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RESUMO
A preocupação com o controle da qualidade, recentemente inserida no contexto florestal, tem 

se tornado ferramenta imprescindível para a garantia da produtividade florestal e consequente 
competividade das empresas. Na Fibria o controle da qualidade é um processo que envolve um 
grupo multidisciplinar, está presente nas principais operações florestais (plantio aos 30 e 90 dias, 
brotação, fertilização de base, de cobertura e aérea, preparo do solo, combate à formiga, pulveriza-
ção e consumo de insumos) e foi dividido em três níveis. A implementação do controle na unidade 
florestal de Três Lagoas/MS ocorreu em 2010. Considerando os últimos cincos anos e as operações 
de preparo do solo, de fertilização e de combate à formiga, o percentual médio de amostras confor-
mes (dentro do limite de especificação definido) subiu de 70,9% em 2010 para 89,2% em 2014. Os 
sistemas de precisão garantem maior homogeneidade na aplicação de insumos, reduzindo desvios 
e melhorando a qualidade da operação. Na operação de fertilização, comparando o sistema de apli-
cação convencional (sem controlador) e o de precisão (com controlador), houve redução de 43% no 
número de amostras fora do intervalo aceitável. O sistema de aplicação de isca mecanizado gera 
mapas de aplicação, de velocidade, de doses, e proporciona menor variabilidade na aplicação das 
doses, otimizando a operação de combate à formiga. As imagens aéreas geradas pelos veículos 
aéreos não tripulados permitem maior cobertura amostral, maior assertividade das informações e 
a sistematização da metodologia de avaliação. O uso no setor florestal é muito amplo e diversos 
produtos estão em desenvolvimento, espera-se a regulamentação na Agência Nacional de Aviação 
Civil, para liberação do uso em escala comercial. A qualidade silvicultural é medida com Índice de 
Uniformidade (IU), pois apresenta correlação com a produtividade do povoamento. Comparando os 
resultados de 2012 e de 2014, observa-se aumento de 33% do IU nos plantios mensurados com 12 
meses, além de menor variação do indicador em relação à média, demonstrando evolução da qua-
lidade silvicultural. Tão importante quanto o desenvolvimento e a implementação das ferramentas 
de controle e de mensuração, são as ações para correção de desvios, identificação de tendências e 
oportunidades no processo de silvicultura. Observa-se maior uniformidade dos plantios, reflexo da 
melhor qualidade silvicultural e do uso de ferramentas de precisão, no entanto, apesar dos resulta-
dos indicarem uma tendência positiva, ainda são necessários mais estudos para que seja possível 
quantificar os impactos na produtividade do povoamento florestal.

INTRODUÇÃO
A Fibria é a empresa lider mundial na produção de celulose branqueada de eucalipto. Esta loca-

lizada em 7 estados e 242 municipios brasileiros. A unidade Fibria localizada no municipio de Três 
Lagoas/MS possui aproximadamente 179 mil hectares de efetivo plantio que estão inseridos no 
sudeste do estado de Mato Grosso do Sul.  

Durante a realização da 50ª Reunião Técnica do PTSM a Fibria apresentou o conceito do controle 
de qualidade implementado nas operações florestais e algumas tecnologias relacionadas a silvicultura 
de precisão praticadas pela empresa. O objetivo deste artigo é sintetizar os pontos discutidos na 
reunião e apresentar alguns resultados pós implementação do controle de qualidade das operações 
de Silvicultura na unidade Três Lagoas.
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CONTROLE DE QUALIDADE NAS OPERAÇÕES FLORESTAIS
No setor florestal, a preocupação com a qualidade é relativamente recente se comparado aos 

outros setores produtivos. Os primeiros trabalhos foram realizados na década de 1980 (TRINDADE 
et al., 2012). A pesquisa pioneira foi desenvolvida por Freitas et al. (1980), no qual os autores defi-
niram critérios para a avaliação da qualidade no manejo de florestas do gênero Eucalyptus visando 
a produção de celulose. 

Desde a década de 1980 o desenvolvimento e a aplicação de ferramentas para acompanhar e 
controlar a qualidade das operações florestais tem sido cada vez mais comum nas empresas de base 
florestal brasileiras, se tornando hoje uma ferramenta imprescindível para a garantia da produtividade 
florestal e consequente competividade das empresas. 

São diversos os trabalhos que comprovam os ganhos com a implementação do controle de qua-
lidade. Trindade (1993) avaliando os efeitos da implantação do controle de qualidade nas operações 
de produção de mudas de eucalipto em uma empresa florestal observou que após um ano, ocorreu 
um incremento de 24,3% no índice de qualidade das mudas. 

Outros estudos também mostram os impactos positivos do controle de qualidade em indicadores do 
processo produtivo, como demonstrado no trabalho de Kayanak (2003) e Milan e Fernandes (2002). 

Trindade (1993) concluiu que para garantir o correto funcionamento do sistema de controle de 
qualidade, o processo deve ser participativo, o que elimina atritos entre os empregados e equipes, 
gerando melhorias de qualidade em todo o processo produtivo.

O conceito de controle de qualidade adotado pela Fibria foi construido em conjunto com a área 
operacional, sendo um processo que envolve a participação de um grupo multidisciplinar. O processo 
de controle é dividido em três níveis (Figura 1). 

Figura 1 - Conceito do Controle de Qualidade utilizado na Fibria

O primeiro nível é denominado autocontrole, sendo realizado na execução das atividades florestais 
pela própria operação. O segundo nível consiste em auditorias realizadas nas atividades florestais 
por uma equipe específica do controle de qualidade, onde são verificados os índices de conformidade 
dos itens. O terceiro nível engloba as análises e comparativos entre o primeiro e segundo nível e as 
informações da performance da floresta.

O controle de qualidade é constituido por uma diversidade bem grande de avaliações e esta 
presente nas principais operações florestais da Fibria (Figura 2).
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Figura 2 - Operações monitoradas pelo Controle de Qualidade no 2° Nível

A silvicultura é o principal cliente do controle de qualidade, pois o processo de formação 
de florestas envolve um maior numero de atividades ao longo do ciclo produtivo. No total 
são realizadas mais de 10 tipos de avaliações no processo de silvicultura.

CONTROLE DE QUALIDADE DAS ATIVIDADES SILVICULTURAIS
O objetivo desse tópico é demonstrar os principais resultados da implementação do controle de 

qualidade das operações de silvicultura. Para a realização desse trabalho foram utilizadas as infor-
mações geradas pelo controle de qualidade da unidade florestal Fibria localizada em Três Lagoas/
MS. A base de dados utilizada foi gerada entre os anos de 2010, ano da implementação do controle 
na unidade florestal, ao ano de 2014. 

Foram realizadas análises da assertividade das operações silviculturais em relação aos padrões 
estabelecidos pela área de controle de qualidade. Para todas as operações silviculturais existem 
padrões de qualidade pré-definidos. Os padrões são compostos de limites de especificação mensurá-
veis e variam de acordo com a operação. A assertividade das operações é calculada pelo percentual 
das amostras coletadas pelo controle de qualidade que estão conformes, ou seja, dentro do limite 
de especificação definido.

É possível observar evolução nos indicadores de qualidade operacional da silvicultura por meio do 
percentual de amostras conformes (dentro dos limites de especificação) das operações silviculturais, 
desde a implementação do controle de qualidade na unidade Três Lagoas (Figura 3). 

Figura 3 - Desempenho histórico das operações de Silvicultura na unidade Fibria de Três Lagoas
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O gráfico ilustra uma tendência de aumento no percentual de amostras conformes ao longo dos 
anos, demonstrando que a área operacional está utilizando as informações geradas pelo controle 
de qualidade para realizar a gestão da qualidade e está em busca da melhoria contínua.

SILVICULTURA DE PRECISÃO
A Silvicultura de Precisão pode ser definida como um método de gerenciamento das atividades 

silviculturais. Utilizando-se de coletas e análise de dados georreferenciados é possível viabilizar 
intervenções localizadas na floresta, com a exatidão e a precisão adequadas a cada situação (VE-
TORRAZI; FERRAZ, 2000). 

Os sistemas de precisão constituídos de controladores de vazão, computadores de bordo e GPS 
garantem uma maior homogeneidade na aplicação de insumos no campo, reduzindo os desvios de 
aplicação e melhorando a qualidade da operação, uma vez que corrigem a taxa de aplicação do 
insumo em função da velocidade no momento da aplicação. Com esse objetivo a Fibria implantou 
alguns destes sistemas nas operações florestais.  O primeiro deles foi implementado nas operações 
de fertilização, pois é um dos grupos de operações silviculturais de maior impacto na produtividade 
das florestas.

Os histogramas representam a distribuição da frequência das doses amostradas e os limites de 
especificação aceitáveis, do sistema de aplicação de fertilizantes convencional (sem controlador) e 
do sistema de precisão (com controlador) (Figura 4). As áreas hachuradas nos histogramas repre-
sentam as amostras que estão fora dos limites de especificação.  É possível observar uma redução 
de 43% no número de amostras fora do intervalo aceitável, além da maior assertividade, o sistema 
proporcionou também um refinamento das recomendações de adubação de acordo com as carac-
terísticas de cada talhão. 

Figura 4 - Distribuição das amostras do sistema convencional de fertilização (A) e de precisão (B) 

Outro sistema em implantação foi instalado na operação de combate a formiga mecanizado.  
Esse sistema permite o monitoramento da operação de combate a formiga mecanizado, por meio 
da geração de mapas de aplicação, velocidade de operação, dose aplicada, além de proporcionar 
uma menor variabilidade na aplicação da dose de isca formicida (Figura 5).  Em conjunto com o 
monitoramento de formigas cortadeiras, esse sistema de aplicação possibilita uma otimização das 
operações de combate a formiga mecanizado. 

Figura 5 - Gráficos das informações geradas pelo sistema 
de precisão na operação de combate à formiga
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VANT
Os Veículos Aéreos Não Tripulados, mais conhecidos pela sigla VANT, são uma ferramenta para 

otimizar as avaliações de qualidade dos plantios e áreas de brotação, pois permitem uma maior 
cobertura amostral, maior eficiência assertividade das informações geradas e uma sistematização 
da metodologia de avaliação.

As imagens aéreas geradas pelos VANTs podem ser utilizadas principalmente no controle de 
qualidade da silvicultura (sobrevivência, densidade de plantio, mato competição, alinhamento e 
pós-plantio), porém seu uso no setor florestal é muito amplo e diversos produtos estão em desen-
volvimento.  

Os resultados obtidos com a utilização de imagens coletas por meio dos VANTs demonstram 
que é possível substituir os métodos tradicionais das avaliações de sobrevivência do plantio, sem 
prejuízo, no que diz respeito à assertividade das informações geradas. 

Vários produtos podem ser gerados com base nas imagens capturadas pelos VANTs (Figura 6). 
A mensuração de indivíduos vivos pode ser realizada por meio de parcelas amostrais instaladas nas 
imagens ou por algoritmos que realizam o censo do talhão, dessa forma reduzindo o erro amostral.

Figura 6 - Produtos gerados pelos Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT’s)

Atualmente o principal fator que impossibilita a utilização do VANT em escala operacional é a 
regulamentação na Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), uma vez que os procedimentos e 
critérios para liberação do uso ainda não foram estabelecidos pelo orgão regulamentador. 

PERFORMANCE DA FLORESTA
Segundo Avery e Burkhart (1983), o inventario florestal tem como objetivo determinar as carac-

terísticas qualitativas e quantitativas de árvores individuais e dos povoamentos florestais, ou seja, é 
uma ferramenta essencial para se avaliar a performance das florestas.

O Inventário Florestal Qualitativo (IFQ) foi implementado em 2012 nas áreas da Fibria e tem como 
objetivo avaliar o desempenho das florestas jovens. As medições são realizadas aos seis e doze 
meses após a data de plantio, sendo mensurados parâmetros como altura, diâmetro, sobrevivência 
e uniformidade.

Hakamada et al. (2015) cita que a garantia de plantios florestais com crescimento e uniformidade 
adequado depende da chamada qualidade silvicultural (TRINDADE et al., 2000), a qual pressupõe 
que ocorra concomitantemente duas condições: i) a assertividade das recomendações silviculturais 
(STAPE, 1997); e ii) a qualidade da execução das recomendações através das operações silvicul-
turais (TRINDADE et al., 2000). 

O suprimento adequado e uniforme dos recursos de crescimento fornecidos pelo manejo silvicultural 
adequado proporcionam aumento na sobrevivência, rápido crescimento inicial e aumento na unifor-
midade em povoamentos de Eucalyptus em diferentes ambientes de produção (STAPE et al., 2010).

Hakamada et al. (2015) demonstrou que índices de uniformidade dos povoamentos podem ser 
utilizados como ferramenta para monitoramento da qualidade silvicultural e apresentam correlação 
com a produtividade do povoamento. Seguindo essa linha a Fibria adotou o Índice de Uniformidade 
(IU) como indicador e vem realizando a gestão dessa informação com o objetivo de mensurar os 
impactos operacionais na produtividade das florestas. 
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Comparando os resultados de 2012 e 2014 da medição do IU (PV50), observa-se um aumento de 
33% do IU nos plantios mensurados com 12 meses (Figura 7). O boxplot evidencia também menor 
variação do indicador em relação à média, isso demostra uma tendência de evolução da qualidade 
silvicultural.

Figura 7 - Índice de uniformidade dos plantios com 12 meses

Os resultados indicam uma tendência positiva, porém ainda são necessários mais estudos para 
que seja possível quantificar os impactos da qualidade silvicultural na produtividade final do povo-
amento florestal. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 O processo de Gestão da Qualidade tem se mostrado como uma ferramenta eficaz para a garantia 

do padrão de qualidade das atividades de silvicultura e na manutenção das melhorias operacionais 
implementadas e não está sendo visto exclusivamente como um custo, desassociado das atividades;

 Após a implementação do controle de qualidade, as operações de silvicultura têm apresentado 
uma evolução nos indicadores de qualidade, demonstrando que a unidade Fibria Três Lagoas está 
em busca da excelência operacional;

 Tão importante quanto o desenvolvimento e a implementação das ferramentas de controle e de 
mensuração, são as ações para correção de desvios, identificação de tendências e oportunidades 
no processo de Silvicultura;

 Ao longo dos anos observa-se também maior uniformidade dos plantios refletindo a prática de 
uma melhor qualidade silvicultural;

 Apesar dos resultados indicarem uma tendência positiva na uniformidade dos povoamentos, ainda 
são necessários mais estudos para que seja possível quantificar os impactos na produtividade do 
povoamento florestal;

 A silvicultura de precisão apresenta potencial de redução da variabilidade nas operações florestais 
permitindo o estabelecimento de povoamentos mais homogêneos.
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