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RESUMO
A Eldorado Brasil Celulose S/A é uma empresa brasileira com atuação global. Produz e entre-

ga celulose de alta qualidade para todo o mundo. Na área florestal, possui foco em mecanização 
das atividades silviculturais, devido ao relevo favorável, déficit de mão-de-obra e necessidade de 
precisão nas recomendações silviculturais. Em visita técnica realizada pelo Programa Temático em 
Silvicultura e Manejo (PTSM), durante sua 50ª Reunião Técnico Científica, nas Áreas da Eldorado, 
foram apresentadas as atividades de: Controle mecanizado de formiga, controle da matocompetição 
com pulverizador autopropelido; coleta de solo mecanizado,  aplicação de calcário com caminhão 
dotado de sistema eletrônico de dosagem;  Preparo de solo e adubação com sistema RTK; Plantio 
mecanizado; Irrigação mecanizada. O controle mecanizado de formigas é realizado em pré e pós-
-plantio, de forma sistemática. O pulverizador autopropelido é utilizado nas aplicações de herbici-
das em área total. Sua vantagem em comparação ao trator agrícola, com tanque de arrasto ou de 
terceiro ponto, é seu alto rendimento operacional e excelente qualidade de aplicação. A coleta de 
solo é mecanizada utilizando sistema de brocas com duas profundidades de coleta (0 a 20 e 20 a 
40 cm). A aplicação de calcário é feita com caminhão de calcário, de alto rendimento operacional. 
A subsolagem é realizada com implemento de arrasto e trator agrícola, com alinhamento orientado 
por sistema RTK. Conjugada à subsolagem, é feita a aplicação de dois fertilizantes (Super Fosfato 
Simples, e NPK com micronutrientes). O plantio mecanizado é realizado em áreas de implantação 
e reforma. Sua qualidade está relacionada à do preparo de solo, das mudas e do treinamento dos 
operadores. A irrigação mecanizada possui um sistema eletro-hidráulico e um sistema pendular que 
possibilita uma operação dinâmica, com capacidade de irrigação entre 2 e 5 litros. A mecanização 
e a silvicultura de precisão são dependentes e complementares, sua utilização no contexto atual da 
silvicultura nacional é indispensável para garantir a competitividade do setor florestal em termos de 
custos e qualidade das operações florestais.

INTRODUÇÃO
A Eldorado Brasil Celulose S/A é uma empresa brasileira com atuação global. Produz e entrega 

celulose de alta qualidade para todo o mundo. Seu complexo industrial e áreas de plantio estão 
localizados no Mato Grosso do Sul, com capacidade para produzir até 1,5 milhão de toneladas de 
celulose por ano.

Situada exclusivamente no estado do Mato Grosso do Sul, a região apresenta clima AW segundo 
classificação de Köppen, ou seja, tropical quente e úmido. A precipitação pluviométrica no seu site 
varia de 1100 a 1500 mm anuais, com média anual de 1.300 mm. O déficit hídrico nas regiões de 
plantio varia entre 150 e 500 mm anuais (Figura 1). 

Existem basicamente quatro classes de solos nas áreas de plantio, Latossolos Vermelho Distrófico, 
Argissolos Vermelhos Distróficos, Neossolos Quartzarênicos e Planossolos Háplicos nas áreas de 
preservação permanente (Figura 2).
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Figura 1 – Distribuição do balanço hídrico anual nas áreas de atuação da Eldorado brasil.

Figura 2 – Distribuição espacial dos solos na área de atuação da Eldorado Brasil.

DESENVOLVIMENTO
A Eldorado Brasil investe na mecanização das atividades silviculturais, devido ao relevo favo-

rável, ao déficit de mão-de-obra e a necessidade de precisão nas recomendações silviculturais. A 
mecanização tem sido apontada como fator de competividade no setor florestal brasileiro devido ao:
• Menor custo das atividades mecanizadas;
• Aumento na uniformidade das aplicações; 
• Melhoria na ergonomia das atividades de silvicultura; 
• Valorização dos trabalhadores florestais por meio de cursos de qualificação técnica.
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Para discutir os temas de qualidade das atividades silviculturais e silvicultura de precisão, o 
Programa Cooperativo sobre Silvicultura e Manejo (PTSM) realizou sua 50ª Reunião Técnico Cien-
tífica, na Eldorado Brasil Celulose S/A. Durante a visita de campo realizada, foram apresentadas as 
seguintes atividades silviculturais:  
• Controle mecanizado de formiga; 
• Controle da matocompetição com pulverizador autopropelido; 
• Coleta de solo mecanizada; 
• Aplicação de calcário com caminhão dotado de sistema eletrônico de dosagem; 
• Preparo de solo e adubação com alinhamento via Sistema RTK; 
• Plantio mecanizado; 
• Irrigação mecanizada.

Controle Mecanizado de Formigas
O controle mecanizado de formigas é realizado em pré e pós-plantio, de forma sistemá-

tica (Tabela 1). Devido ao método de aplicação, o controle não é eficiente quando o índice 
de infestação é elevado. Por isso, especificamente em pré-plantio, o controle mecanizado 
é realizado apenas em condições de baixa infestação de formigas. Em casos de alta infes-
tação, deve-se proceder com o controle manual.

Tabela 1 – Método de controle, época de aplicação e dose utilizada no controle mecanizado de 
formigas da Eldorado Brasil.

Método de controle Época Dose

Mecanizado Pré-plantio Sistemático: 4 a 8 kg ha-1 de isca granulada
Localizado: filete contínuo ao redor do formigueiro

Manutenção Sistemático: 3 a 5 kg ha-1 de isca granulada

Características do equipamento e operação
Acoplado ao terceiro ponto do trator e acionado por um motorredutor elétrico com sistema tem-

porizado de controle, o equipamento possibilita uma distribuição de maneira sistemática e uniforme 
de isca (Figura 3).  É utilizado em situações de infestação de nível baixo a médio. Suas principais 
características são:
• Capacidade de 80 kg por reservatório totalizando 160 kg;
• Sistema de distribuição opera de forma intermitente, contínua e ou conjugada;
• O monitoramento é realizado identificando o nível de infestação e o nível de controle após a 

aplicação;
• A aferição da dose de isca aplicada é realizada duas vezes ao dia.

Figura 3 – Equipamento utilizado na aplicação de isca formicida.
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Pulverizador Autopropelido
O pulverizador autopropelido é utilizado nas aplicações de herbicidas em área total (Figura 4 e 5). 

Sua principal vantagem em relação ao trator agrícola com tanque de arrasto ou de terceiro ponto, é 
o alto rendimento operacional e a excelente qualidade de aplicação, devido ao sistema de controle 
de vazão independente por seção de aplicação.

Figura 4 – Utilização de pulverizador autopropelido para aplicação de 
herbicida pós-emergente: antes da aplicação (a); após a aplicação (b)

Características do equipamento

Capacidade de tanque 2.270 litros;
Barra de 24 metros com acionamento hidráulico;
Sistema SprayStar™ que controla o fluxo e pressão da pulverização;
Transmissão hidrostática com motor hidráulico por roda.

Figura 5 – Equipamento autopropelido de aplicação de herbicida.

Processo de Recomendação de Adubação

A coleta de solo é mecanizada utilizando sistema de brocas com duas profundidades, 0 a 20 
cm e 20 a 40 cm (Figura 6). O sistema de coleta apresenta maior versatilidade e rendimento que a 
operação manual, com diminuição dos tempos de deslocamento entre parcelas.
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Figura 6 – sistema de brocas de coleta de solo.

Previamente à coleta de solo, é feito o mapa de pré-amostragem, utilizando-se o talhão como 
unidade mínima de coleta. Cada talhão é fragmentado em GRIDS de coleta de amostras simples, 
para formar a amostra composta representativa (Figura 7).

Após a análise de solo, a recomendação de adubação é feita baseada no sistema NUTREECALC 
® da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Este sistema faz, em síntese, um balanço entre as 
reservas do solo e a demanda de nutrientes em função da produtividade esperada do site/talhão.

Após a recomendação de adubação, é produzido o mapa de aplicação de fertilizantes. Este mapa 
é salvo nos computadores de bordo dos tratores e implementos utilizados para as atividades de fer-
tilização:  aplicação de superfosfato simples e NPK na adubação de plantio, e aplicação de calcário.

Figura 7 – Mapa de pré-amostragem de solo nos diferentes talhões.
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Aplicação de Calcário com Caminhão
Este equipamento (Figura 8) é utilizado em substituição aos tratores agrícolas com implementos 

de arraste tradicionais. O caminhão possui a vantagem de alto rendimento operacional, bem como 
a qualidade da aplicação em taxa variável.

Características do equipamento
Capacidade de 12 m³;
Vazão de 8 a 6000 kg ha-1;
Possui sistema de esteira de borracha auto centralizadora que proporciona maior precisão na 

distribuição;
Chapa em aço inox;
Controlador com taxa variável;
Pneus de alta flutuação.

Figura 8 – Caminhão de aplicação de calcário.

Preparo de Solo e Adubação Mecanizada com Sistema RTK
A atividade de preparo de solo é realizada com o uso de trator agrícola e subsolador de arrasto. 

Conjugada com a subsolagem é realizada a fertilização com superfosfato simples e a combinação 
NPK + micronutrientes. 

Características do equipamento
Trator agrícola Valtra BT 190 equipado com piloto automático e sistema RTK (Real Time Kinematic 

ou Cinemático em Tempo Real);
Subsolador com haste parabólica de 600 mm, grade de destorroamento de oito discos e capaci-

dade de 1200 kg de fertilizantes;
Controlador de vazão de NPK – DICKEY-John.

Descrição da operação
Preparo de solo a 50 cm de profundidade e estrondamento lateral de 70 cm (Figura 9);
Uso de dois fertilizantes em doses distintas;
Preparo de solo em semi-nível.
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Figura 9 – Profundidade e estrondamento lateral no preparo de solo

Plantio Mecanizado

Características do equipamento
Plantadora de arrasto com kit contador de mudas plantadas (Figura 10) permite incluir sistema 

de adubação, de aplicação de gel e de herbicida; 
Possibilita várias regulagens de espaçamento, sendo utilizado 3,4 x 2,3 m (1.176 mudas ha-1).

Figura 10 – Plantadora mecanizada

Descrição da atividade
O plantio mecanizado realizado em áreas de implantação e de reforma tem por objetivo a redução 

de mão de obra, a melhoria na ergonomia de trabalho e a qualidade no processo.
A qualidade do plantio mecanizado está relacionada diretamente à qualidade do preparo de solo, 

das mudas e do treinamento dos operadores. O controle de qualidade é realizado diariamente, sendo 
avaliada a qualidade da bacia para irrigação, o posicionamento da muda, as falhas no plantio e o 
alinhamento da muda.

Irrigação Mecanizada

Características do equipamento
Acoplado frontalmente ao trator, possui um sistema eletro-hidráulico e um sistema pendular que 

possibilita uma operação dinâmica (Figura 11). O equipamento possui capacidade de irrigação de 
2 a 5 litros por planta;

Capacidade do tanque: 5.500 litros;
Velocidade operacional: 3,5 km h-1.
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Figura 11 – Irrigador mecanizado

Descrição da atividade
Na 1° irrigação de plantio, utiliza-se solução de água com gel de irrigação. A partir da segunda 

irrigação, utiliza-se o condicionador de solo, para aumentar a viscosidade da água de irrigação. A 
operação é feita de acordo com observação de campo, e a evapotranspiração de referência calculada 
e divulgada no boletim meteorológico da Eldorado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A mecanização e a silvicultura de precisão são dependentes e complementares, e sua utilização 

no contexto atual da silvicultura nacional é indispensável para garantir a competitividade do setor 
florestal em termos de custos e de qualidade das operações florestais.


