliação de melhorias de processos
 
A conjuntura econômica e técnica, que envolve a área florestal muitas vezes culminam em inte-

resses comuns para a maioria das empresas, o que possibilita a oportunidade de se desenvolver 
projetos em parcerias entre estas empresas florestais, universidades ou instituições de pesquisa, 
fornecedores e fabricantes de máquinas e de equipamentos. 

Neste sistema de trabalho cada uma dessas “células” tem uma função específica. Os fabricantes e 
fornecedores estão comprometidos a entregar um produto de boa qualidade e acessível às empresas, 
que por sua vez tem o compromisso de dar suporte ao desenvolvimento e respeitar o fornecedor no 
que diz respeito à probidade empresarial. A universidade se responsabilizará pelo suporte científico 
e de imparcialidade entre os meios atuando também como moderador do projeto (Figura 2).

Figura 2 - Organização esquemática de trabalho em parceria entre universidade; 
empresas florestais; fornecedores e fabricantes de equipamentos  

Projetos Desenvolvidos

A International Paper desenvolve uma série de projetos relacionados automação de atividades e 
de desenvolvimento de equipamentos florestais, alguns deles estão descritos abaixo:

•	 Monitoramento de Frota:

Este projeto irá desenvolver e implantar um sistema computadorizado de monitoramento da Frota 
Mecanizada da IP Florestal, para auxiliar no gerenciamento das atividades das máquinas de silvi-
cultura e de colheita, culminando no aumento de produtividade do sistema mecanizado da empresa 
possibilitando redução de custos.

O mapeamento e o conhecimento detalhado das operações de mecanização florestal permitem 
analisar de forma minuciosa cada ponto de atenção na gestão dos sistemas mecanizados, reduzindo 
assim custos com o aumento da capacidade de produção. 

Hoje, o monitoramento dos equipamentos florestais se dá por meio do registro do horímetro das 
máquinas, não havendo um registro detalhado dos tempos utilizados em cada atividade da máquina 
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durante todo tempo da operação, bem como sua trajetória dentro do talhão. O computador de bordo 
embarcado irá possibilitar a geração destas informações em tempo real. Espera-se, com a melhoria 
da eficiência de gestão aumentar a eficiência operacional global dos equipamentos (OEE) (Figura 3).

Figura 3 - Distribuição da utilização do tempo e eficiência 
operacional global (OEE) de uma máquina florestal

•	 Desentubetadora Mecânica

A atividade de extrair as mudas dos tubetes para o plantio é realizada de maneira manual, deman-
dando uma mão de obra cada vez mais escassa no mercado. Por ser uma atividade relativamente 
simples, há uma grande oportunidade de mecanização da mesma. O desenvolvimento de uma máqui-
na extratora de mudas para realizar a atividade no campo, possibilitará redução de perda de mudas 
e de tubetes, melhorias ergonômicas, além de aumentar a produtividade da operação (Figura 4).         

Figura 4 - Imagem da desentubetadora mecânica.

•	 Cabeçote de Alta Acumulação FD-45

Está sendo desenvolvido um protótipo de cabeçote de alta acumulação da John Deere em parceria 
com a mesma que tem como objetivo aumentar o número de árvores acumuladas em um mesmo 
ciclo e reduzir o número de árvores quebradas.

O protótipo, FD-45, acumula 25% de árvores a mais que o modelo anterior, o FR-22. Além disso, 
o novo cabeçote possui uma estrutura para diminuir a constante quebra de árvores constatada no 
FR-22 (Figura 5).

Figura 5 - Cabeçote FR-22 à esquerda e FD-45 à direita
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EVOLUÇÃO

As máquinas na área florestal evoluíram conforme a necessidade de aumento de produtividade, 
ergonomia, redução de custo e atendimento a normas. Esta evolução, contudo, não ocorreu da 
mesma maneira nas áreas de colheita e de silvicultura.

A colheita florestal, por diversos motivos, se desenvolveu de maneira muito satisfatória no Brasil, 
dentre elas por já serem utilizadas máquinas no exterior para atividades semelhantes a do no nosso 
país. Ocorreram processos de adaptações de máquinas de outros setores e atualmente esta ativi-
dade trabalha com diversos tipos de equipamentos, cada um específico para uma situação dentro 
de um determinado sistema de colheita.

A silvicultura ainda trabalha com máquinas e equipamentos adaptadas da área agrícola. Ela ain-
da não se aperfeiçoou em um seguimento de máquinas produzidas com configurações específicas 
para serem utilizadas na área florestal. A mecanização da silvicultura brasileira, ao contrário do 
que ocorreu na colheita, terá que ser pioneira no desenvolvimento de máquinas florestais, aptas as 
nossas operações.

Sugestões

Posto o que foi apresentado, observando nicho de mercado e a organização das empresas flores-
tais, dos fabricantes de máquinas, de equipamentos e de serviços poderão estudar a possibilidade 
de realizar parcerias entre si, de maneira a dar um suporte com qualidade, abrangência e compro-
metimento as empresas florestais. Para que assim tenhamos equipamentos específicos para nossas 
operações e consigamos ter a nossa independência florestal das máquinas agrícolas adaptadas.

Para fomento dos estudos e trabalhos nesta área é extremamente importante a criação de um 
grupo de trabalho dentro do PTSM atuando na área de mecanização da silvicultura. Além disso, 
dentro de cada evento do grupo seria proveitoso dedicar uma parte do encontro para se tratar da 
mecanização relacionada ao tema do encontro. Para que assim as empresas possam estar cientes 
das dificuldades comuns trabalharem cada vez mais unidas e organizadas também com a área de 
mecanização.·.
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Intensificação da mecanização e da automação em atividades 
silviculturais na Ramires Reflorestamentos

Rogério Rezende Malheiros
Gerente Florestal, rogerio@ramires.com.br

Daiana Queiroz
Departamento Técnico, daiana@ramires.com.br

INTRODUÇÃO

A Ramires Reflorestamentos está há mais de 37 anos no mercado florestal e possui aproxima-
damente 30 mil ha plantados. Soluções florestais é o foco da empresa que atua no fornecimento de 
madeira de florestas plantadas de pinus e eucalipto para o mercado de serrarias, de laminadoras e 
de clientes que utilizam a madeira para geração de energia como frigoríficos, siderurgias, beneficia-
doras de grãos, além de madeira para celulose.

A empresa conta com duas sedes administrativas, em Sorocaba (SP) e em Campo Grande (MS) 
e suas unidades florestais estão localizadas em Caxias (MA), em Couto de Magalhães (MG), em 
Ribas do Rio Pardo (MS), em Água Clara (MS) e em Três Lagoas (MS). A empresa também trabalha 
com programas de arrendamento e de parcerias florestais. Contratos de médio e de longo prazo são 
comuns e garantem o fornecimento regular de madeira atendendo as necessidades específicas de 
cada cliente como, por exemplo, a fabricação de papel através da celulose.

A empresa tem por missão produzir produtos florestais renováveis com alta produtividade e qua-
lidade ao menor custo, ao melhor serviço possível para o cliente e a maior remuneração do capital. 
Sua visão é ser a maior empresa de produtos florestais independente do Brasil buscando o estado 
da arte em produção florestal sustentada, respeitando o meio ambiente e os aspectos sociais.

Deesenvolvimento da mecanização e da automação em 
atividades silviculturais na Ramires Reflorestamentos

A Ramires tem buscado alternativas para melhoria das atividades de silvicultura que passam 
pelo processo de mecanização e de automação das operações. Neste sentido novas atividades e 
equipamentos estão sendo desenvolvidos para aumento dos rendimentos operacionais e redução da 
mão de obra envolvida no processo de produção florestal. As atividades em destaque e que serão 
abordadas são:

•	Aplicação de herbicida pré-emergente;
•	Combate à formiga de manutenção;
•	Adubação mecanizada;
•	Subsolagem.

Aplicação de herbicida pré-emergente

A planta daninha de maior relevância é o capim Brachiaria, que além de competir por água e 
por nutrientes, também pode apresentar efeitos alelopáticos, reduzindo consideravelmente a pro-
dutividade das florestas. Para o bom controle dessa planta daninha é preciso respeitar o estádio 
de crescimento vegetativo ideal para a aplicação do herbicida. Como essa atividade era manual e 
dependente da disponibilidade de mão de obra, o controle não estava sendo o desejável, optando-se 
pela mecanização dessa operação.
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A aplicação de herbicida pré-emergente é realizada em dois momentos do ciclo florestal. A primeira 
aplicação se dá logo após o plantio e a segunda aplicação ocorre entre 60 e 70 dias após o plantio. 

1ª Aplicação de herbicida pré-emergente

Esta operação é realizada com pulverizador (Figura 1), possui rendimento de 0,5 horas ha-1 e 
ocorre entre 07 e 10 dias após o plantio.

Figura 1 – Conjunto máquina e pulverizador utilizado para a primeira aplicação de herbicida 
pré-emergente. O equipamento trabalha a aplicação em duas linhas de plantio simultaneamente

2ª Aplicação de herbicida pré-emergente

A segunda aplicação de herbicida pré-emergente trata-se da “remonta” que ocorre entre 60 e 
70 dias após o plantio, quando se encerra o efeito residual da primeira aplicação. Nesta atividade 
utiliza-se um pulverizador acoplado a “carpideira”, que consiste em duas lâminas anguladas atrás do 
trator que tem por finalidade a remoção da camada superficial do solo na linha de plantio, deixando 
a muda livre da presença de ervas. Após a passada da lâmina é feita a aplicação do herbicida, com 
rendimento de 0,47 horas ha-1.
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Figura 2 – Segunda aplicação de herbicida pré-emergente acoplada a “carpideira”

Combate à formiga de manutenção

Devido à alta infestação de formigas são realizados dois combates anuais a partir do segundo ano 
de plantio. Essa operação tem baixo rendimento operacional e demanda muita mão de obra, sendo 
necessária a mecanização para redução de custos. A alternativa adotada é a realização do combate 
de manutenção, feito após o 3º ano da floresta, por meio do Gator, veículo multiuso para desloca-
mento dentro do talhão. Com esta alternativa a operação passa a ter rendimento de 0,19 horas ha-1.

Figura 3 – Gator, veículo utilizado para deslocamento dentro do 
talhão para realização do combate a formiga de manutenção

Adubação mecanizada

Com a elevação dos custos dos fertilizantes e da mão de obra, essa operação tem impacto sig-
nificativo nos custos, tornando-se necessária que seja realizada com máxima eficiência possível.

A adubação mecanizada é realizada com aproximadamente um ano de idade. A aplicação do fer-
tilizante é feita em filete contínuo com o auxílio da adubadeira e o rendimento médio é de 0,5 horas 
ha-1. A adubadeira trabalha com a aplicação simultânea de duas linhas de plantio.
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Figura 4 – Adubadeira utilizada para aplicação de fertilizante em filete contínuo

Subsolagem

Foram detectados dois problemas no preparo do solo, a aplicação imprecisa dos fertilizantes de 
base, ocasionando redução do crescimento das mudas, e a alta variação do espaçamento entre 
mudas no plantio, onde a marcação das covas era realizada manualmente. 

A alternativa para reduzir a variabilidade do espaçamento foi adaptar o “marcador de covas” ao 
final do implemento utilizado para a subsolagem (Figura 4a). Este marcador é composto por cilin-
dro de metal com elevação, que ao passar pela linha de preparo, deixa a marcação física na cova 
(Figura 4b).

Para reduzir a aplicação imprecisa dos fertilizantes, todos os conjuntos de preparo de solo pos-
suem GPS contendo piloto automático e computador de bordo e sensores para detecção da queda/
presença do fertilizante (Figuras 4 c d). O rendimento desta atividade é de 1,10 horas ha-1.

Figura 4 – (a) Detalhe do conjunto subsolador e marcador de cova. (b) Cilindro metálico utilizado 
para marcação das covas de plantio na linha após a subsolagem. (c) Câmera para observação da 

saída do adubo. (d) Sensores de presença de fertilizante acoplados na saída do copo dosador

a b

c d
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a elevação dos custos de formação das florestas é necessário identificar nas operações 
silviculturais pontos de melhorias. A mecanização de operações com alta demanda de mão de obra, 
como controle químico e combate às formigas, é prioritária para que se consiga realizar a operação 
no momento correto. A mecanização possibilita oportunidades de melhoria da qualidade da operação 
atreladas a ganhos de rendimento e de redução de custos.
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Desenvolvimento de máquinas e de implementos para preparo do solo e plantio: 
Parte 1 - Desenvolvimento de equipamentos para utilização em 

áreas de cultivo mínimo na Ripasa S.A. Celulose e Papel

Francisco José de Queiroz Orlanda
Engenheiro Mecânico, fjqorlanda@yahoo.com.br

RESUMO

Com a extinção da queima dos resíduos vegetais e pastagem e a adoção do sistema de cultivo 
mínimo em plantações florestais, as práticas de preparo de solo passaram por diversas modifica-
ções e adaptações. Estas atividades se depararam com um ambiente mais heterogêneo e repleto 
de obstáculos que, se não manejados adequadamente, podem gerar irregularidades e afetar o de-
senvolvimento inicial das mudas. O conhecimento do ambiente em que as máquinas e implementos 
florestais irão atuar e a influência deste ambiente no desempenho dos equipamentos é fundamental 
para garantir que as operações cumpram com as exigências técnicas previamente estabelecidas 
como, por exemplo, profundidade do preparo do solo e quantidade de fertilizante aplicada por plan-
ta. Este trabalho busca contextualizar o desenvolvimento de máquinas e implementos para preparo 
do solo em plantações florestais após o advento do cultivo mínimo e, está pautado, principalmente, 
em duas publicações. A primeira intitulada “Desenvolvimento de equipamentos para utilização em 
áreas de cultivo mínimo na Ripasa S.A. Celulose e Papel”, de autoria de Francisco de Assis Ribeiro 
e Guilherme Ramos Júnior, apresentado no 1º Seminário sobre Cultivo Mínimo do Solo em Flores-
tas, realizado em Curitiba (PR) no ano de 1995, e a segunda intitulada “Qualidade, desempenho 
operacional e custos de plantios, manual e mecanizado, de Eucalyptus grandis, implantados com 
cultivo mínimo do solo”, dissertação de mestrado de autoria de Vitor Augusto Graner Fessel do ano 
de 2003. São também apresentadas soluções (implementos) para a realização das atividades de 
preparo de solo (subsolagem e fertilização de base) que a empresa Arador tem desenvolvido, fruto 
de trabalhos e estudos realizados ao longo dos anos em parceria com o setor florestal.

INTRODUÇÃO

A suspensão da queima de resíduos ou pastagens no Estado de São Paulo, pelo Decreto Estadual 
no 28.848 de 30/08/1988, exigiu das empresas do Setor Florestal a busca de novas tecnologias e 
adaptações operacionais para adequação do preparo do solo. Alternativas como distribuição manual 
de resíduos e trituração de galhadas foram aplicadas para viabilizar o uso de grade bedding e arado 
terraceador, porém os custos tornaram-se muito altos. Os coveamentos mecânico e manual também 
foram testados e apresentaram restrições operacionais. Paralelamente, foram desenvolvidos estudos 
com o subsolador envolvendo melhorias do projeto estrutural, experimentos de campo, avaliação 
do rendimento operacional e levantamentos da profundidade no preparo e distribuição de adubo no 
perfil do solo.

HISTÓRICO

O uso da técnica de cultivo em faixa na Ripasa teve início em 1989. Testado inicialmente em área 
de implantação, o modelo de subsolador utilizado (Figura 1) apresentava baixo rendimento operacio-
nal (2,65 horas máquina/ha) em relação aos implementos convencionais (grade bedding 1,55 HM/
ha e arado terraceador 1,28 HM/ha).
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Figura 1 - Vista lateral do primeiro modelo de subsolador utilizado em áreas da Ripasa

Entretanto, diante da impossibilidade de queimar os resíduos, os sistemas convencionais passa-
ram a apresentar custos muito elevados (Tabela 1), devido à incorporação das operações de roçada 
e controle químico em áreas de implantação e rebaixamento de tocos e trituração de galhadas em 
áreas de reforma.

Tabela 1 - Comparativo de custos (US$/ha) para diferentes sistemas de preparo do solo

Sistema Custo de Implantação (US$/ha) Custo de Reforma (US$/ha)
Com Queima Sem Queima Com Queima Sem Queima

Arado Terraceador 507,24 (94) 541,17 (95) 478,20 (94) 537,31 (95)
Grade Bedding 536,88 (100) 605,94 (100) 507,84 (100) 566,91 (100)
Subsolagem - 479,30 (79) 428,80 (84) 398,09 (70)

( ) percentual relativo

A composição de custos dos sistemas, envolvendo as operações estritamente relacionadas ao 
preparo do solo, apresenta valores substancialmente inferiores para o sistema de subsolagem, prin-
cipalmente em áreas de reforma. 

EVOLUÇÃO

Os ajustes e adaptações realizadas, principalmente no implemento (Figura 2), resultaram na melho-
ria do rendimento operacional com redução de 54% no número de horas trabalhadas ha-1 (Tabela 2).

Figura 2 - Vista lateral do subsolador com duas caçambas, 
disco dentado e roda de acionamento da adubadeira
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Tabela 2 - Evolução do rendimento operacional (HM ha-1) do subsolador

Atividade Ano
1989/1991 1991/1992 1992/1993 1993/1994 1994/1995

Implantação 2,65 2,46 1,52 1,41 1,22
Reforma - 1,05 1,29 2,00 1,29
HM – Horas Máquina

Apesar dos aspectos positivos, como bom rendimento e baixo custo operacional e ótimo nível de 
conservação do solo, o sistema provoca desuniformidade no crescimento inicial das mudas (Figura 3).

Figura 3 - Porcentagem de plantas dominadas aos 6 e 12 meses pós-plantio

Entre uma série de fatores analisados, verificou-se que a variação na profundidade do preparo 
do solo e adubação era a principal causa das desuniformidade do crescimento inicial das mudas 
(Figura 4).

Figura 4 - Profundidades de plantio, distribuição do adubo e do 
sulco aberto pelo subsolador acoplado em 3 pontos

Esta variação foi reduzida pela mudança do acoplamento de 3 pontos para arrasto, passando-se 
então a utilizar um modelo de chassis sobre rodas (Figura 5).
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Figura 5 - Chassis sobre rodas com sistema de pistão hidráulico para levantamento da haste

Esta nova concepção permitiu agregar as seguintes melhorias ao implemento (Figura 6): (i) sistema 
de pistão hidráulico para levantamento da haste; (ii) sistema hidráulico de controle da adubação; (iii) 
acionamento automático da adubadeira; (iv) estabilizador lateral; (v) regulagem da profundidade de 
corte; e (vi)  redução da potência do trator de 130 para 90 HP.

Figura 6 - Vista lateral do modelo de subsolador atualmente utilizado na Ripasa

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- A proibição da queima de resíduos florestais trouxe resultados surpreendentes tanto do ponto 
de vista técnico quanto econômico.

- A execução simultânea das operações de preparo do solo, adubação corretiva, adubação de 
base e aplicação de herbicidas, viabilizou o sistema de subsolagem.

- A utilização do chassis sobre rodas representou uma evolução técnica bastante significativa.

LISTA E PRIORIDADES DE PESQUISA

(i) adequação do implemento para utilização em áreas inclinadas; (ii) adequação do projeto estru-
tural para abertura simultânea de duas linhas de plantio; (iii) adaptação da haste retrátil; (iv) redução 
da potência requerida para tração (peso do equipamento); (v) inclusão do auto abastecimento do 
tanque de herbicidas.
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Desenvolvimento de máquinas e de implementos para preparo do solo e plantio: 
Parte 2 - Qualidade, desempenho operacional e custos de plantios, manual e 
mecanizado, de Eucalyptus grandis, implantados com cultivo mínimo do solo

Francisco José de Queiroz Orlanda
Engenheiro Mecânico, fjqorlanda@yahoo.com.br

INTRODUÇÃO

Para as empresas brasileiras atenderem a um incremento constante da demanda de celulose e 
papel e manterem a participação no mercado mundial, há necessidade de se ampliar a produção das 
fábricas e, consequentemente, da área atual de plantio de mudas de árvores por ano. O método de 
plantio manual ainda é predominante no Brasil e exige, segundo a “Oficina Internacional del Trabajo” 
(OIT, 1968), moderado esforço físico humano. Além disso, esse método de plantio representa 10,0% 
do custo total da reforma de povoamentos florestais (Gonçalves et al., 2000). Para a redução desse 
custo e desse esforço físico humano, o plantio manual de mudas de eucaliptos deve ser substituído 
total ou parcialmente por operações mecanizadas.

A tomada de decisão para a seleção do sistema de plantio manual ou mecanizado é feita pela 
avaliação dos desempenhos operacional e econômico das atividades. Entretanto, a adoção do sis-
tema de plantio não irá depender somente da capacidade operacional e do custo, mas, também, da 
qualidade do plantio, o que determina se a operação está adequada ou não aos padrões recomen-
dados pela empresa florestal.

Com esse enfoque, este estudo objetivou avaliar a qualidade, o desempenho operacional e o 
custo de sistemas de plantios manual e mecanizado de eucaliptos, em área implantada com cultivo 
mínimo do solo de uma empresa florestal privada do estado de São Paulo.

METODOLOGIA

A operação de preparo do solo da empresa florestal foi realizada em conjunto com a fertilização 
de base. Utilizou-se um subsolador de arrasto e adubadora da marca DMB, modelo SF-800A, com 
haste e aleta reguladas para atingir 0,40 m de profundidade no ponto central do sulco (especificação 
da empresa). O implemento foi tracionado por um trator 4 x 2 TDA da marca Valtra, modelo 1280R, 
com 92,7 kW de potência líquida do motor.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No talhão do estudo, a profundidade de preparo do solo média encontrada foi de 0,32 m, variando 
entre 0,18 m e 0,46 m. Somente 16% dos 75 pontos amostrais apresentaram profundidade igual ou 
superior, no centro do sulco, a 0,40 m (especificação da empresa) (Figura 7). O valor mais frequente 
da profundidade foi de 0,33 m, ocorrendo em 9,3% dos 75 pontos amostrais.

Analisando-se os gráficos de controle da profundidade de preparo do solo, observou-se a presença 
de vários pontos fora dos limites em todas as cinco linhas de trabalho e na maioria (92%) dos setenta 
e cinco transectos amostrados, o que caracterizou a falta de controle para a variável analisada. Isso 
significou que causas não-aleatórias atuaram sobre a variação da profundidade do preparo do solo.
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Figura 7 - Variação média do sulco de preparo do solo em cinco 
linhas de trabalho (L1 a L5) e em quinze transectos consecutivos

Apresentação

A variação da profundidade do preparo do solo, causadora da desuniformidade no crescimento 
inicial da muda, relatada pelos autores na primeira publicação, pode ser visualizada nas ilustrações 
abaixo (Figuras 8 e 9). A variação ocorre quando o conjunto trator + subsolador enfrenta uma irre-
gularidade do terreno.

Figura 8 – Conjunto trator + subsolador em subsolagem recomendada a 40 cm de profundidade

Figura 9 – Conjunto trator + subsolador enfrentando irregularidade do 
terreno causando alteração da profundidade da subsolagem

Para reduzir essa variação o acoplamento passou do 3 pontos para arrasto, utilizando-se um 
modelo de chassis sobre rodas. Essa alteração trouxe uma série de vantagens que foram descrita 
na primeira publicação, no entanto, a segunda publicação aponta que houve grande variação na 
profundidade do preparo. A ilustração abaixo (Figura 10) mostra como se comporta esse subsolador 
de arrasto quando enfrenta uma irregularidade do terreno.
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Figura 10 – Subsolador de arrasto em operação sem (A) e com (B) obstáculo do terreno

Para melhor explicar os problemas acima relatados serão discutidos os “ERROS CONCENTUAIS” 
e os “ERROS ESTRUTURAIS” na construção de preparadores de solo para operarem em áreas de 
implantação de florestas ou em áreas de reforma, no conceito de cultivo mínimo.

Os “ERROS CONCENTUAIS” são aqueles que fazem parte da concepção do Projeto do Equipa-
mento provocando as seguintes falhas:

(1) Falta de Homogeneidade na Profundidade da Subsolagem, na localização do(s) fertilizante(s) 
e o comprometimento da “Lateralidade” do preparo;

(2) Variações na Distribuição de Fertilizantes;
(3) Falhas nos Sistemas de Distribuição de Fertilizante.

Os “ERROS ESTRUTURAIS” são aqueles que fazem parte do dimensionamento errado da es-
trutura do Equipamento provocados pelos seguintes fatores:

(1) Fixação do elemento Subsolador por parafuso de 1.1/2” (38,1 mm);
(2) Fixação do Elemento Subsolador por parafuso de 40 mm.

Dentro do item (1) dos “ERROS CONCENTUAIS” destaca-se:

- A tese de mestrado do Vitor A. Fessel mostra a consequência que o erro no conceito do equi-
pamento provoca, ou seja, variações na profundidade da subsolagem, na localização de fertilizante, 
quando estiver sendo feito também conjuntamente, e o comprometimento na “lateralidade” do preparo;

- Comprovação do conceito errado – Projeto “COPERSUCAR”;
- Correção do problema - um conceito de projeto em que a geometria da construção de prepara-

dores (Figura 11), objetiva conviver com as irregularidades dos terrenos onde se plantam florestas 
no conceito de cultivo mínimo (Protegido por Pedidos de Privilégios junto ao INPI);

- Comprovação da Solução do Problema: o trabalho feito em parceira entre Fibria, IPEF/PTSM 
e AGX que consistiu em se medir a variação na profundidade da subsolagem, através de sensores 
colocados no equipamento, onde foi comprovada a eficiência desse conceito de geometria, pois a 
profundidade da subsolagem permanece constante ao longo das ruas de trabalho (Figura 12) e a 
consequente localização do(s) fertilizante(s) na(s) profundidade(s) pré-determinada(s).

a

b
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Figura 11 – Subsolador da Arador com geometria capaz de conviver com 
irregularidades do terreno sem comprometer a profundidade do preparo do solo

Figura 12 - Gráfico de interpretação dos dados coletados mostrando a profundidade 
de preparo do solo em função do tempo (extraído do Relatório 001 do Projeto 

Silvicultura de Precisão – IPEF/PTSM/AGX, datado de 11/01/2007)

Fato relevante

Injetor(es) de Fertilizante(s) Regulável(is) e a prova de Entupimento(s):

- Projetou-se e construiu-se para todas as configurações de preparadores, injetor(es) de 
fertilizante(s) (Figura 13), a serem parafusados através da haste subsoladora, com possibilidade de 
ajustes na localização do(s) fertilizante(s) e com dispositivo exclusivo que impede que haja entupi-
mentos (dispositivo Protegido por Pedido de Privilégio junto ao INPI).

Figura 13 – Desenho técnico do injetor de fertilizante
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Consequências positivas:

(a) Como se pode ter a garantia da mesma profundidade, da mesma localização do(s) fertilizante(s) 
desejado(s), ao longo da linha de todas as linhas, pode-se com maior segurança terem-se dados 
confiáveis a respeito dos comparativos feitos na questão da genética das plantas, quanto à produção 
e desenvolvimento;
(b)  O fato da profundidade desejada na subsolagem permanecer constante, também faz que o perfil 
do trabalho de solo permaneça constante, ou seja, a “lateralidade” permanece constante ao longo 
de todas as linhas trabalhadas (Figura 14);
(c) Outro fato positivo da profundidade desejada permanecer constante ao longo de todas as linhas 
é o menor consumo de combustível para a execução do trabalho, pois toda vez que se tiver variação 
para maior profundidade da subsolagem, terá uma maior demanda de potência para executá-la com 
o consequente aumento no consumo de combustível.

Figura 14 – Detalhe da profundidade e “lateralidade” do preparo do solo

Dentro do item (2) dos “ERROS CONCENTUAIS” destaca-se:

- Motores hidráulicos e elétricos - provocam variações entre 20 e 25% na distribuição de fertili-
zante, comprovado no desenvolvimento de fertilização intermitente, pois o passo não consegue se 
manter constante.

- Correção do problema – acionamento do(s) conjunto(s) de adubadeira feito no pneu em contato 
com o pneu do equipamento (Figura 15). É comprovadamente eficiente, devido ao uso que se faz nos 
equipamentos de adubação intermitente, onde o passo se mantém constante (usado desde 2001).

Figura 15 – Desenho técnico do sistema de acionamento da adubadeira pneu x pneu
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Vantagens comparativas do Sistema de acionamento da adubadeira pneu x pneu:

(a) Elimina variações de 20 a 25% na distribuição de fertilizante provocado pelo acionamento 
por motor hidráulico ou elétrico;
(b) Permite a regulagem da dosagem do fertilizante com a máquina parada.

Dentro do item (3) dos “ERROS CONCENTUAIS” destaca-se:

- Distribuição pelo sistema de sem-fim – ocasiona inconstância na distribuição devido ao fato do 
sem-fim conduzir o produto para um furo numa superfície cilíndrica para adubação em cana, não 
há problema.

- Distribuição pelo Sistema de Pratos – ocasiona, depois de pouco tempo de uso, vazamentos e 
pode haver variações com a diminuição do volume de produto no interior do depósito.

- Correção dos problemas – adoção do sistema de adubação tipo “CARAMBOLA” (Figuras 16 e 
17) com regulagens através do “Variador Linear de Rotação” (Figura 18).

Vantagens Comparativas do Sistema de adubação modelo Carambola:

Esse sistema que consiste de um dispositivo aletado de formato esférico girando dentro de uma 
câmara também em formato esférico. Esse sistema elimina totalmente qualquer possibilidade de 
vazamentos e elimina o indesejável fluxo descontínuo de fertilizante.

Vantagens Comparativas do Variador Linear de Velocidade: 

Permite mudanças rápidas e fáceis na dosagem de fertilizante, através da variação da rotação das 
adubadeira, com recurso milimétrico, pelo simples deslocamento do rolete de contato com cones.

Figura 16 – Desenho técnico da adubadeira modelo Carambola



72 ■ Anais da 45ª Reunião Técnico-Científica do PTSM - Dias 15 e 16 de maio de 2012

Série Técnica IPEF, v. 17, n. 38, agosto de 2013

Figura 17 – Desenho técnico do dispositivo aletado 
esférico do sistema de adubação do modelo Carambola

Figura 18 – Desenho técnico do “Variador Linear de Rotação”

Dentro do item (1) dos “ERROS ESTRUTURAIS”:
- Provoca uma transferência de força para a barra de tração do trato de até 395 cv;

Dentro do item (2) dos “ERROS ESTRUTURAIS”:
- Provoca uma transferência de força para a barra de tração do trato de até 442 cv;

Consequências negativas:

(a) Diminuição na vida útil do trator: porque quem atua como “fusível” nestas situações é o motor 
do trator passando por todos os componentes da transmissão, ou seja, a energia gerada quando o 
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equipamento encontra um obstáculo é dissipada totalmente no trator. Para dar como exemplo do que 
esta sendo feito, seria como instalar um para raios sem o sistema de aterramento, ou seja, quando 
vier um raio alguém irá “pagar a conta” para dissipar a energia gerada. Como exemplo prático no 
campo, chega-se a parar um trator de 180 cv quando subsolador encontra um obstáculo de maior 
resistência.
(b) Diminuição na vida útil do subsolador: imaginem que tamanho de estrutura teria que ter um sub-
solador, para absorver todas as forças que são geradas ao longo de toda a estrutura, sem causar 
fadiga no material. O que ocorre na prática é a baixa vida útil da parte estrutural do equipamento, 
não importando quanto se possa reforça-lo.
(c) Aumento do stress do operador através da insegurança causada pelos impactos: é fácil de se 
imaginar o que sofre o corpo do operador do trator, quando o equipamento encontra um obstáculo 
a 5 ou 6 km por hora, impacto este capaz de parar instantaneamente o trator.

Correção dos problemas: adoção do “Kit Sistema de Desarme Hidráulico” (Figura 19), que con-
siste em fixar o elemento subsolador por um cilindro que por sua vez está ligado a uma válvula pré-
-calibrada. Quando o subsolador encontrar algum obstáculo, a pressão do óleo contido no interior 
do cilindro subirá até atingir a pressão de pré-calibração da válvula que se abrirá e liberará o óleo 
para retornar ao tanque do trator através de outra válvula que está na tampa do reservatório de óleo 
hidráulico do trator.

O cilindro hidráulico está colocado de forma a permitir que quando ocorrer o desame, o elemento 
subsolador possa descrever mais de 90 graus de ângulo de curso. Todo o óleo que volta para o tan-
que do trator é filtrado no filtro que faz parte do sistema. Outro detalhe é o “Kit Elétrico para Indicar 
o Desarme e Rearme do Elemento Subsolador” (Figura 20), colocado no cilindro hidráulico e com 
uma caixa colocada na cabine do trator, para indicar o desarme e o rearme do elemento subsolador 
ao operador do trator sem a necessidade de que ele tenha que ao menos olhar para traz, basta 
somente acionar a alavanca do controle remoto.

Até o momento foi utilizada em todos os projetos executados uma pré-calibração na válvula de 
desarme, de maneira a permitir uma potência máxima de transferência para a barra de tração do 
trator de 120 cv.

Consequências positivas:

(a) Aumento na vida útil do Trator – dados preliminares tem nos mostrado que deve aumentar de 
forma significativa, pois toda sobrecarga na transmissão e no motor são completamente eliminadas;
(b) Aumento na vida útil do Subsolador – através do desenvolvimento do “Kit Desarme Hidráulico”, foi 
permitido determinar, pela leitura da pressão interna do cilindro hidráulico do desarme, exatamente 
a força exercida pelo elemento subsolador no solo. A partir daí passou-se a conhecer com exatidão 
esta força, e assim foi possível mapear todas as forças ao longo da estrutura do equipamento. Pelo 
mapeamento das forças que ocorrem em cada ponto do equipamento é possível projetar a estrutura 
de maneira a conseguir uma vida útil extremamente alto para a parte estrutural do equipamento;
(c) Aumento do Conforto e Segurança do Operador – com a eliminação dos impactos sofridos pelo 
trator e pelo equipamento, o corpo do operador também estará livre dos indesejáveis “solavancos”, 
passando a trabalhar com maior nível de conforto e de segurança.
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Figura 19 – Desenho técnico Kit de Desarme Hidráulico 
no subsolador (esquerda) e em detalhe (direita)

Figura 20 – Desenho técnico em detalhe do Kit de Desarme Hidráulico mais o 
Kit Elétrico para indicar o desarme e o rearme do elemento subsolador

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento de implementos e máquinas deve estar atrelado às particularidades do am-
biente que será trabalhado, pois o dimensionamento adequado de máquinas e implementos florestais 
garante maior qualidade e eficiência das operações em campo, otimizando os custos de produção. 
É possível detectar erros estruturais e conceituais na concepção de projetos de preparadores de solo que 
trabalham em ambientes de implantação ou reforma florestal em ambiente de cultivo mínimo.

A variação da profundidade de preparo de solo compromete a qualidade da fertilização de base, 
quando esta é realizada em conjunto com a subsolagem e acarreta em desuniformidade no desen-
volvimento inicial das mudas. Mantendo-se a profundidade de subsolagem constante e garantido o 
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fluxo de fertilizante a taxa fixa, sem oscilações indesejadas e problemas com a fluidez do produto, 
é possível reduzir a heterogeneidade inicial dos plantios e garantir uma floresta mais uniforme e de 
melhor qualidade.
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INTRODUÇÃO

A busca pela manutenção da competitividade é um dos temas atuais no setor produtivo brasileiro. 
Em um cenário onde há a valorização do real, a entrada de concorrentes estrangeiros, a falta de mão 
de obra qualificada, a carência de infra-estrutura e a elevada carga tributária, é preciso que sejam 
criados mecanismos eficientes para que se possa manter a chamada competitividade. 

O Sistema Fiep composto pela Federação das Indústrias do Paraná (FIEP), o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (SENAI), o Serviço Social da Indústria (SESI) e o Instituto Euvaldo Lodi 
(IEL) formaram o Sistema FIEP, o qual possui uma série de ações, programas e produtos para apoiar 
a indústria na busca pela maior competitividade. 

Parte deste esforço é conduzido pelo Núcleo de Capital Inovador do SENAI, Centro Internacional 
de Inovação, que possui uma equipe de consultores especialistas cuja missão é facilitar o acesso ao 
capital por parte de empresas inovadoras, a partir de duas fontes de capital: o Investimento Privado 
em equity (participação acionária), o chamado Capital Empreendedor, e o Fomento Público oriundo 
de linhas de apoio à projetos de inovação tecnológica. 

No âmbito do fomento público para que as empresas possam ter acesso a linhas de financia-
mento visando à inovação, é preciso que necessariamente os projetos tenham seus orçamentos 
e cronogramas ligados a atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Há três principais 
formas de captação de recursos: Financiamentos Reembolsáveis, em que há a necessidade de re-
tornar o investimento com juros equalizados ; os financiamentos Não Reembolsáveis, em que áreas 
específicas definidas pelas politicas públicas são fomentadas em editais e o aporte na empresa não 
precisa ser devolvido, e os incentivos fiscais, instrumento no qual os dispêndios em P&D resultam 
em deduções tributárias para as empresas. 

O Plano Inova Empresa disponibilizará até 2014 cerca de R$ 33 bilhões em linhas reembolsáveis 
com juros que variam de 3,5% a 6,5% e prazos de até 12 anos para pagamento, bem como uma 
série de programas de recursos não reembolsáveis, como, por exemplo, a constituição da Embrapii 
– Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, que contará com um orçamento de R$ 1 
bilhão para subvencionar em 50% projetos de cooperação entre empresas e institutos. 

Em relação aos incentivos fiscais, em 2010 (Relatório de Benefícios Fiscais do Ministério de Ciência 
e Tecnologia) apenas as empresas de celulose e papel conseguiram reaver através desse benefício 
cerca de 19 milhões de reais. Os números mostram que, uma vez estruturados e organizados os 
portfólios de projetos com fins de inovação, há formas de obtenção de financiamentos e benefícios 
reais ao setor florestal, que estão disponíveis e devem ser utilizados com vistas a agregar valor e 
aumentar a competitividade do setor.

Panorama sobre os incentivos à inovação

A imersão de novos países no mercado global aliada à revolução das tecnologias de informação 
e telecomunicações tem aumentado o nível de competitividade entre as empresas, obrigando as 
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empresas a buscarem na inovação uma forma de permanecerem competitivas no mercado. Os pro-
cessos de inovação quando estruturados acontecem através de projetos de inovação. Um projeto 
de inovação tecnológica é parte da estratégia empresarial e, acima disso, uma parte cada vez mais 
central na estratégia de competitividade e de sobrevivência das empresas. 

Nem sempre as empresas tem facilidade em mobilizar grandes somas e recursos que um proje-
to de inovação demanda, pois geralmente são investimentos de alto risco (tanto tecnológico como 
mercadológico) e com tempo de retorno elevado. Por essa razão países com politicas de estímulo à 
inovação disponibilizam instrumentos de fomento à inovação, ou seja, linhas de crédito, subvenção 
e/ou benefícios fiscais com a finalidade de reduzir o risco inerente aos projetos de P&D*I.

Uma empresa que busca a competitividade no mercado pode ter projetos de diversas naturezas.

Figura 1 - Projetos de Inovação devem ter seus orçamento e 
cronograma compostos, predominantemente, por atividades ligadas a P, D & I

Instrumentos do governo disponíveis para fomentar inovação nas empresas

O governo tem políticas para fomentar que empresas invistam em projetos de inovação. Os projetos 
de inovação que são passíveis de receber financiamento e incentivos fiscais são aqueles que têm 
como objetivo “a concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de 
novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique melhorias incremen-
tais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado”, 
conforme Lei da Inovação nº 11.196/2005.
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Os mecanismos financeiros de execução de políticas públicas de inovação tecnológica são: li-
nhas de financiamento e os incentivos fiscais (Quadro 1). Esses mecanismos podem ser no âmbito 
nacional ou estadual, reembolsáveis ou não reembolsáveis.

Quadro 1 – Mecanismos de financiamentos disponíveis

Mecanismos Financeiros

Incentivos Fiscais Isenções fiscais
Reduções tributárias

Financiamento

Empréstimos em condições favoráveis
Financiamento com participação nos resultados (risco)
Capital semente
Projetos cooperativos com ICTs
Subvenção

Os instrumentos de apoio à inovação âmbito nacional consistem em recursos financeiros, transfe-
ridos ou intermediados pelos órgãos governamentais federais para as empresas, e em mecanismos 
de apoio técnico e gerencial, oferecidos por órgãos públicos e privados. Os principais instrumentos 
de apoio à inovação nas empresas concentram-se no Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). O 
MCT gerencia alguns programas diretamente, mas em geral os recursos financeiros são repassa-
dos às empresas através de suas agências, a FINEP e o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq). 

Existem também instituições que oferecem empréstimos específicos para a inovação nas empre-
sas, seja para projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, para a construção de laboratórios 
ou para a compra de novos equipamentos. O BNDES, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (MDIC), também possui programas de apoio financeiro à inovação 
nas empresas. (ANPEI, 2009)

Os programas existentes de incentivo à inovação também são divididos de acordo com o porte 
da empresa. As empresas industriais são classificadas segundo seu porte, pelo número de empre-
gados e/ou pelo faturamento anual. É importante saber qual a classificação da empresa, para que 
ela possa ter acesso a linhas de financiamento.  

FINEP

A FINEP é, atualmente, a principal agência de suporte à inovação de produtos, processos e ser-
viços no País. Ela trabalha em parceria com empresas, institutos e centros de pesquisa. A FINEP 
estimula a inovação com os objetivos de aumentar a competitividade das empresas nos mercados 
nacional e internacional e de ampliar a capacidade de exportação e de substituição de importações 
do País. Para tanto, ela oferece recursos não reembolsáveis (subvenção econômica) e empréstimos 
reembolsáveis em diferentes condições de pagamento.

 

Alguns programas, como o de Subvenção Econômica, operam somente por meio de editais, 
também denominados “chamadas públicas”. As empresas devem ficar atentas, consultando fre-
quentemente o site da FINEP para saber da abertura dos editais e seus respectivos prazos. Além da 
participação em editais, as empresas interessadas em obter crédito da FINEP podem apresentar a 
qualquer momento suas propostas de financiamento. O primeiro passo é encaminhar uma consulta 
prévia; caso ela seja enquadrada nos parâmetros da FINEP, a empresa enviará, então, a solicitação 
de financiamento. O site www.finep.gov.br contém detalhes sobre todas as modalidades de opera-

Instrumentos FINEP
	 Financiamentos não reembolsáveis com recursos do FNDCT (Fundos Setoriais); 
	 Financiamentos reembolsáveis (empréstimos com condições diferenciadas);
	 Outras formas de apoio a empresas (subvenção econômica, capital de risco).
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ções, bem como manuais e formulários necessários.

Programa Inova Brasil

É uma modalidade de financiamento reembolsável oferecido pela FINEP, voltado para empresas de 
médio e grande porte, que constitui-se em financiamento com encargos reduzidos para a realização 
de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas empresas brasileiras, como suporte à Polí-
tica de Desenvolvimento Produtivo (PDP), lançada pelo governo federal em 2008. O programa opera 
com taxas fixas e subsidiadas nos contratos de financiamento, variando entre 3,5% e 6,5% ao ano.

Tabela 1 – Condições de financiamento / taxa / participação, vigente a partir de 30/01/2013

NATUREZA DE ATIVIDADES
INOVAÇÃO

LINHAS DE AÇÃO

INOVAÇÃO 
PIONEIRA

INOVAÇÃO E 
COMPETITIVIDADE

INOVAÇÃO EM 
TECNOLOGIAS 

CRÍTICAS

INOVAÇÃO 
CONTÍNUA

PRÉ-
INVESTIMENTO

PRAZO DE 
CARÊNCIA:

Até 36 meses

PRAZO TOTAL:
Até 120 meses

PRAZO DE 
CARÊNCIA:

Até 36 meses

PRAZO TOTAL:
Até 120 meses

PRAZO DE 
CARÊNCIA:

Até 48 meses

PRAZO TOTAL:
Até 120 meses

PRAZO DE 
CARÊNCIA:

Até 24 meses

PRAZO TOTAL:
Até 84 meses

PRAZO DE 
CARÊNCIA:

Até 24 meses

PRAZO TOTAL:
Até 84 meses

INOVAÇÃO

A – DESENVOLVIMENTO 
DE NOVOS PRODUTOS 

/ PROCESSOS E 
SERVIÇOS

3,5% a.a. (*)
PARTICIPAÇÃO 

FINEP;
Até 90%

5% a.a. (*)
PARTICIPAÇÃO 

FINEP;
Até 90%

2,5% a.a. (*)
PARTICIPAÇÃO 

FINEP;
Até 90%

3,5% a.a. (*)
PARTICIPAÇÃO 

FINEP;
Até 70%

6,5% a.a. (*)
PARTICIPAÇÃO 

FINEP;
Até 80%

B – APRIMORAMENTO 
DE PRODUTOS 
/ PROCESSOS E 

SERVIÇOS

3,5% a.a. (*)
PARTICIPAÇÃO 

FINEP;
Até 80%

5% a.a. (*)
PARTICIPAÇÃO 

FINEP;
Até 80%

C – PRODUÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO 

PIONEIRAS

3,5% a.a. (*)
PARTICIPAÇÃO 

FINEP;
Até 70%

5% a.a. (*)
PARTICIPAÇÃO 

FINEP;
Até 70%

INOVA BRASIL / PSI Taxas Carência
Prazo Total

(Amortização + 
Carência)

Participação 
FINEP

Projetos de natureza A e B enquadrados no PSI 3,5% a.a. Até 48 meses Até 120 meses Até 90%

INOVA BRASIL / FUNTTEL Taxas Carência
Prazo Total

(Amortização + 
Carência)

Participação 
FINEP

Projetos de natureza A, B e C do setor de tecnologia da 
informação e comunicação enquadrados no FUNTTEL TR + 2,5% a.a. Até 48 meses Até 120 meses Até 90%

(*) Taxas baseadas na TJLP, cuja variação atualizará as condições do crédito.

Programa Inovacred

O objetivo do Programa INOVACRED é oferecer financiamento a empresas de micro e pequeno 
porte, para aplicação no desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços, ou no aprimora-
mento dos já existentes, ou ainda em inovação em marketing ou inovação organizacional visando a 
ampliar a competitividade das empresas no âmbito regional ou nacional. Esse apoio será concedido 
de forma descentralizada, por meio de agentes financeiros, que atuarão em seus respectivos estados 
ou regiões, assumindo o risco das operações.

Esta linha financia projetos com orçamentos entre R$ 150 mil a R$ 2 milhões de reais e o custo 
da operação é a TJLP (5,5% em abril de 2013), com carência de até 24 meses e até 72 meses para 
amortização do financiamento.

BNDES

O BNDES é uma empresa pública federal. Sua missão é servir de instrumento para o desenvolvi-
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mento econômico e social do país. Para tanto, atua como agente de mudanças, com visão de longo 
prazo, tendo como objetivo a construção de uma economia competitiva em benefício da população 
brasileira. Entre seus inúmeros programas e linhas de atuação aqueles diretamente relacionados à 
inovação de produtos, serviços e processos são: 

•	 Linha Capital Inovador, cujo objetivo é  apoiar  empresas no desenvolvimento de capacidade 
para empreender atividades inovativas em caráter sistemático, por meio de investimentos 
tanto nos capitais intangíveis quanto nos tangíveis, incluindo a implementação de centros 
de pesquisa e desenvolvimento;

•	 Linha Inovação Tecnológica, cujo objetivo é apoiar projetos de inovação de natureza tecno-
lógica que busquem o desenvolvimento de produtos e/ou processos novos ou significativa-
mente aprimorados (pelo menos para o mercado nacional) e que envolvam risco tecnológico 
e oportunidades de mercado;

•	 Linha Inovação Produção cujo foco está na implantação, expansão e modernização da 
capacidade produtiva, necessárias à absorção dos resultados do processo de pesquisa e 
desenvolvimento ou inovação  P,D&I que apresentem oportunidade comprovada de mercado, 
inclusive o desenvolvimento de inovações incrementais de produtos e/ou processos. 

•	 FUNTEC - Fundo Tecnológico que destina-se a apoiar financeiramente projetos que objetivam 
estimular o desenvolvimento tecnológico e a inovação de interesse estratégico para o País, 
com ênfase em: Energias renováveis provenientes de biomassa; Semicondutores, software e 
soluções biotecnológicas para o desenvolvimento da agropecuária; Medicamentos e insumos 
para doenças negligenciadas e fármacos obtidos por biotecnologia avançada. Os recursos 
são destinados a projetos desenvolvidos em parceria entre empresas, universidades, institutos 
de pesquisa e fundações. Os recursos do Banco destinados a cobrir os custos das pesquisas 
são repassados diretamente para as instituições que as realizam.

REEMBOLSÁVEL INOVAÇÃO PRODUÇÃO

FOCO NA ESTRATÉGIACAPITAL INOVADOR

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
FOCO NO PROJETO

Taxa: 4,25% a.a - 9,25% a.a
Prazo: 12 a 14 anos 

NÃO-REEMBOLSÁVEL FUNTEC 
Fundo Tecnológico

Projetos de Pesquisa aplicada, 
desenvolvimento tecnológico e inovação 
em áreas de interesse nacional

Benefícios Fiscais para projetos de Inovação 

Os Incentivos fiscais para P&D, conhecida como Lei do Bem, autoriza o governo federal a conceder 
incentivos fiscais, de forma automática, às empresas que realizem pesquisa tecnológica e desen-
volvimento de inovação tecnológica. Estas atividades podem ser a concepção de novos produtos 
ou processos de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características 
ao produto ou processo já existentes que impliquem melhorias incrementais e efetivos ganhos de 
qualidade e/ou de produtividade, resultando em maior competitividade no mercado. Os incentivos 
reais previstos na Lei do Bem são, em resumo:

•	 Deduções no Imposto de Renda de despesas efetuadas em atividades de P&D (100%), que 
podem representar até o dobro do valor gasto pela empresa. Assim, na determinação do lucro 
real para cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da base de cálculo da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a empresa poderá excluir o valor corres-
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pondente a até 60% da soma dos dispêndios efetuados com P&D. Este percentual poderá 
atingir 80%, em função do número de empregados pesquisadores que forem contratados 
exclusivamente para P&D. Além disso, poderá haver também uma exclusão de 20% do to-
tal dos dispêndios efetuados em projetos específicos de P&D que forem objeto de patente 
concedida ou cultivar registrado.

•	 Dedução de 50% a 250% dos dispêndios efetivados em projetos de pesquisa científica e 
tecnológica executados por ICT (Inc. I do parágrafo1º do Art. 19-A da Lei).

•	 Redução de 50% do IPI na compra de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, 
bem como os acessórios sobressalentes e ferramentas (nacionais e importados) que acom-
panham esses bens, destinados a P&D.

•	 Crédito do imposto sobre a renda retido na fonte, incidente sobre os valores pagos remetidos 
ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties, de 
assistência técnica e de serviços especializados, previstos em contratos de transferência 
de tecnologia averbados ou registrados nos termos da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996 
(obedecidos os limites e percentuais previstos na Lei). 

•	 Depreciação integral, no próprio ano da aquisição, de máquinas, equipamentos, aparelhos 
e instrumentos novos destinados à utilização nas atividades de P&D.

•	 Amortização acelerada, mediante dedução como custo ou despesa operacional, no período 
de apuração em que forem efetuados, dos dispêndios para a aquisição de bens intangíveis, 
vinculados exclusivamente às atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de 
inovação tecnológica, classificáveis no ativo diferido do beneficiário, para efeito de apuração 
do IRPJ.

•	 Redução a zero da alíquota do imposto sobre a renda retido na fonte, nas remessas efetua-
das para o exterior, destinadas ao registro e manutenção de marcas, patentes e cultivares.

Vale destacar que, para usufruir os incentivos fiscais, as empresas não precisam apresentar 
previamente um projeto de desenvolvimento tecnológico, sendo o usufruto de forma automática. A 
empresa fica obrigada a prestar ao MCT, por meio eletrônico, as informações de seus programas 
de pesquisa e desenvolvimento para inovação tecnológica referente ao ano subsequente a cada 
exercício fiscal. O prazo para envio do formulário é 31 de julho.

Simulação do Benefício

Tabela 2 - Simulação do Benefício de Inovação
Aplicação 
Normal

Incentivo 
Fiscal

Receitas
Despesas

Inovação Tecnológica

700.000,00 700.000,00
(300.000,00) (300.000,00)

(100.000,00) (100.000,00)

Exclusão 60% (0,00) (60.000,00)

Exclusão 20% (0,00)

Base de Cálculo 300.000,00 220.000,00

(20.000,00)

IRPJ – 15%

Adicional IR – 10%

CSLL– 9%

Tributação: 34%

102.000,00 74.800,00

Redução de 23% 
(27.200,00)

CONCLUSÃO

Ainda que existam muitos pontos de melhoria para que as politicas de estimulo à inovação sejam 
cada vez mais acessadas, por um número maior de empresas, é evidente a constatação de que 
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ano após ano o Brasil vem se conscientizando do papel fundamental da pauta da inovação nas 
empresas brasileiras. 

O ganho de competitividade oriundo da inovação confere uma vantagem competitiva às empresas 
por posicioná-las junto ao mercado de maneira diferenciada em relação aos seus concorrentes. A 
agenda da inovação, contudo, não é uma pauta em si governamental, mas primeiramente empre-
sarial e neste sentido empresas e empresários precisam incorporar práticas de gestão da inovação, 
a começar pela definição de uma estratégia em inovação para que dela os diferentes projetos de 
inovação sejam criados e assim possam acessar os diferentes instrumentos de fomento à inovação, 
existentes no Brasil.
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Aplicações de imagem de satélite de alta resolução no planejamento florestal
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INTRODUÇÃO

Um sistema de informações geográficas (SIG) e um cadastro florestal atualizados são requisitos 
indispensáveis para garantir que os recursos florestais sejam efetivamente manejados e monitorados. 
O método padrão para mapeamento e planejamento florestal tem sido a utilização de fotos aéreas. 
Geralmente se aceita que a interpretação visual e a digitalização de fotos aéreas de alta definição 
(~0.25m) forneçam uma representação mais precisa dos limites, clareiras e mudanças na floresta, 
devido aos tratos silviculturais ou colheita, do que a delimitação automatizada dos contornos das 
classes de uso do solo.

Normalmente fotos aéreas são coletadas rotineiramente para atualizar ou re-mapear áreas após os 
seguintes eventos: plantio (para determinar a área plantada), inventário no meio da rotação, antes do 
inventário pré-colheita e após a colheita. Para talhões em primeira rotação o uso do GPS diferencial 
(“Global Position System”) é frequentemente recomendado para definir uma sólida representação 
espacial para mapeamento futuro. Após o plantio, as atualizações de mapeamento são normalmente 
feitas com o uso de fotografias aéreas uma vez que as árvores podem ser identificadas. O mapea-
mento contínuo também é muitas vezes necessário para atualizar as áreas líquidas plantadas antes 
da realização de inventários ou para acompanhar o progresso da colheita.

Os avanços na tecnologia de imagens de satélite trazem uma série de benefícios para os gestores 
de recursos florestais que necessitam de informações atualizadas de forma rápida e em larga escala 
(escala 1:25 000) para auxiliar no planejamento florestal. Essa tecnologia é eficaz quando combi-
nada com as informações dos limites dos talhões que estão no SIG e que foram mapeados a partir 
de orto-fotografias. Neste contexto as imagens de satélite oferecem uma opção com boa relação de 
custo-benefício, que permite o monitoramento e atualização frequente do mapa dos plantios florestais. 
Ao efetuar as atualizações dos mapas os gestores dos recursos têm duas opções, a integração das 
mudanças no SIG manualmente através de digitalização na tela, ou a implementação de métodos 
semi-automatizados, tais como os que são apresentados neste trabalho.

Existe uma série de sensores que podem ser utilizados para avaliar a condição atual do estado 
das florestas ou monitorar as mudanças ocorridas na floresta, como mostra a Tabela 1.
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Tabela 1 - Sensores de satélite selecionados e suas características

Sensor Resolução 
espacial

Resolução 
pan

Resolução 
temporal

Extensão 
da cena Custo1 Bandas 

disponíveis2

m m dias km USD/km2 RGB NIR Pan
SPOT 5 10 5 2-3 60 x 60 1,23 RG Sim Sim
Ikonos 4 1 3 11 x 11 17,50 RGB Sim Sim
GeoEye1 2 0,4 2-8 9 x 9 21,25 RGB Sim Sim
Quickbird 3 0,7 1-3,5 16 x 16 23,00 RGB Sim Sim
RapidEye 6,5 N/a 1 70 x 70 1,28 RGB Sim Sim
FORMOSAT-2 8 2 1 24 x 24 8,02 RGB Sim Sim

1Os preços são baseados em imagens disponíveis em arquivo e no período de Janeiro 2013
2RGB: vermelho, verde e azul; NIR: infravermelho próximo; Pan: pancromático

O resumo apresentado na Tabela 1 destaca uma série de diferenças funcionais entre os senso-
res disponíveis em termos de resolução (temporal, espectral e espacial) e custo. Para aplicações 
de planejamento florestal no nível de talhão a plataforma selecionada deve satisfazer os critérios 
indicados na Tabela 2. 

Tabela 2 - Atributos necessários em sensores de satélite para avaliação de talhões

Atributo Requisito
Resolução espacial <10 m (1:25 000 ou melhor)
Resolução temporal (revisita diária) 1-2 dias
Resolução espectral Bandas espectrais sensíveis à composição vegetal e seu vigor
Custo da imagem Baixo custo para facilitar aquisição frequente

Atende aos requisitos do usuário
Pronto para o SIG (orto-retificada) com mínimo nível de pré-processamento 
necessário e extensão de largura de imagem suficiente para reduzir o 
número de cenas. Pequena área com cobertura de nuvens (<20%)

Se o objetivo é fazer um levantamento no nível de talhão, então com base nos critérios de seleção 
apresentados na Tabela 2, atualmente (no início de 2013) os sensores disponíveis estão limitados 
ao RapidEye ou SPOT 5. RapidEye é o mais interessante para uso em aplicações de planejamento 
florestal devido a sua relativa alta resolução (resolução de pixel orto-retificada de 5m) e a sua rede 
orbital de 5 satélites que permite uma cobertura diária de muitos locais. 

Apesar da disponibilidade de imagens de satélite pouca pesquisa tem sido feita para descrever 
como esta informação pode ser utilizada por gestores de florestas no Brasil para fins de planejamento. 
Uma equipe de pesquisadores da Indufor e Scion, através do programa de pesquisa “Future Forest 
Research” na Nova Zelândia, utilizaram imagens de satélite RapidEye em um projeto de pesquisa 
que teve como objetivos: (i) determinar a idade em que a floresta plantada pode ser detectada, (ii) 
utilizar a imagem para identificar áreas sem cobertura florestal, ou seja, áreas colhidas ou clareiras 
utilizando uma única imagem, (iii) avaliar imagens de dois períodos de tempo (T1 e T2) para iden-
tificar as mudanças na cobertura florestal devido à colheita, e (iv) identificar nos talhões áreas com 
variabilidade no crescimento ou cobertura florestal.

Os resultados que serão apresentados nesse artigo se referem a plantios de Pinus radiata na 
Nova Zelândia, mas a mesma metodologia pode ser empregada para plantios de espécies de rápido 
crescimento como o eucalipto no Brasil.

METODOLOGIA

Visão geral da metodologia
O principal objetivo deste projeto foi traduzir o conhecimento científico existente para um ambiente 

operacional. Sempre que possível as rotinas foram desenvolvidas em um ambiente de SIG (ArcGIS 
com “spatial analyst”) e adicionado de maneira customizada como uma caixa de ferramentas do 
“ArcToolbox”. As três ferramentas de geoprocessamento incluíram:
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- Detecção de área colhida e solo descoberto em uma única imagem ou série temporal de imagens
- Mapeamento da variabilidade do crescimento do plantio no nível de talhão
- Mapeamento da variabilidade do crescimento do plantio dentro do talhão

Antes de executar as rotinas no SIG várias etapas de pré-processamento são recomendadas se o 
monitoramento contínuo da mesma área será necessário. Processos tais como correções atmosféricas 
e de sombreamento topográfico auxiliam na padronização de aquisições de imagens coincidentes. 
Essas rotinas exigem softwares específicos de sensoriamento remoto (ENVI ou GRASS), conhe-
cimento de dados de satélite e outros conjuntos de dados atmosféricos (ozônio e vapor de água).

Deve-se notar que para a aplicação de detecção de alterações na cobertura florestal (por exemplo 
área colhida) o índice espectral selecionado (“Enhanced Vegetaion Index” – EVI) é relativamente 
robusto, portanto, as etapas de pré-processamento são menos críticas. No entanto, para mapea-
mento da variabilidade ou mudanças sutis é importante que as imagens sejam padronizadas para 
efetivamente detectar mudanças na resposta espectral da vegetação.  

Conjunto de dados
Imagens de satélite para duas áreas foram adquiridas para o estudo abrangendo florestas localiza-

das nas regiões de Canterbury e Hawke´s Bay na Nova Zelândia. As áreas florestais são compostas 
por uma gama de classes de idade, espécies e atividades operacionais distribuídas sobre uma área 
de mais de 100.000 ha. Os objetivos do projeto foram avaliados utilizando duas cenas de 25 x 25 
km (62,500 ha cada) para as áreas selecionadas.

Determinação do índice de vegetação realçada 
(“Enhanced Vegetation Index – EVI) em imagens de satélite

Pesquisas anteriores demostraram que bandas espectrais individuais como o verde, vermelho e 
taxas espectrais que incluem o infravermelho próximo (NIR) se correlacionam bem com o grau de 
fechamento de copa e são eficazes para separar cobertura florestal de outros tipos de uso do solo. 
O índice “Normalized Difference Vegetation Index” (NDVI) é uma das métricas mais utilizadas para 
identificação de áreas com cobertura vegetal e solo descoberto. A diferença entre a reflectância das 
bandas do infravermelho próximo e do vermelho é dividida pela soma das duas reflectâncias. Essa 
taxa é útil uma vez que compensa as mudanças devido ao ângulo do sol, efeitos de topografia e gera 
valores que variam entre cerca de 0,1 para solo descoberto até 0,9 para vegetação densa.

Uma outra alternativa para o índice NDVI é o índice “Enhanced Vegetation Index” (EVI). Este índice 
foi originalmente desenvolvido para ajudar na correção de certos efeitos atmosféricos de espalha-
mento espectral (utilizando a banda espectral azul) e também sinais de fundo relacionados com o 
solo que potencialmente influenciam os valores de NDVI. Esse índice é também considerado mais 
sensível a variações estruturais do dossel como Índice de Área Foliar (IAF) e está menos propenso 
a saturar sobre áreas com alta concentração de biomassa.

O EVI é calculado utilizando a seguinte equação, tal como apresentado e descrito por Huete et al (2002):

1

Onde:
G – é o fator de ganho
ρ – são reflectâncias de superfície que tiveram os dados atmosféricos corrigidos ou parcialmente 
corrigidos (Rayleigh e absorção de ozônio)
L – é o ajuste de fundo do dossel que aborda as transferências através da copa das radiações do 
NIR (infravermelho próximo) e do vermelho
C1 e C2 – são coeficientes relacionados com o aerossol, onde a banda azul é utilizada para corrigir 
as influências do aerossol na banda vermelha
1 O usuário pode alterar o valor padrão baseado em experiência, o que proporciona flexibilidade especialmente 
se as etapas de pré-processamento não forem implementadas
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Os coeficientes utilizados no cálculo do algoritmo EVI são: L = 1; C1 = 6; C2 = 7,5 e G = 2,5. Ja-
ckson e Huete (1991), notaram que o índice EVI é bastante estável quando calculado a partir de 
números digitais brutos (dados digitais da imagem de satélite sem transformar em reflectância). No 
entanto, se o índice for derivado da radiação ou reflectância do topo da atmosfera então os valores 
serão diferentes. Por conseguinte, é importante ser consistente, com relação a essas abordagens, 
caso imagens multi-temporais estejam sendo utilizadas. 

Detecção de áreas de colheita
O índice EVI pode ser utilizado para identificar áreas sem cobertura florestal tanto em um único 

período temporal quanto em períodos sequenciais. Durante o processamento somente os componen-
tes sem cobertura florestal que atendem o valor de EVI limite prescrito (fixado em 0,251) são retidos. 
Essas áreas são filtradas para remover áreas isoladas ou incoerentes e, em seguida, convertidas 
em polígonos no SIG. Opcionalmente, os polígonos do SIG também podem ser posteriormente 
classificados em áreas com perturbação do solo. Durante os estágios finais de extração as clareiras 
ou áreas colhidas são agrupadas e conectadas ao talhão correspondente no SIG. Isto significa que 
qualquer área que já tenha sido retirada do SIG original como colhida ou falhas serão ignoradas.

A Figura 1 ilustra como o índice EVI pode ser utilizado para identificar áreas colhidas. A imagem da 
esquerda mostra uma composição com a cor real e a da direita uma imagem com o índice EVI corres-
pondente. As áreas em tom de cinza claro indicam áreas com alto nível de cobertura vegetal (valores 
de EVI próximos a 1), enquanto áreas mais escuram indicam baixos níveis ou nenhum nível de co-
bertura vegetal (valores próximos a 0). Na imagem com a composição do índice EVI as áreas escuras 
como solo descoberto, estradas, pátios de toras e áreas colhidas são todas claramente distinguíveis.

Figura 1 - Imagens com composição de cor verdadeira (esquerda) 
e EVI (direita) mostrando como o índice EVI pode identificar áreas colhidas

Imagens RapidEye também podem ser utilizadas para identificar mudanças na cobertura florestal 
de uma área entre dois períodos de tempo utilizando um processo semelhante. A principal diferença 
é que as mudanças são identificadas pela análise de imagens tomadas a partir de dois períodos de 
tempo distintos. A vantagem dessa comparação é que é possível identificar rapidamente as áreas 
que tinham cobertura vegetal e que passaram a categoria sem cobertura vegetal (valor de EVI pró-
ximo a 0). Estas áreas podem incluir áreas colhidas, áreas com perturbação de solo (compactação, 
erosão, etc.) ou clareiras e falhas na floresta que ainda não tinham sido mapeadas anteriormente 
(como por exemplo, clareiras por furto de madeira ou danos por vento etc.).

Mapeamento da variabilidade do crescimento
O desenvolvimento de rotinas de análise da variabilidade do crescimento dentro do talhão baseia-se 

na relação entre o EVI e a idade da floresta. A idade é utilizada como ponto de referência para julgar 
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o sucesso do crescimento do plantio. No estudo realizado na Nova Zelândia a relação entre a idade 
e o EVI foi desenvolvida através do cálculo dos valores de reflectância média para mais de 4.000 
talhões de Pinus radiata através de imagens adquiridas para dois períodos de tempo (2010 e 2011). 

Embora pequenas diferenças fossem observadas entre as curvas do índice EVI para os dois 
períodos, a correlação é muito semelhante, como ilustra a Figura 2. Esta correlação alta também é 
validada através do baixo desvio padrão existente para as médias calculadas. À medida que ocorre 
o fechamento de copa o valor de EVI aumenta rapidamente (de 0,15 a 0,5) até atingir o pico ao 
redor da idade de 7 anos (Figura 2). Ao redor da idade de 4 anos a curva sofre uma queda no valor 
de EVI, o que deve corresponder com a época do primeiro desbaste. Pouca variação é observada 
depois da idade de 7 anos, com o EVI tornando-se relativamente estável. As oscilações na curva 
em idades mais avançadas refletem as diferentes idades de corte referentes ao conjunto de dados 
de onde foi feita a análise.

Figura 2 - Relação entre valores médios ao nível de talhão entre EVI e idade. Utilizando dados 
obtidos de 4.000 talhões, a correlação mostra a variação da média e do desvio padrão para o EVI em 

diferentes idades, para imagens adquiridas em 2010 e 2011. Para referência, imagens RapidEye de 
áreas recém colhidas e com idade de 5 anos são mostradas a direita.

Na prática o que a análise da curva de EVI significa é que a reflectância pode ser utilizada para 
verificar o desenvolvimento do plantio até o momento do fechamento de copa – pois os valores 
de EVI estão mudando rapidamente durante esse período. No entanto, após esse ponto há pouca 
variação nos valores de reflectância, o que limita a sua aplicação em talhões que já atingiram o 
fechamento de copa.

Para plantios de eucalipto no Brasil manejados para celulose a curva de EVI ilustrada na Figura 
2 seria semelhante, mas com o pico relacionado com o fechamento de copa acontecendo entre 1 e 
2 anos de idade e não haveriam as mudanças na curva devido aos desbastes realizados no plantio 
de pinus. 

Utilizando a curva de EVI ilustrada na Figura 2, uma tabela de referência foi elaborada e os valores 
médios de EVI para cada classe de idade foram calculados. A variação para cada talhão com relação 
à média global foi baseada em quantos desvios padrões o valor estava distante da média (média – 1 
desvio padrão (dp); 1dp – 2dp; 2dp – 3dp; 3dp – 4dp) e incluíram tanto classes de valores negativos 
(valores de EVI abaixo da média) como positivos (valores de EVI acima da média). 

Área colhida

Área com 5 anos
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Um processo similar foi utilizado para identificar a variabilidade dentro do talhão. A variabilidade 
dentro do talhão foi calculada através da comparação dos valores de EVI para cada pixel (5m) com 
relação ao valor médio calculado para cada classe de idade. A Variabilidade dentro do talhão pode 
ser devido a:

• Variações no desenvolvimento do crescimento do plantio (por exemplo, devido à existência 
de diferentes índices de sítio dentro do talhão).

• Áreas de falhas na floresta que não foram mapeadas e retiradas da análise (danos por vento, 
roubo de madeira, erosão, etc.).

• Áreas que não foram atualizadas no SIG, como novas áreas de colheita ou estradas.

Também é importante notar que existem diversos fatores que podem influenciar os resultados, 
tais como os efeitos da topografia ou nuvem na resposta espectral da floresta e erros no registo de 
imagem e dados no SIG. Esses fatores são sumarizados a seguir:

• Falta de equivalência ou compatibilidade entre a imagem de satélite e os dados no SIG, ou 
vice-versa. Essas áreas irão aparecer como “lascas” ao longo da borda do talhão no SIG.

• A orientação topográfica do talhão em relação ao sensor. Nesse caso as áreas apontando para 
o sensor serão iluminadas e com áreas opostas que ficarão sombreadas. Essas áreas estarão 
coerentes com o aspecto topográfico do terreno e poderão ser identificadas com a elaboração 
de uma superfície de sombra devido ao terreno declivoso que pode ser produzida utilizando 
um modelo digital do terreno que imite o azimute do sol e elevação da imagem RapidEye.

• Qualquer nuvem ou sombreamento de nuvem e potencialmente áreas nebulosas. Em ambos 
os casos os resultados irão aparecer na forma característica de nuvem e, portanto poderão 
ser facilmente eliminados antes da análise.

APLICAÇÕES OPERACIONAIS

Monitoramento pós-plantio
Fazendo uma avaliação das imagens RapidEye de março de 2011 utilizando os dados do SIG 

referentes a borda do talhão e a idade do plantio, foi possível verificar que para o Pinus radiata na 
área do estudo as áreas plantadas puderam ser detectadas nos 2 primeiros anos pós plantio e mape-
adas após 3-5 anos (Figura 3). Utilizando composições de falsas cores (infravermelho próximo - NIR, 
bandas verde e “red edge”) as áreas de terra nua e solo perturbado aparecem como azul brilhante 
(ano 0 por exemplo) e a vegetação verde vai aparecer como sombras de vermelho, alaranjado e 
marrom. À medida que o fechamento de copa progride a transição de terra nua (azul) para plantação 
(alaranjado e marrom) se torna bastante evidente.

Esta tendência é bem conhecida e tem uma base física, pois a reflectância é conhecida por di-
minuir em certas bandas espectrais de acordo com o fechamento de copa. Isto significa que essa 
tendência observada no estudo pode ser transferida para outros locais e espécies que estejam sendo 
manejadas utilizando um regime parecido (espaçamento de plantio, desbastes, etc.). 

Identificação de áreas sem cobertura florestal
Uma das aplicações mais difundidas do sensoriamento remoto é o monitoramento de mudanças 

temporais no uso do solo e na cobertura florestal. Um método comum é adquirir uma imagem base 
para servir de ponto de referência. Enquanto as alterações podem ser determinadas através de uma 
única imagem (através de mudanças nos intervalos utilizados para as classes de EVI) muitas vezes 
é mais fácil adquirir uma segunda imagem e automatizar o processo de análise das diferenças ou 
mudanças através do tempo.

A chave para o sucesso deste processo é a obtenção de imagens sem nuvens e que sejam pro-
priamente processadas e registradas com a mesma resolução espacial de modo a reduzir a proba-
bilidade de identificar falsas mudanças causadas por contaminação de nuvens ou inconsistências 
no processamento das imagens.
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Figura 3 - Monitoramento do plantio em diversos talhões com idades entre 0 e 5 anos

Esta aplicação é ilustrada pela sequência de imagens da Figura 4 mostrando as mudanças na 
cobertura florestal em um período de 6 meses. A sequência de imagens mostra como a área estava 
antes da colheita (A), a mesma área após a colheita (B), o índice EVI correspondente separando 
área com floresta de terra nua (C), e finalmente a representação no SIG da área colhida (geração 
de arquivo “shapefile”).

Utilizando esses resultados o mapeamento de áreas colhidas recentemente pode ser semi-
-automatizado e integrado diretamente ao SIG. Geralmente alguma edição adicional é requerida no 
SIG para melhorar o delineamento do contorno das áreas colhidas, incluindo áreas não mapeadas 
automaticamente e removendo polígonos pequenos ou fragmentados. Essas discrepâncias podem 
ser causadas pela variação na reposta espectral da área colhida (como por exemplo, a quantidade 
de resíduos de colheita sobre o solo ou em áreas declivosas onde o sombreamento pode ser erro-
neamente classificado como mudança).

Ano 5

Ano 0 - Colheita Ano 2Ano 1

Ano 3 Ano 4
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Figura 4 - Série temporal mostrando a detecção de áreas colhidas utilizando imagem RapidEye. 
Estão ilustrados a área com floresta antes da colheita (A), a mesma área após a colheita (B), imagem 

com EVI da área colhida (C), e representação no SIG da área colhida (D)

Mapeamento da variabilidade do crescimento

A variação do EVI com relação à média para uma determinada idade (como ilustrado na Figura 
2) pode ser usado para detectar talhões com crescimento anormal. Talhões que apresentam grande 
desvio com relação ao valor médio de EVI estão mais propensos a apresentarem variações no cres-
cimento dentro do talhão, ou terem áreas de falhas que não foram mapeadas ou informação que não 
foi atualizada no SIG (como novas estradas construídas). A Figura 5 mostra a variação espacial por 
talhão das classes de EVI para a área do estudo (62.500 ha). A maioria dos talhões está dentro dos 
limites normais de variação da média, onde o valor de EVI está entre 2 desvios padrões da média. 
Talhões que estão na cor laranja ou vermelha indicam regiões com baixo valor de EVI, com relação 
ao valor médio, e, portanto merecem ser analisados individualmente. 

Imagens RapidEye também podem ser utilizadas para realçar as diferenças no crescimento den-
tro do talhão. Propiciando um método para localizar áreas com crescimento anormal ou identificar 
discrepâncias na descrição dos atributos de cada talhão. A rotina de análise utiliza a mesma relação 
entre EVI e idade desenvolvida para a análise de variabilidade no nível de talhão. A rotina de análise 
da variabilidade dentro do talhão compara o valor de EVI para cada pixel com o valor médio calcu-
lado para aquela classe de idade. A Figura 6 ilustra o resultado dessa classificação para um talhão 
onde as áreas em laranja e vermelho indicam os locais com baixos valores de EVI. Essas áreas com 
baixo EVI podem estar crescendo abaixo da média ou então terem erros nos dados do SIG utilizados 
na análise, como áreas de falhas que não foram retiradas do mapa ou informações que não foram 
atualizadas como novas estradas e pátios de tora.
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Figura 5 - Mapa mostrando a área plantada e utilizando a classificação EVI para descrever 
a variação no crescimento por talhão. O EVI é categorizado em termos de desvios 

padrões (dp) da média para uma determinada idade

Figura 6 - Ilustração do método de análise da variabilidade 
dentro do talhão utilizando imagem RapidEye classificada em categorias de EVI 

A projeção espacial da variação dos valores de EVI com relação aos valores médios esperados 
fornece uma ferramenta para verificar o desempenho dos plantios jovens. Este processo permite 
uma rápida avaliação de áreas extensas de uma maneira com boa relação custo x benefício, pro-
porcionando uma maneira de identificar os talhões que estão variando fora dos valores médios de 
reflectância. A rotina de análise no nível de talhão fornece uma avaliação geral de todos os talhões. 
Em talhões grandes a análise de variabilidade poderá ser mascarada caso áreas com altos e baixos 
valores de desvio padrão estiverem presentes na área em proporções semelhantes. No entanto, esta 
variabilidade seria identificada em uma análise feita dentro do talhão, uma vez que este método de 
detecção opera com uma escala de 5m (ou seja, no nível do pixel da imagem).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os métodos e processos descritos neste artigo fornecem aos gestores de recursos florestais uma 
série de ferramentas que podem auxiliar na rápida atualização do sistema de cadastro florestal e do 
SIG. Os processos desenvolvidos foram projetados para tornar mais eficiente o uso de informações 
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já existentes buscando complementar estas informações utilizando o sensoriamento remoto para 
fornecer soluções de baixo custo para monitorar o desempenho da colheita ou do crescimento do 
plantio em larga escala.

Operacionalmente as informações geradas por esse processo podem ser usadas para identificar 
as áreas com alta variabilidade e auxiliar no direcionamento do trabalho de campo seja para re-
-mapeamento, controle de qualidade do plantio ou inventário florestal. Os métodos apresentados 
podem também ser utilizados para melhor estratificar os recursos florestais. Normalmente variações 
na produtividade da floresta jovem são mantidas até o final da rotação e os processos desenvolvidos 
fornecem um mecanismo eficiente para rápida identificação de áreas com alta variabilidade e que 
irão crescer abaixo do desempenho esperado caso ações corretivas não sejam implementadas.

Essa metodologia de sensoriamento remoto mostrou-se eficaz para uso em plantios de florestas 
com rotação longa e de taxa de crescimento lenta, certamente essa tecnologia se aplica também 
para plantios com rotações mais curtas e crescimento rápido como o eucalipto no Brasil.
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INTRODUÇÃO

A unidade florestal da Klabin S.A situada na região de Telêmaco Borba PR possui 142.390 ha de 
área de florestas plantadas. Atualmente o plantio de Eucalyptus perfaz 55% deste total e, os 45% 
restantes são plantios de Pinus, predominantemente da espécie Taeda. 

Os plantios são destinados prioritariamente para produção de celulose, mas, parte das áreas, no 
passado foi manejada para uso em serraria e laminação. As áreas com estas características estão em 
fase de colheita e reforma e apresentam volume médio individual (VMI) elevado, consequentemente 
com cepas de grandes dimensões, alinhamento irregular e forte presença de resíduos.

Figura 1 – Detalhe do volume de resíduo deixado nas áreas após o corte da floresta. O elevado 
volume de resíduo vegetal compromete a qualidade das operações subsequentes da silvicultura.

O sistema de colheita com corte arraste e processamento nas bordaduras dos talhões e, o apro-
veitamento da biomassa para produção de energia no processo fabril, minimiza o efeito dos resídu-
os, mas, ainda assim, o volume que permanece no talhão dificulta sobremaneira as operações de 
silvicultura, especialmente o preparo do solo para o plantio.

Historicamente pensava-se que o benefício da mecanização das operações florestais refletisse 
exclusivamente na redução dos custos operacionais. Entretanto, o maior benefício é sentido na 
qualidade destas operações, incluindo o próprio preparo do solo e, das operações subsequentes 
como o plantio, às adubações e, os tratos culturais.

A região da base florestal da Klabin é caracterizada por apresentar predominantemente relevo 
suave ondulado a ondulado. Ainda que em menor escala haja também uma parte das áreas com 
relevo forte ondulado e, consequentemente com restrições a mecanização. Quanto à textura, a 
ocorrência é de solos argilosos e muito argilosos.
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Diante deste cenário e, com o objetivo de buscar a melhoria dos processos nos aspectos de cus-
tos, qualidade e segurança, a Klabin optou por eleger a operação de preparo de solo como prioritária 
e, adquiriu um conjunto de máquinas e equipamentos customizados segundo suas necessidades.

Bases do projeto
O programa de preparo de solo da empresa Klabin no ano de 2010 foi composto por 13.351,96 

ha de área preparada, com custo total de R$ 22.04.720,54, refletindo em um custo médio de R$ 
1.648,80 ha-1. O preparo de solo é realizado de três modos distintos (Tabela 1), sendo que 14% da 
área foram preparadas com coveamento manual, 80% da área com tratores de esteira e, em 6% da 
área utilizou-se trator de pneu. 

Ainda contemplando a estratificação do preparo de solo, 68% da área do programa foram rea-
lizadas limpeza de terreno (Herbicida pré-plantio, roçadas e Limpa trilho), refletindo em um custo 
médio de R$ 936,95 ha-1.

Tabela 1 – Estratificação do preparo de solo no ano de 2010 na Klabin

Operação Área (ha) Área (%) Custo Médio (R$ ha-1)
Coveamento manual 1.908,62 14 1.713,37
Mecanizado Esteira 10.660,64 80 934,04
Mecanizado Pneu 782,70 6 328,40
Limpeza de Terreno Pré 9.104,02 68 936,95 

Figura 2 – a.) Equipe de coveamento manual preparando área para o plantio. 
b) Detalhe da muda após o plantio.

Em áreas onde o preparo era realizado de modo mecanizado, uma máquina de grande porte é 
utilizada para remoção dos resíduos e limpeza da linha a ser subsolada (Figura 3). Essa limpeza 
permite maior facilidade para o deslocamento dos implementos, aumentando o rendimento opera-
cional e melhorando a qualidade final do preparo de solo.

 

a b
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Figura 3 – Limpa Trilho, equipamento utilizado para a remoção dos resíduos da linha de plantio
 
Nas situações onde é possível o tráfego de máquinas a operação de subsolagem é feita com 

auxílio de tratores de maior potência (esteira) e, em alguns casos, pneu. Em mais de 80% da área 
da empresa a subsolagem é realizada com o auxílio de um trator de esteira que trabalha com a sub-
solagem e fertilização em duas linhas de plantio (Figura 4a). Esta operação apresenta profundidade 
de preparo variável e aplicação de fertilizante no solo se dá por gravidade (Figura 4b). Devido às 
limitações do sistema, o preparo de solo e a fertilização têm suas qualidades comprometidas e o 
seu custo de realização é elevado.

Figura 4 - a) Trator de esteira acoplado ao implemento para realização da subsolagem e fertilização 
de base em duas linhas de plantio simultaneamente. b) Detalhe do sistema de localização do 

fertilizante. O fluxo do fertilizante se dá por gravidade

Conjunto máquina base e implementos
Para fazer frente à demanda de preparo do solo, segundo as características locais, foi definido 

um conjunto de máquinas de esteiras estratificadas, em função das características de cada área, 
em três categorias:

1 - Duas unidades de trator de esteiras Komatsu, D85EX-15EO, com potência bruta de 266HP, equi-
pado com subsolador Savannah Bio Force, Mounted Plow (Arado Eco till - Bio Force) e V-Shear 
(Lamina em forma de V para rebaixamento de tocos).

2 - Seis unidades de trator de esteiras Komatsu, D61EX-15EO, com potência bruta de 170HP, equi-
pado com subsolador Savannah Bio Force, Mounted Plow (Arado Eco till - Bio Force) e V-Shear 
(Lamina em forma de V para rebaixamento de tocos).

a b
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Figura 5 – Conjunto para preparo de solo equipado com subsolador Savannah Bio Force, Mounted 
Plow (Arado Eco till - Bio Force) e V-Shear (Lamina em forma de V para rebaixamento de tocos)

A presença da lâmina V-Shear acoplada à frente da máquina de esteira promove o rebaixamento 
dos tocos remanescentes na área facilitando o realinhamento de plantio, quando necessário. É um 
conjunto bastante robusto e capaz de retirar tocos de grandes dimensões (Figura 6).

Figura 7 – Lâmina V-Sear utilizada para rebaixamento dos tocos

 3 – Duas escavadeiras hidráulicas Komatsu PC200-8 com potência bruta de 155HP, equipado com 
cultivador Magnum com haste subsoladora e dois discos de 32 polegadas além de um sistema de 
garfos para limpeza da linha de preparo. Este equipamento foi configurado para trabalhar em áreas 
cuja declividade não permite a utilização dos equipamentos montados nos tratores de esteiras. Há 
possibilidade de realizar a operação em todas as áreas da Klabin, ficando limitado apenas pela 
presença de pedras.

Figura 8 – Preparo de solo em área inclinada realizado com escavadeira hidráulica e cultivador Magnun
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Vantagens do sistema

Este sistema permitiu trabalhar em áreas de maior declividade, com a presença de resíduos, tocos 
e, regeneração, onde no sistema tradicional não era possível. Hoje, simultaneamente à operação de 
preparo de solo fazemos também:
•	Rebaixamento dos tocos;
•	Limpeza, através do afastamento dos resíduos, pela lâmina V-Shear;
•	Subsolagem com fosfatagem com taxa fixa de dosagem do fosfato, apesar da variação da velocidade;
•	Maior volume e homogeneidade de solo preparado, permitindo uma melhor ação do herbicida pré-
-emergente aumentando o período de controle;
•	Monitoramento de atividade, através do uso da tecnologia de GPS, gerando mapas temáticos com 
softwares específicos;
•	Realinhamento do novo plantio e, possibilidade de adoção de espaçamentos diverso daquele uti-
lizado na rotação anterior;
•	Redução de custo operacional.

Figura 9 - Preparo de Solo Mecanizado em Área Declivosa

Figura 10 - Resultado do Preparo de Solo

Desvantagens do sistema
As principais restrições do sistema são o alto custo de investimento em máquinas e equipamentos 

e, a falta de interesse e capacidade financeira de parte dos prestadores de serviços em investir num 
sistema totalmente novo, cujo objetivo principal é a redução dos custos operacionais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As unidades de manejo florestal da Klabin apresentam particularidades que fazem com que seja 
necessária a adoção de uma estratégia diferenciada para garantir a qualidade das operações de 
preparo de solo e fertilização. Antigos plantios florestais, com idade superior a 20 anos, estão sendo 
reformados e substituídos por novos plantios florestais. O clima mais ameno da região favorece a 
manutenção dos resíduos da colheita e a permanência dos tocos na área. Este ambiente exige má-
quinas de maior porte que suportem grandes adversidades durante os trabalhos de campo. 

A adoção de máquinas de maior robustez com a presença de tecnologia embarcada é a aposta 
da empresa Klabin para garantir a qualidade no preparo de solo e fertilização de base, mesmo em 
condições bastante desfavoráveis à realização das atividades. 

A parceria estabelecida entre Klabin, Savannah, Komatsu e Verion tem por objetivo desenvolver 
soluções para as adversidades encontradas no campo, agregando novas tecnologias às atividades 
florestais. O projeto teve início em 2012 e mostra grande potencial de expansão para os próximos 
anos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A história da mecanização das atividades agrícolas nos remete a um passado distante. A interação 
homem-máquina passou a ser percebida como positiva quando, há cerca de 8.000 anos, o lavrador 
começou a observar que uma terra escarificada produzia mais alimento para a sua família (GALE-
TI, 1988). Porém, o fato que consolidou o cultivo de plantas por meio de máquinas e implementos 
iniciou-se em meados de 1880 com a invenção do motor a combustão.

No setor florestal, os avanços ocorridos na mecanização de atividades silviculturais, tais como o 
preparo de solo e a capina química, também foram responsáveis pelo aumento expressivo da pro-
dutividade madeireira ao longo das últimas décadas (GONÇALVES et al., 2008). Hoje, contudo, o 
cenário de escassez de mão de obra e a busca por competitividade do setor frente à concorrência 
internacional demandam uma nova fase de inovações. Sob esse cenário, buscam-se com a meca-
nização e automação alguns objetivos comuns, i) redução de custos operacionais, ii) aumento da 
qualidade e da gestão dos processos e iii) aumento da produtividade florestal. 

A falta de pessoas para a execução de atividades florestais, que foi apontada pelos autores como 
um dos principais motivos para a busca da mecanização e da automação, vai de encontro com duas 
informações relevantes sobre o comportamento da população nos últimos anos. Primeiramente, o 
fato de que pela primeira vez na história da humanidade a população urbana superou a população 
rural (FAO, 2013), evidenciando a tendência mundial de redução de pessoas disponíveis ao trabalho 
rural. De maneira complementar, resultados do último censo demográfico (IBGE, 2010) mostram que 
a população rural brasileira representava apenas 16%, chegando a 4% no estado de São Paulo.

Diversos são os caminhos que estão sendo traçados pelas empresas florestais na busca pela 
mecanização e automação. No campo da automação, o uso de Sistemas de Informações Geográ-
ficas (SIG) apresenta-se como ferramenta eficiente na gestão de recursos florestais (WICHERT et 
al., 2013). Atividades como o monitoramento do povoamento pós-plantio e o mapeamento espacial 
da produtividade, que usualmente são realizadas presencialmente, podem ser realizadas através de 
imagens de satélite, trazendo aumento de eficiência na aquisição de informações e na sua qualidade. 

Outras ferramentas chamadas de tecnologias embarcadas, em que os sistemas de GPS (Global 
Position System) são associados a controladores eletrônicos, conseguem monitorar a eficiência de 
máquinas, relatando os principais pontos de melhoria em cada operação (BATISTUZZO et al., 2013). 
Além disso, o sistema permite o monitoramento em tempo real por meio de transmissão remota de 
dados, facilitando a gestão dos sistemas mecanizados. 

Para que o desenvolvimento de máquinas e implementos ocorra de forma estruturada dentro das 
corporações, é fundamental a implantação de um modelo de gestão estratégica da inovação tecno-
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lógica (BATISTUZZO et al., 2013; COUTO; RONDON, 2013). Esse modelo é composto por etapas 
que cobrem desde a idealização de um projeto até a sua implementação em escala operacional 
(QUADROS, 2008). 

Além disso, operações mecanizadas exigem mecanismos eficientes de gestão. Vergani e Dobner 
(2013) mostraram que, principalmente quando as operações não são terceirizadas, o sistema de 
controle de qualidade das operações e o planejamento operacional adequado são fundamentais 
para o estabelecimento de plantações que irão garantir produtividade madeireira condizentes às 
características edafoclimáticas do local.

Vários exemplos de sucesso no desenvolvimento de operações mecanizadas foram apresenta-
dos. Ganhos de produtividade de até 29% foram obtidos por meio do desenvolvimento de um novo 
método de preparo de solo para áreas declivosas (GIUNTI NETO et al., 2013). Além de ganhos em 
produtividade, projetos de mecanização que diminuem os custos e aumentam a qualidade das ope-
rações também têm sido desenvolvidos com sucesso, como o preparo de solo (BORTOLAS et al., 
2013), o combate a formiga (MALHEIROS; QUEIROZ, 2013), a capina química (ALMADO, 2013) e 
aplicação de calcário em áreas declivosas (CURTI e COSTA, 2013). 

Apesar dos inúmeros avanços, os projetos têm sido desenvolvidos em sua maioria em escala 
regional. Fazem-se necessários projetos que integrem em âmbito nacional as empresas florestais, 
os fabricantes de máquinas e implementos e as universidades, para que o processo de desenvolvi-
mento agregue valores de múltiplas especialidades, seja mais rápido e em escala maior de produção. 
Nesse contexto, torna-se igualmente fundamental o preenchimento da lacuna de falta de capaci-
tação de profissionais para atuar nessa área específica (ALMADO, 2013) e a inserção de técnicas 
de engenharia na produção das máquinas específicas ao setor florestal, ao invés da adaptação de 
equipamentos agrícolas (ORLANDA, 2013).

Para preencher essas lacunas, ao final do encontro decidiu-se pela realização de um Workshop 
sobre o tema Mecanização Florestal liderado pelas empresas de base florestal juntamente com as 
empresas fabricantes de máquinas e de implementos florestais. Estuda-se, hoje, dentro do Grupo 
PTSM a criação de um subcomitê voltado às ações da mecanização na silvicultura. Este é um passo 
importante, pois agrega as necessidades do setor e fomenta a sinergia entre o Setor Privado e a 
Universidade. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMADO, R. P. Intensificação da mecanização e da automação em atividades silviculturais na 
ArcelorMittal Bioflorestas. Série Técnica IPEF, Piracicaba, v.xx, n.xx, p.xxx-xxx, abr. 2013.

BATISTUZZO, G. Z. B.; HAKAMADA, R. E.; JUNIOR, E. P. Desenvolvimentos e desafios para a mecanização 
e automação das atividades silviculturais. Série Técnica IPEF, Piracicaba, n.38, 2013.

BORTOLAS, E.P.; STAHL, J.; MINATEL, R.; Preparo de solo em reforma de reflorestamento de Pinus e 
Eucalyptus com idade superior a 20 anos. Série Técnica IPEF, Piracicaba, n.38, 2013.

COUTO, F.S.; RONDON, D.A. Panorama sobre a utilização de incentivos à inovação tecnológica. Série 
Técnica IPEF, Piracicaba, n.38, 2013.

CURTI, L.S.P.; COSTA, M. Desenvolvimentos e desafios da mecanização e da automação na CENIBRA. 
Série Técnica IPEF, Piracicaba, n.38, 2013.

IBGE – INSTITUO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Sinopse do Censo Demográfico 2010. 
2010. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/tabelas_pdf/
Brasil_tab_1_13.pdf>. Acesso em: 18 abr. 2013.

 FAO. World Urbanizations Prospects, the 2011 Revision. 2013. Disponível em: <http://esa.un.org/
unup/CD-ROM/Urban-Rural-Population.htm>. Acesso em: 18 abr. 2013.



Anais da 45ª Reunião Técnico-Científica do PTSM - Dias 15 e 16 de maio de 2012 ■ 101

Série Técnica IPEF, v. 17, n. 38, agosto de 2013

GALETI, P. A. Mecanização agrícola. Campinas: Instituto Campineiro de Ensino Agrícola. 1998. 220 p.

GIUNTI NETO, C. J.; BIZON, J. M.; ZANARDO, C. E.; PATROCÍNIO, D. D.; SILVA, C.R.; GRASSI, M.H.F. 
Avaliação do preparo de solo realizado pelo cabeçote coveador sobre a produtividade e uniformidade 
do povoamento. Série Técnica IPEF, Piracicaba, n.38, 2013.

GONÇALVES, J. L. M.; STAPE, J. L.; LACLAU, J - P. ; BOUILLET, J - P. ; RANGER, J. Assessing the effects 
of early silvicultural management on long-term site productivity of fast-growing eucalypt plantations: 
the Brazilian experience. Southern Forests, Menlo Park, v. 70, p. 105-118, 2008.

MALHEIROS, R.R.; QUEIROZ, D. Intensificação da mecanização e da automação em atividades 
silviculturais na Ramires Reflorestamentos. Série Técnica IPEF, Piracicaba, n.38, 2013.

ORLANDA, F.J.Q. Desenvolvimento de máquinas e de implementos para o preparo de solo e plantio. 
Série Técnica IPEF, Piracicaba, n.38, 2013.

QUADROS, R. Aprendendo a Inovar: Padrões de Gestão da Inovação Tecnológica em Empresas 
Industriais Brasileiras. Campinas: UNICAMP, 2008. 30 p. (Relatório técnico).

VERGANI, A.R; DOBNER, G. Aspectos silviculturais e mecanização das atividades silviculturais na 
Caxuana: experiência da primarização. Série Técnica IPEF, Piracicaba, n.38, 2013.

WICHERT, M. C. P.; WATT. P.; WAT, M. S. Aplicações de imagem de satélite de alta resolução no 
planejamento florestal. Série Técnica IPEF, Piracicaba, n.38, 2013.




