


Conservação da 
estrutura da 
matéria orgânica do 
solo

Manter ou melhorar 
produtividade   

Menores custos 
investimento

Mobilização 
parcial 
conservativa

Incorporação de 
tecnologia nos 
equipamentos

A floresta 4.0 é um novo paradigma de gestão 
das cadeias de exploração florestal 
alicerçada na utilização de tecnologias digitais 
para recolha de informação - grandes volumes 
de dados, elevada precisão, grande frequência 
- que podem apoiar o planeamento e a 
tomada de decisão em tempo real.

(e.g. Scholtz, et al. 2018)

 Sustentabilidade das operações 
florestais (SFO)

Visão



Indicadores de 
produtividade das 

operações

Indicadores de 
sustentabilidade e de 

manutenção

Recolher e transmitir informação de forma automática 
para monitorar remotamente a execução de 
operações florestais 

Permitir a análise e partilha de informação relevante 
para apoiar o planeamento e a tomada de decisão dos 
vários intervenientes 

Criar as condições para a adoção de 
maquinaria robótica para aumentar a 
eficiência e sustentabilidade das operações

Indicadores de 
produção

Indicadores da 
logística e cadeia de 

abastecimento

Onde queremos chegar ?



Como ?



Comunicação StanForD
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4 opera ons repor ng



Inquérito Máq. 
Florestais

Prestadores 
Serviço

Software Máquinas 

Sistema de monitorização e apoio 
ao planeamento da exploração 
florestal

Instalação de 
hardware 
comunicação

Integração de tecnologias para SFO



Sistema de recolha de dados

- GPS
- GPRS, 2G, 4G
- Temperatura
- Humidade
- 4 Câmaras
- Sensores de Movimento
- Bateria

- Ecrã opcional

Volume
Número de árvores
Diâmetros
Localização GPS de madeira
Horas de funcionamento/paragem
Produtividade
Tipo de madeira
Turnos
Produtividade
Consumo de Combustível
Área trabalhada
Topografia/produção

InformaçãoSensores Harvester e 
Forwarder 

* - Vários protocolos de 
comunicação apenas na 
Forwarder



Sistema de recolha de dados

Com Protocolo de Comunicação 
Remoto

Podemos comunicar externamente?

Quais são os protocolos de 
informação e comunicação?

Como podemos configurar servidor remoto?

Serviço pago?

Sem nada

Ligações à máquina?

Com protocolo de 
comunicação local

Protocolo acessível?

Hardware necessário?

1 2 3



Sistema de monitorização e apoio ao planeamento da 
exploração florestal



Próximos passos

Controlador do harvester
Produção do ficheiro stanForD
Consolidação e comunicação remota

Plataforma de interoperabilidade
Consolidação central de dados
Partilha para várias aplicações-cliente

Aplicações-cliente
Consulta e análise de informação 
recolhida pelas máquinas florestais

Demonstradores
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