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10 milhões de hectares de 
floresta são desmatados 
todos os anos (fao.org)

https://www.fao.org/3/CA8753EN/CA8753EN.pdf



O desmatamento está provocando
mudanças que tem causado enchentes, 
secas, furacões, e diversos outros 
problemas em todas as partes do Mundo.

https://brasil.un.org/pt-br/175180-o-que-sao-mudancas-climaticas



Todos nós podemos ajudar a combater as 
mudanças climáticas apoiando o plantio 
de árvores.

https://ri.iplantforest.com/



Temos que plantar mais árvores do que 
são desmatadas hoje, ou seja, temos que 
plantar uma média mínima de 10 milhões 
de hectares/ano, para equilibrar a taxa 
desmatamento/reflorestamento.

https://time.com/6093342/1-trillion-trees-climate-change/



A automação inteligente é a única
solução para atender a necessidade de 
reflorestamento em escala Global.

https://autoagromachines.com/



Forest.Bot a máquina brasileira que planta florestas.

Planta até 1.800 
mudas/hora

Georreferencia 
plantioVerifica 

qualidade do 
plantio com A.I.

Irriga as mudas

Planta em áreas 
de Reforma ou 
Instalação2 operadores

Forest.Bot V9R3 (Patent Pending). https://autoagromachines.com/



No ano 2016 procurando 
baratear e agilizar o plantio de 
mudas nativas e exóticas 
demos inicio a uma série de 
estudos e construção de 
diversos protótipos e ideias
para criar uma máquina que 
fosse capaz de plantar mudas 
viveiristas.

1º Protótipo

https://ri.iplantforest.com/historico/



Logo após a apresentação da 
1ª máquina, fomos matéria de 
capa do Financial Times, o 
maior jornal de economia do 
Mundo.



Em 2020 concluímos a 
construção do 2º protótipo da 
máquina de plantar florestas.

2º Protótipo



Assim que concluímos a 2ª 
máquina, fomos matéria 
do Globo Rural, programa 
com a maior audiência da 
TV Brasileira.

https://www.youtube.com/watch?v=Ib835ATt9Tc



Em 29 de junho de 2021
concluímos o 3º protótipo 
da máquina de plantar 
florestas capaz de plantar
múltiplas espécies. 

3º Protótipo



Ao longo destes anos 
temos sido tema de 
matérias no mundo 
todo, o que demostra o 
interesse mundial por 
tecnologias para o 
plantio de árvores.

Matérias na CGTN América

Mídia https://ri.iplantforest.com/midia/



A partir de 2021 iniciamos 
a elaboração de diversos 
desenhos e ideias para 
chegar a atual Forest.Bot 
V9R3 (Patent Pending). 

Protótipos da Forest.Bot



Os criadores da Forest.Bot, são 
programadores com 38 anos de experiencia 
na área de software SAAS, gestão, 
Inteligência Artificial, banco de dados, 
mobilidade e automação. 

A partir da fundação da Mahogany Roraima
percebemos que seria necessário criar uma 
solução mecânica para o plantio de mudas 
viveiristas, e, iniciamos o projeto da máquina
de plantar árvores. 

Irmãos Marcello (acima) 
e Eduardo Guimarães. 
Autores e titulares da 
Patente da Forest.Bot

https://mahoganyroraima.com.br/



Desenvolvemos um moderno sistema de 
verificação de qualidade de plantio, além de 
criar o mapa com a posição de GPS de cada 
muda plantada.

Nosso sistema verifica detalhes no plantio de 
cada muda, informando se a muda esta 
inclinada ou não, se tem afogamento de 
coleto, se ficou com substrato exposto, entre 
outros dados importantes para o 
desenvolvimento da árvore.

Nicholas Guimarães 
responsável pelo sistema 
A.I da Forest.Bothttps://aiquimist.com/



6 anos se passaram do 
primeiro desenho até 
a construção da 
máquina que será 
lançada em 2023 em 
parceria com a 
indústria Incomagri.

Desenho 2016.
Forest.Bot V9R3. Patent Pending



A Forest.Bot e nosso projeto de 
reflorestamento, o iPlantForest foram 
escolhidos pelo Smart Forest 
(Universidade de Cambridge), como um 
dos melhores projetos e máquina dentre 
todas as iniciativas de florestas
inteligentes do Mundo. 

O projeto Smart Forest Atlas recebeu 
fundos de “European Research Council 
(ERC) under the European Union’s 
Horizon 2020 research and innovation 
programme (Grant Agreement No. 
866006).” https://atlas.smartforests.net/en/logbooks/digital-tree-planting-operations/



• Planta em média 1.800 mudas/hora.
• Georreferencia cada muda.
• Faz o mapa KML do plantio. 
• Utiliza A.I para verificar a qualidade do 

plantio.
• Piloto automático. 
• Irriga.
• Possui telemetria para todos os 

componentes da máquina.
• Consumo 15 L/hora.
• Planta em média 25 hectares/dia com 2

operadores.

A Forest.Bot é a mais rápida e eficiente máquina produzida no 
Brasil para o plantio de florestas da atualidade.

https://autoagromachines.com/ficha-tecnica/

Patent Pending



Em 2022 fundamos a Autonomous Agro Machines em sociedade com 
a Incomagri – indústria de máquinas agrícolas com 40 anos de 
mercado.

Máquinas autônomas e inteligentes para a agricultura em geral 
para o grande e pequeno produtor.

Foco na construção de maquinas para: 

- Plantio de mudas viveiristas (florestas e outras culturas);
- Irrigação ótica inteligente;
- Adubação inteligente ponto a ponto;
- Combate a pragas usando A.I.;
- Inventário da floresta ou plantio;
- Análise da sanidade da floresta ou plantio.



Para resolver o  problema do reflorestamento em escala Global, 
queremos levar nossa máquina para todos os cantos do Mundo, e 
plantar mudas nativas ou exóticas em projetos de florestamento, 
silvicultura, reflorestamento e de recuperação de áreas 
degradadas, investindo constantemente na melhoria da 
Forest.Bot. 



Forest.Bot V9R3.

2023 ano do pré-lançamento da Forest.Bot

Patent Pending



Contact Details: 

Marcello Guimarães 
marcello.guimaraes@AutoAgroMachines.com

+55 (95) 99111-6093 

Eduardo Guimarães 
eduardo.guimaraes@AutoAgroMachines.com

+55 (21) 99784-0016 

Websites: 
AutoAgroMachines 
http://autoagromachines.com/ 

Forest.Bot 
www.instagram.com/forest.bot/ 

Patent Pending



Uma solução brasileira
da Amazônia Legal para o Mundo.

Patent Pending


