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A adoção do controle de qualidade pelo setor florestal foi realizada há décadas, havendo alguns 
registros dos benefícios dessa prática na produtividade florestal (FREITAS et al., 1980). No entanto, 
dadas as novas ferramentas e as possibilidades de avaliações, sua importância aumenta grada-
tivamente. Atualmente, o controle de qualidade é utilizado para as operações de silvicultura e de 
colheita (TRINDADE; MELO, 2016; TEREZAN et al., 2016; GALIZIA et al., 2016). Dentre as princi-
pais atividades avaliadas estão o preparo de solo, a adubação manual ou mecanizada, a aplicação 
de herbicidas e, em viveiros, a qualidade das mudas (MOREIRA et al., 2016; BAZANI et al., 2016; 
TRINDADE et al., 2016). 

Devido à sua capacidade de identificar pontos de melhorias e atuar diretamente na gestão das 
atividades, o controle de qualidade é adotado na maioria das empresas florestais. No entanto, ape-
nas em algumas é realizado concomitantemente à atividade avaliada, ou seja, no momento em que 
a operação está ocorrendo. Esta defasagem impede a correção dos problemas e não elimina as 
perdas inerentes ao processo (TRINDADE; MELO, 2016).

Além de se identificar os principais fatores envolvidos na perda de eficiência das operações, o 
controle de qualidade das atividades silviculturais, quando bem implementado, permite que estes 
desvios sejam quantificados. Assim as ações necessárias para promoção de melhorias no processo 
produtivo são melhor empregadas, refletindo em maiores retornos econômicos. Algumas empresas 
florestais, principalmente aquelas que terceirizam as operações de silvicultura, utilizam a ferramenta 
como critério para a remuneração das empresas prestadoras de serviço (FERRANDO et al., 2016). 
Um exemplo de como a adoção do controle de qualidade traz benefícios ao sistema de produção 
é no processo de seleção de mudas. Moreira et al. (2016) evidenciaram que o uso de mudas com 
padrões morfológicos adequados ao plantio aumentaram o aproveitamento de mudas e resultaram 
em maiores taxas de sobrevivência e crescimento inicial. 

A utilização de novas tecnologias oriundas de um conceito de silvicultura de precisão tem por 
objetivo aumentar o controle e diminuir falhas operacionais que possam resultar em perdas de pro-
dutividade e de insumos. Controladores de vazão para aplicação de fertilizantes são amplamente 
utilizados por empresas florestais, assim como para a distribuição de iscas formicidas, apesar de este 
último ainda ser menos difundido (GALIZIA et al., 2016; SILVA et al., 2016; TEREZAN et al., 2016). 
Quando utilizados em conjunto com a aplicação de fertilizantes, estes melhoram o desempenho da 
aplicação, garantindo maior fidelidade da aplicação das doses previamente recomendadas pela área 
técnica. Melhorias no processo de fabricação dos insumos também contribuem para melhor unifor-
midade de distribuição dos nutrientes no talhão por mitigarem os efeitos de segregação (BAZANI et 
al., 2016). Adicionalmente, o maior controle de operação possibilita a redução no uso de insumos 
e também dá ferramentas aos gestores para efetuarem uma gestão mais eficiente das operações 
(VRECHI et al., 2007). 

O monitoramento de falhas de plantio e da ocorrência de formigueiros são duas potenciais aplica-
ções para o uso de VANT’s, os quais começam a ser testados. Para estes fins, ainda há necessidades 
de maiores testes e validações (GALIZIA et al., 2016; MELO, 2016; TEREZAN et al., 2016). Além 
dos VANT’s e dos controles de vazão, existem ainda sensores para determinação da profundidade 
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de preparo de solo, controladores de seção e mapas de aplicação para otimização de caldas de 
herbicida, associados à utilização de Global Navigation Satellite System (GNSS). Estas ferramentas 
indicam a tendência crescente de introdução da silvicultura de precisão à realidade florestal. Todas 
estas são ferramentas para aumentar o controle dos processos e podem ser utilizadas para o con-
trole de qualidade na silvicultura.

Para que o controle de qualidade avance dentro das instituições e possa ser incorporada por 
pequenos e médios produtores como ferramenta eficiente na sua gestão, é necessário que se for-
taleçam as evidências dos seus benefícios. Ou seja, deve-se aprimorar a quantificação do impacto 
do controle de qualidade na redução de custos, otimização de uso de insumos, de máquinas e de 
mão de obra na produção madeireira. 

Para a quantificação do efeito da qualidade das operações na produtividade madeireira propõe-
-se o uso de ferramentas que abranjam as escalas espacial e temporal. O indicador PV50 (volume 
individual acumulado de 50% menores árvores da amostra) (HAKAMADA et al., 2015) se mostra 
como uma nova ferramenta silvicultural para auxiliar nesse processo e pode ser aplicado de duas 
maneiras: 1) para fazer um diagnóstico momentâneo das áreas e identificar aquelas com possíveis 
problemas (e corrigi-los, caso seja o caso); 2) para servir de feedback para os próximos plantios. 
Para isso, é preciso que se tenha em mãos os registros de como foi a qualidade de cada uma das 
atividades. Por exemplo, como foi a qualidade do preparo de solo, se houve o plantio de mudas 
velhas ou mudas muito novas, se ocorreu atraso na irrigação, entre outros. Com essas informações 
em mãos, faz-se a adequada gestão dos processos, com o enfoque na correção dos desvios visando 
o atingimento do potencial produtivo da propriedade.

O trabalho realizado por Galizia et al. (2016) exemplificam como, na prática, o indicador PV50 
conjuntamente à rede de inventário florestal podem ser utilizadas para capturar a qualidade das 
operações. Nesse registro, é possível estabelecer uma correlação entre o aumento do nível de qua-
lidade das operações silviculturais como o aumento da uniformidade da floresta. Em estudo realizado 
em três regiões do Brasil, Hakamada et al. (2015) evidenciaram que, em média, 1% de ganho de 
uniformidade pode trazer um aumento de cerca de 6 m³ ao final de uma rotação. Esses trabalhos, 
conjuntamente, evidenciam o potencial de ganhos que o controle de qualidade nas operações pode 
trazer tanto para a produção madeireira como para o processo de gestão em si.

Com os exemplos apresentados no 50ª Reunião Técnico-Científica do Programa de Silvicultura e 
Manejo do IPEF e agrupados nessa edição da Série Técnica, evidenciaram-se os benefícios trazidos 
pelo controle de qualidade associados às práticas de silvicultura de precisão. Com isso, tornar-se-á 
crescente a abordagem desses assuntos ao longo dos próximos anos.
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