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RESUMO
O controle de qualidade (CQ) é uma das principais ferramentas florestais para a gestão 

das atividades e melhoria contínua. Atualmente, é utilizado nas principais atividades de sil-
vicultura. Cerca de 90% das empresas florestais de médio e grande porte florestais utilizam 
a ferramenta em suas atividades, tanto para o controle de processos como para o controle 
de produtos. No entanto, o CQ nem sempre é realizado durante a realização das atividades. 
Em algumas empresas é empregado após a conclusão da atividade de interesse. Nestes 
casos, a ferramenta limita-se a constatar erros e não a corrigi-los. Na silvicultura, seu uso é 
feito principalmente para as atividades de preparo do solo, plantio, aplicação de fertilizantes 
e controle da matocompetição. No entanto, desde a década de 90, evoluções substanciais 
nos métodos e aplicações do controle de qualidade não são notados. Esta é uma demanda 
que deve ser atendida em busca da melhoria contínua nas atividades florestais e diminuição 
de custos operacionais.

INTRODUÇÃO
A qualidade das atividades silviculturais está diretamente associada a homogeneidade, produ-

tividade e lucratividade do negócio florestal. A adoção de práticas voltadas ao gerenciamento das 
atividades florestais auxilia na otimização dos recursos naturais e financeiros, evitando perdas e 
desperdícios. Nas atividades silviculturais, essas práticas, conhecidas como controle de qualidade, 
fornecem aos gestores, ferramentas para a tomada de decisão e auxiliam no direcionamento de 
esforços em prol da excelência silvicultural.

O controle estatístico de processos, ou CEP, é uma importante ferramenta de controle de qualidade. 
Desenvolvida com critério acadêmico e baseada na vivência prática, seus principais objetivos são:
• Prevenir distorções e erros nos processos, possibilitando correção imediata, na detecção; 
• Reduzir as variações e assegurar a melhoria dos processos, garantindo previsibilidade e confia-

bilidade, com qualidade nas operações e ampliando assim seu nível de confiança;
• Contribuir para melhoria do nível de informações e enriquecendo consequentemente o cadastro 

florestal do talhão; 
• Auxiliar na composição de relatórios gerenciais e definição/ajustes de indicadores de qualidade.

CONTROLE DE QUALIDADE NAS EMPRESAS FLORESTAIS 
O uso de sistemas de qualidade, para a gestão das atividades florestais, é feito por mais de 90% 

das empresas de médio e grande porte. Dentre estas, é utilizado um dos sistemas a seguir, ou uma 
combinação de dois: 

Controle de Processo – realizado pelo encarregado/supervisor da equipe, no momento de realiza-
ção do processo. Os erros detectados são imediatamente tratados ou encaminhados para correção, 
evitando reincidência no erro;

Controle de Produto – realizado depois de concluído o processo, sendo difícil se aplicar trata-
mento ao ocorrido, servirá como experiência a não ser utilizada em atividade futura. Este sistema 
é empregado por algumas empresas que contratam terceiros e muitas das vezes os pagamentos 
deles são ligados ao atendimento aos itens de qualidade.

Devido a capacidade de atuação sobre os desvios e a possibilidade de recuperação dos recursos 
investidos, ferramentas de controle de processo constituem-se na melhor alternativa para minimiza-
ção dos erros e recuperação dos insumos utilizados. Neste sentido, é possível o desdobramento do 
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uso das ferramentas da qualidade para o tratamento dos desvios encontrados.
O foco, durante a instalação dos sistemas de qualidade, deve ser a identificação dos parâmetros 

principais de avaliação, definindo quais serão os indicadores avaliados, de acordo com os danos 
potenciais causados por estes. Muitas vezes, é necessário a elaboração de manuais de produto, 
processo e controle de qualidade, para então, proceder aos treinamentos.

O controle de qualidade pode ser realizado para, praticamente, todas as atividades, mas deve-
-se atentar para não criar um sistema muito complexo e de difícil acompanhamento, execução e 
atualização.

Principais atividades monitoradas pelo controle de qualidade
Dentre as atividades de silvicultura, ressalta-se a importância do controle de qualidade nas ati-

vidades de preparo do solo, plantio, fertilizações, combate à matocompetição e combate à formiga. 
Para estas atividades, diferentes parâmetros são avaliados, sempre definidos por sua importância 
e impacto na homogeneidade e produtividade das florestas.

Preparo de solo
Para garantir a qualidade da atividade, após o preparo do solo, são avaliados a profundidade 

preparada, largura de rompimento, profundidade do fertilizante e espaçamento entre linhas. Estes 
parâmetros, quando não observados, podem acarretar em um menor volume de solo disponível à 
exploração radicular, aumento da competição entre plantas e retardo no arranque inicial, devido 
à distância do fertilizante. A avaliação da profundidade preparada do solo pode ser realizada com 
penetrômetro, para a identificação da resistência à penetração, ou com gabarito, para simples con-
ferência da profundidade, em cm (Figura 1). A largura de rompimento pode ser avaliada com trena 
ou gabarito, medindo a faixa de solo revolvida superficialmente com a atividade. O fertilizante pode 
ser localizado após a abertura de uma pequena trincheira na faixa de solo preparada. Cuidadosa-
mente, procura-se no perfil de solo aberto, o filete de fertilizante distribuído durante a operação e, 
assim, mede-se sua distância em relação à superfície do solo. O espaçamento entre linhas pode ser 
medido com trenas ou gabarito desenvolvido para a avaliação (Figura 2)

Figura 1 – Avaliação da profundidade de preparo do solo em área coveada (a) e subsolada (b)

Figura 2 – Medição das entrelinhas (a) e área avaliada quanto ao espaçamento entrelinhas (b)
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Plantio
Durante o plantio, avalia-se a ocorrência de coleto afogado, substrato exposto, caule da muda 

encostando no solo. O coleto das mudas deve estar quase completamente para fora do solo. O 
substrato não deve ser exposto, pois sua desidratação aumenta a chance de morte da muda, e o 
caule da muda não deve ficar encostado ao solo, pois poderá se queimar, principalmente em solos 
mais arenosos. 

Figura 3 – Muda com coleto afogado devido à profundidade de plantio da muda

Aplicação de fertilizante
A aplicação dos fertilizantes é avaliada quanto à dosagem e localização da aplicação. Para aferição 

da dosagem, em atividades mecanizadas, utiliza-se a máquina parada mas com o motor de distribuição 
do fertilizante ligado. Nesta avaliação, é colocado um recipiente no local de saída de fertilizante e, 
então, é coletado o fertilizante por um período pré-determinado, com base na velocidade e faixa de 
aplicação, tem-se a extrapolação da quantidade por ha e a definição da conformidade da operação. 
Em caso de desvio superior ao recomendado, é realizada a correção da vazão para o recomendado.

Para atividades manuais, coleta-se, em recipientes ou sacos plásticos, a quantidade de fertilizante 
que está sendo distribuída, pesando cada uma das amostras posteriormente.

Figura 4 – Aferição da dose coletada em aplicação mecanizada (a) e manual (b)

A localização de aplicação dos fertilizantes também é controlada, tanto a aplicação manual quanto 
a mecanizada, por meio da abertura de covas para avaliação da distribuição (Figura 5).
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Figura 5 – Trincheira aberta para avaliação da profundidade de distribuição do fertilizante

Controle da matocompetição
No controle de mato competição, são avaliados o momento da intervenção química, a dosagem 

do produto utilizado, a faixa controlada e a deriva na aplicação. Estes parâmetros podem ser in-
fluenciados pelo equipamento utilizado, devido à velocidade de aplicação do maquinário, altura da 
barra do pulverizador, tipo de equipamento e bico e espaçamento entre bicos, além das condições 
climáticas no dia da aplicação.

Controle de formiga cortadeira
A eficiência da aplicação de iscas para o controle de formigas cortadeiras é feito pela dosagem e 

localização da isca aplicada. Subdosagens podem paralisar a atividade dos formigueiros por alguns 
meses, mas não erradicam, gerando demandas por futuras aplicações de isca. Quanto à localiza-
ção, se distribuídas em local incorreto, há chances de as formigas não carregarem a isca para o 
formigueiro, inutilizando a atividade. 

Reflexões sobre o controle de qualidade
A avaliação da qualidade, após a realização da atividade (avaliação do produto), com serviço 

terceirizado e sem a possibilidade de correção dos erros, deveria ser repensada. É fundamental que 
estas avaliações sejam realizadas no momento da atividade, e pela mesma empresa responsável 
por sua execução, para permitir a diminuição dos desvios e de potenciais prejuízos econômicos. A 
terceirização das avaliações continuas deve ser interpretada como descrédito ao trabalho de campo. 
As auditorias periódicas devem ser realizadas com o conceito de agregação de valor aos processos, 
os desvios observados devem ser devidamente tratados para que não mais ocorram.

Terceirizar a avaliação é um indicativo de que a gestão e a silvicultura da empresa necessitam 
melhorias. Relatórios gerenciais são necessários, mas devem ser fundamentados nas ações tomadas 
frente aos desvios de conformidade e não na valorização exagerada dos erros obtidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A grande maioria dos trabalhos praticados nas empresas ainda se encontra num patamar próximo 

ao do final da década de 90. Foram introduzidos, nas coletas de dados, melhores equipamentos, 
mas o conceito do controle pouco evoluiu.

Alguns desafios são apresentados para que se possa evoluir no controle de qualidade: 
• Fazer uso das ferramentas da Silvicultura de Precisão para definição e intensidade de indica-

dores de interesse;
• Apoiar e desenvolver formas de controle para os novos equipamentos e procedimentos;
• Desenvolver uma cultura de qualidade baseada na responsabilidade e honestidade;
• Realizar as atividades dentro do tempo ideal, resultando em plantios mais homogêneos;
• Reduzir os custos de não conformidade pela sua identificação no processo;
• Investir no crescimento do ser humano dentro das organizações.
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