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Introdução 
Com a crescente exploração das 

florestas nativas, seja pela expansão agrícola, 
pela pecuária extensiva ou pelo aproveitamento 
direto da madeira, tem se intensificado a 
diminuição da cobertura florestal e a perda dos 
ecossistemas naturais, provocando degradação 
e desequilíbrio ambiental (CALDEIRA et al., 
2013). Mediante a obrigatoriedade do Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) e do Programa de 
Regularização Ambiental (PRA) no atual cenário 
brasileiro, passa a existir aumento na demanda 
por mudas nativas de boa qualidade para 
regularização ambiental e implantação 
adequada de projetos que visam melhoria no 
ambiente (KELLER et al., 2009; VARGAS et al., 
2011, DELARMELINA et al., 2014; SILVA et al., 
2015). A produção de mudas florestais com 
melhores características para implantação em 
campo está relacionada à diversos fatores, 
dentre eles manejos de irrigação e de 
fertilização, que devem ser adequados à época 
do ano, ao tipo de embalagem e ao substrato 
(CIAVATTA et al., 2014). Entretanto, a falta de 
conhecimento dos viveiristas acerca de boas 
práticas de manejo, ainda gera a produção de 
mudas com padrões inferiores para plantio em 
campo (DEGRANDE et al., 2012). 

A determinação da viabilidade das 
mudas pode ser feita a partir de uma ou várias 
características morfológicas e fisiológicas. De 
modo geral, a mensuração da altura da parte 
aérea, diâmetro de colo e massa seca estão entre 
as características morfométricas mais utilizadas 
para a classificação e seleção de mudas 
florestais (CARNEIRO et al., 2007). Os critérios 
avaliados não são absolutos, visto que outros 
fatores podem interferir nas respostas dadas 

pelas mudas aos tratamentos em viveiro, como 
a espécie ou o local de plantio, de modo que uma 
muda pode ser classificada como de ótima 
qualidade para certa região, e ruim para outra 
(CARNEIRO, 1995; RUBIRA & BUENO, 1996).   

De forma a contribuir para o controle da 
produção de mudas, o emprego de ferramentas 
de qualidade com o intuito de levantamento das 
não conformidades em sistemas de produção, 
tem sido apontado como uma solução, no 
sentido de contribuir para a melhoria dos 
processos relacionados a produção de mudas 
em fase de viveiro. O controle estatístico de 
processos (CEP), por meio de mensurações de 
variáveis de interesse, possibilita verificar a 
estabilidade de sistemas de produção, de modo 
a levantar variabilidade e não conformidades, a 
fim de reduzir desvios e melhorar a qualidade 
dos produtos em questão (MONTGOMERY, 
2009). Contudo, a aplicação de ferramentas da 
qualidade no setor florestal ainda é incipiente, 
tornando este trabalho relevante para a 
obtenção de resultados e conhecimentos acerca 
de controle e padronização de variáveis 
relacionadas à produção de mudas florestais em 
fase de viveiro.  

Dessa forma, acredita-se que o CEP 
como ferramenta pode ser aplicada no processo 
de produção de mudas, promovendo a melhoria 
da qualidade das mudas produzidas. Assim, este 
estudo tem por objetivo levantar as não 
conformidades e variabilidades dos parâmetros 
morfológicos em mudas de Handroanthus 
impetiginosus (Ipê-roxo) e Sparattosperma 
leucanthum (Ipê-cinco-folhas), por meio do CEP. 

 
Material e Métodos 
Área de estudo e coleta de dados 
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O estudo foi conduzido no Viveiro 
Florestal Universitário do Departamento de 
Ciências Florestais e da Madeira localizado na 
Universidade Federal do Espírito Santo 
(DCFM/UFES). O mesmo se encontra situado 
sob as coordenadas latitude 20°47’ S e longitude 
41°24’ W. De acordo com a classificação de 
Köppen, o clima da região do estudo é do tipo 
Aw, com verão chuvoso e inverno seco. A 
temperatura média das mínimas do mês mais 
frio é de 11,8°C e a média das máximas do mês 
mais quente é de 34°C (PEZZOPANE & CECÍLIO, 
2012). O índice médio pluviométrico anual é de 
1.293mm (INCAPER, 2014). 

Para o levantamento e análise das não 
conformidades na produção de mudas 
florestais, inicialmente foram realizadas visitas 
técnicas ao viveiro para o conhecimento do local 
e das variáveis atreladas ao processo produtivo. 
Em seguida, foram conduzidas sessões de 
brainstorming (tempestade de ideias) com os 
responsáveis pela produção de mudas e com os 
demais envolvidos nas atividades rotineiras do 
viveiro.  

Foram selecionadas para a realização 
deste trabalho as espécies Handroanthus 
impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos (Ipê-roxo) e 
Sparattosperma leucanthum (Vell.) K. Schum. 
(Ipê-cinco-folhas), ambas com 
aproximadamente 18 meses de idade, devido à 
disponibilidade do viveiro no momento da 
definição da pesquisa e por serem espécies 
utilizadas em projetos de reflorestamento. A 
coleta dos dados foi feita por meio da avaliação 
individual de 100 mudas de cada espécie, com 
base no procedimento amostral de 
dimensionamento do tamanho mínimo de 
amostragem para populações finitas (LEVINE et 
al., 2000), obtido através da Equação 1. 

 

𝑛 =  
𝑁∗ 𝑝∗�̂�∗(𝑍𝛼

2
)²

𝑝∗�̂�∗(𝑍𝛼
2

)

2

+(𝑁−1)∗𝐸²

      (Eq. 1) 

 
Em que: 𝑛 = Número de indivíduos na amostra; 
N = Número total da população; �̂� = Proporção 
populacional de indivíduos que pertence a 
categoria que estamos interessados em estudar; 
𝑞 ̂= Proporção populacional de indivíduos que 
não pertence à categoria do estudo (q = 1 – p); 

�̂� ∗ 𝑞 ̂= se os valores de �̂� 𝑒 �̂� forem 
desconhecidos, substitui-se �̂� 𝑒 �̂� por 0,5 
(LEVINE et al., 2000); 𝑍𝛼

2
 = Valor crítico que 

corresponde ao grau de confiança desejado; 𝐸 = 
Margem de erro ou erro máximo de estimativa. 
Identifica a diferença máxima entre a proporção 
amostral e a verdadeira proporção populacional 
(p). 

 
Os canteiros foram subdivididos em 

quatro quadrantes, em que foi atribuído um 
número de forma sequencial a cada muda. 
Posteriormente foram selecionadas 25 mudas 
de forma aleatória em cada quadrante.  

O material analisado foi aquele disposto 
na área de expedição do viveiro, ou seja, as 
mudas consideradas prontas para serem 
levadas para o campo de acordo com a equipe 
técnica entrevistada. Foram avaliados os 
seguintes atributos nas mudas florestais: Altura 
(H): a altura da parte aérea foi medida com 
régua graduada (cm) (Figura 1), a partir do nível 
do substrato até a gema apical que deu origem à 
última folha (GOMES et al., 2002); Diâmetro do 
coleto (D): o diâmetro do coleto (cm) foi medido 
rente ao nível do substrato (Figura 2) com 
paquímetro eletrônico (GOMES et al., 2002); 
Ataque de pragas/doenças e deficiência 
nutricional: foram observados sintomas visuais 
de deficiência nutricional e/ou ataque de pragas 
e/ou presença de doenças (Figura 3) e 
classificados em não ou sim, respectivamente, 
no binário 0 e 1; Grau de enovelamento: as 
raízes foram analisadas e classificadas em não 
enovelada e enovelada, representada 
respectivamente, pelo binário 0 e 1 (Figura 4); 
Agregação do substrato: analisado e classificado 
ao retirar a muda do tubete (Figura 5), em não 
agregado ou agregado e classificados em não ou 
sim, respectivamente, no binário 0 e 1; Massa 
seca da parte aérea (MSPA) e massa seca de 
raízes (MSRA): foi realizado o seccionamento do 
caule próximo ao substrato, dividindo-as em 
duas partes. Os sistemas radiculares foram 
lavados em água corrente sobre peneira. Em 
seguida, as partes aéreas e radiculares foram, 
separadamente, colocadas em sacos de papel 
Kraft e levadas à estufa à 70°C, até atingirem 
massa constante, para posteriormente serem 
pesadas em balança eletrônica de precisão.
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Figura 1. Mensuração da altura da parte aérea das mudas. 

 

 
Figura 2. Mensuração diâmetro do coleto (cm) ao nível do substrato. 

 

 
Figura 3. Sintomas visuais de deficiência nutricional (a), ataque de pragas (b) presença de doenças (c). 
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Figura 4. Classificação do nível de enovelamento em sem enovelamento (a) e enovelada (b e c). 

 

 
Figura 5. Classificação do substrato em agregado (a) ou não agregado (b). 

 
Análise do processo e das não conformidades 

A análise da variabilidade do processo e 
das não conformidades, foi feita com base na 
aplicação do CEP. Para isso, os dados coletados 
foram inicialmente submetidos ao teste de 
normalidade (Anderson Darling) para verificar 
se a população apresentava distribuição 
normal. Atendida essa pressuposição, as cartas 
de controle foram elaboradas para variáveis de 
medidas individuais - que tratam das 
características provenientes de medidas de um 
indivíduo por amostra, que podem ser 
mensuradas por meio de algum instrumento, 
por exemplo, massa (balança) e altura (régua) - 
e para atributos - que é utilizado quando se 
avalia atributos de forma comparativa a 
padrões pré-estabelecidos - sendo adotado o 
gráfico 𝑢, que trata de contagem de não 
conformidades por unidade. 

Para determinação dos limites para a 
carta de controle por variáveis foram utilizadas 
as Equações 2, 3 e 4. 

𝐿𝑆𝐶 = �̅� + 3
𝑀𝑅̅̅ ̅̅ ̅

𝑑2
     (Eq. 2) 

 
𝐿𝑀 = �̅�      (Eq. 3) 

 

𝐿𝐼𝐶 = �̅� − 3
𝑀𝑅̅̅ ̅̅ ̅

𝑑2
     (Eq. 4) 

 
Em que: LSC = limite superior do controle; LIC = 
limite inferior do controle; LM = limite médio 
central do controle; 𝑥 = média aritmética da 

variável; 𝑀𝑅 = média aritmética das amplitudes 
móveis, calculada pela equação 𝑀𝑅𝑖 = |𝑥𝑖 −
𝑥𝑖−1|; 𝑑2 = 1,128, adotando n=2 por amostra e 
utilizando a tabela de fatores para construção 
de gráficos de controles para variáveis, indicado 
e disponibilizado por Montgomery (2004). 

Para definição dos Limites para a carta 
de controle por atributos foram utilizadas as 
Equações 5, 6 e 7. 

𝐿𝑆𝐶 = �̅� + 3√
�̅�

𝑛
      (Eq. 5) 
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𝐿𝑀 = �̅�   (Eq. 6) 
 

𝐿𝐼𝐶 = �̅� − 3√
�̅�

𝑛
       (Eq. 7) 

 
Em que: LSC = limite superior do controle; LIC = 
limite inferior do controle; LM = limite médio 
central do controle; 𝑢 = média aritmética de não 

conformidades; 𝑛 = Tamanho da amostra (1, 
neste caso). 

 
Confeccionadas as cartas, foram 

aplicados os seguintes critérios para 
interpretação: I) Dados dentro dos limites de 
controle, os pontos estão em torno da média, 

representando um processo estabilizado e 
previsível, sob controle estatístico; II) Presença 
de pontos acima ou abaixo dos limites de 
controle, demonstra que causas especiais então 
atuando no processo, sendo este imprevisível, 
fora de controle (TRINDADE et al., 2007; 
MONTGOMERY, 2004; 2009). 

 
Resultados e Discussão 
Variabilidade do processo de produção de 
mudas 

Como observa-se na Figura 6A, detecta-
se que a altura da espécie Ipê-roxo apresenta 
todos os pontos de mensurações dentro dos 
limites estabelecidos, ou seja, para esta variável 
o processo se encontra sob controle.

  

 
Figura 6. Controle estatístico da variável altura das mudas florestais, em que (A) corresponde ao Ipê-

roxo e (B) corresponde Ipê-cinco-folhas. 
 
Contudo, é possível observar que alguns 

pontos se apresentam acima e abaixo da linha 
média (limite estabelecido), aproximando do 
limite superior (LSC) e limite inferior (LIC). Em 
contrapartida, para a espécie Ipê-cinco-folhas 
(Figura 6B), os pontos medidos apresentaram 
melhor distribuição, com poucos picos 
aproximando do limite inferior (LIC). De forma 
geral, o que se observa é que as espécies 
apresentam padrão de altura dentro do controle 
estabelecido e, considerando esta variável de 
forma isolada, não haveriam variações nos 
resultados encontrados no campo, caso as 
mudas sejam tratadas sob as mesmas condições. 

A altura das plantas fornece uma 
excelente estimativa da predição do 

crescimento inicial no campo (CALDEIRA et al., 
2014), sendo tecnicamente aceita como medida 
do potencial de desempenho das mudas. No 
entanto, esta característica pode ser facilmente 
influenciada por algumas práticas de manejo 
adotadas nos viveiros (GONÇALVES et al., 
2014), como a quantidade de fertilizante 
aplicado ou a disposição das mudas nas 
bandejas. Isoladamente, muitas vezes este 
atributo não consegue explicar as diferenças nas 
características de mudas (GAZAL & KUBISKE, 
2004; WILSON & JACOBS, 2006). Apesar da 
altura ideal para as mudas deixarem o viveiro e 
serem plantadas no campo ainda ser um 
assunto controverso (BALDIN et al., 2015), a 
falta de padronização demonstra falta de 
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controle na produção, acarretando em 
resultados imprevisíveis no campo, em que 
espécies terão maior tamanho, enquanto outras, 
menor. Tais variações podem ser ocasionadas 
por vários motivos, dentre eles a variação 
genética intrínseca da espécie, visto que as 
mudas são provenientes de sementes, o que 
pode acarretar diferenças significativas na 
homogeneidade das mudas. Este fato pode ser 
observado em estudos de Konnert e Ruetz 
(2003), em que, trabalhando com Fagus 
sylvatica L. afirmam a presença de 

heterogeneidade dentro da própria espécie, no 
que diz respeito à altura. Afirmam ainda que 
este serve de parâmetro para avaliação e venda 
das mudas, apesar de não ser obrigatório, onde 
plantas com tamanho reduzido possuem menor 
chance de sobrevivência no campo. 

Em relação ao diâmetro do coleto da 
espécie Ipê-roxo, representado na Figura 7A, a 
variável se mostra com um ponto fora dos 
limites estabelecidos (LSC), destacado na figura 
pelo círculo vermelho.  

 

 
Figura 7. Controle estatístico da variável diâmetro do coleto das mudas florestais, em que (A) 

corresponde ao Ipê-roxo e (B) corresponde Ipê-cinco-folhas. 
 

Embora o maior diâmetro do coleto 
corresponda a maior rusticidade da muda, 
consequentemente maior probabilidade de 
sucesso em campo, teoricamente, em função do 
resultado obtido, observa-se que o processo 
dessa variável se encontra fora de controle, 
visto a presença de um único ponto 
extrapolando o limite superior. Todavia, é 
preciso considerar que a ida das mudas para o 
campo é resultante da demanda requerida 
frente às atividades de reflorestamento. Quando 
a demanda é baixa, culmina com a permanência 
das plantas em viveiro, fazendo com que as 
mesmas ao passar do tempo, tornem-se velhas e 
com algumas características indesejadas. Diante 
disso, evidencia-se a necessidade do 
acompanhamento contínuo do processo de 
produção de mudas, visando a identificação 
antecipada de possíveis problemas. Por 
exemplo, caso fosse detectado que as mudas 

estivessem com diâmetros próximos ao ideal 
para a ida a campo, o viveiro poderia promover 
uma ação de doação das referidas mudas a 
comunidade local. Além de promover o 
aumento do espaço no viveiro ocupado por 
mudas não conformes, o viveiro estaria 
promovendo uma atividade social. 

Ainda, é observado pontos 
relativamente próximo aos limites, onde, ao 
analisar a distribuição do diâmetro do colo da 
espécie Ipê-cinco-folhas (Figura 7B), observa-
se, também um único ponto acima do limite 
superior (LSC), destacado com círculo 
vermelho, caracterizando um parâmetro fora do 
controle estatístico, resultado análogo à espécie 
Ipê-roxo, anteriormente apresentados. O 
diâmetro do coleto das mudas, geralmente é 
associado com a altura e, remete ao nível de 
rusticidade e vigor da planta, de modo que 
quanto maior o diâmetro e altura, maior será a 
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probabilidade de sucesso em campo (SOUZA et 
al., 2006; SANTOS et al., 2010; GOMES & PAIVA, 
2011; SOUZA et al., 2013; MARANA et al., 2015). 
Entretanto, quando a variável apresenta 
resultados fora de controle, demonstra que em 
campo, algumas mudas possivelmente terão seu 
crescimento e vigor prejudicados, enquanto 
outras conseguirão sobreviver às condições de 

adversidade, não havendo previsibilidade dos 
resultados. 

A massa seca da parte aérea é um 
parâmetro para avaliar a capacidade de 
resistência das mudas (SAMÔR et al., 2002), 
nessa variável, os indivíduos de Ipê-roxo 
apresentam-se sob controle estatístico (Figura 
8A).

  

 
Figura 8. Controle estatístico da variável massa seca da parte aérea das mudas florestais, em que (A) 

corresponde ao Ipê-roxo e (B) corresponde Ipê-cinco-folhas. 
 

Todavia, é possível observar (Figura 8A) 
pontos sequenciais acima da linha média, além 
de picos que se aproximam do limite superior 
do gráfico. Do mesmo modo, o gráfico da 
correspondente ao Ipê-cinco-folhas se 
comporta da mesma forma quanto aos picos de 
valores (Figura 8B), apesar da menor 
intensidade. Ademais, ambos não extrapolam os 
limites impostos, mostrando controle 
estatístico no processo. No entanto, ao se 
observar a distribuição da variável massa seca 
das raízes (Figura 9), depara-se com o processo 
fora de controle estatístico em ambas as 
espécies.  

O Ipê-roxo (Figura 9A) apresenta um 
ponto acima do limite superior (LSC), circulado 
em vermelho, além de pontos sequenciais com 
tendência a ficar fora de controle. Já o Ipê-cinco-
folhas (Figura 9B), apresenta dois pontos acima 
do limite superior, além de diversos pontos 
variando entre os limites estipulados. Tal 

resultado, possivelmente esteja associado a 
diversidade de idades dos indivíduos 
analisados, onde ferramentas específicas, como 
PDCA, SWOT são recomendadas para a 
implementação de melhorias no processo 
produtivo das mudas relativas às espécies 
estudadas. 

Neste sentido, o tamanho das raízes está 
diretamente relacionado com a resistência a 
estresses hídricos e deficiência nutricional, de 
modo que o aumento do volume de raízes 
propicia maior exploração e contato da planta 
com o solo/substrato, facilitando a absorção de 
água e nutrientes (MACHINESKI et al., 2009). 
Deste modo, o controle do processo nessa 
variável é muito relevante, devido ao fato de não 
ser desejável a ocorrência de variações nas 
respostas do plantio às condições adversas 
impostas pelo ambiente.  
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Figura 9. Controle estatístico da variável massa seca de raízes das mudas florestais, em que (A) 

corresponde ao Ipê-roxo e (B) corresponde Ipê-cinco-folhas. 
 

A avaliação da massa de matéria seca é a 
característica que melhor reflete a produção de 
mudas (GONÇALVES et al., 2008) e, apesar de 
ser considerada uma das formas mais eficientes 
de predizer a qualidade, apresenta como 
empecilho a não viabilidade em alguns viveiros, 
principalmente, por ser destrutiva e necessitar 
de uma estrutura mínima para mensuração 

(galpão, estufas, embalagens) (GOMES & PAIVA, 
2012). 

 
Análise das não conformidades do processo de 
produção de mudas 

As principais não conformidades 
levantadas estão apresentadas na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Não conformidades detectadas na produção das mudas das duas espécies florestais estudadas 

Não conformidades Possíveis consequências 
Substrato desmanchando  

(torrão não formado) 
Danos às raízes no momento do plantio. 

Crescimento tortuoso da raiz 
(enovelamento) 

Mortalidade ou retardamento no crescimento pós plantio. 

Deficiência nutricional Mortalidade das mudas e menor desempenho pós plantio. 
Ataque de pragas Mortalidade das mudas e menor desempenho pós plantio. 

Ataque de doenças Mortalidade das mudas e menor desempenho pós plantio. 
Bifurcação Crescimento monopodial prejudicado 

 
A contagem das não conformidades é 

fundamental para a análise do processo e a 
posterior implantação de sistemas visando a 
melhoria contínua do processo de produção de 
mudas florestais (SOUZA, 2017).  Assim, quando 

se avalia individualmente as espécies, observa-
se elevada variabilidade das não conformidades 
das mudas que, em vários pontos, extrapola-se 
os limites inferiores estipulados (LSI), para 
ambas as espécies (Figura 10A e 10B). 
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Figura 10. Distribuição das não conformidades das mudas florestais, em que (A) corresponde ao Ipê-
roxo e (B) corresponde Ipê-cinco-folhas. 

 
Apesar dos limites inferiores 

apresentarem ausência de não conformidades 
nas mudas em questão, de modo que, quanto 
mais abaixo da linha média os pontos se 
encontrarem, menor o número de não 
conformidades constatadas, a extrapolação dos 

limites inferiores indica variabilidade nos 
resultados, mostrando uma não padronização 
no processo. 

Em suma, ambas espécies possuem 
elevadas porcentagens de não conformidades, 
como pode se observar na Figura 11. 

 

 
Figura 11. Não conformidades encontradas nas espécies Ipê-roxo e Ipê-cinco-folhas. 

 
Considerando a qualidade da muda 

como pré-requisito essencial para o sucesso em 
campo (OZA et al., 2018), tais situações devem 
ser corrigidas, de forma a garantir a 
probabilidade de sobrevivência em meio a 
situações adversas impostas pelo ambiente. 
Verifica-se que o sintoma de ataque de doenças 
nas mudas foi a não conformidade que ocorre 
em maior frequência no Ipê-roxo, sendo 

registrada a ocorrência de 90% (Figura 11). 
Enquanto, na espécie Ipê-cinco-folhas, a não 
conformidade com maior ocorrência está 
relacionada a mudas bifurcadas, com 60% dos 
registros. Para ambas as espécies a agregação de 
substrato também se destaca com 62% 
observados na espécie Ipê-roxo, e 57% no Ipê-
cinco-folhas. 
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Kuboyama (2015) encontrou diversas 
não conformidades fora do controle estatístico, 
em análise da produção de mudas clonais de 
eucalipto, em dois viveiros localizados no 
Estado do Espírito Santo. O autor verificou a 
existência de problemas relacionados ao 
comprimento de mini estacas, que foi 
considerado crítico e inadequados para a 
implantação em campo, indicando que 
deveriam ser realizadas correções visando a 
padronização do processo.  

As variações e não conformidades 
encontradas neste estudo podem também ter 
sua origem relacionada a mão-de-obra utilizada. 
Este fator, determinante em todas as avaliações, 
apresenta-se em comum com todas as não 
conformidades, o que evidencia a importância 
de a equipe envolvida nos trabalhos do viveiro 
ser melhor instruída e motivada. No viveiro em 
questão são recrutados estudantes para ajudar 
em algumas etapas, seja para fins de estágio, 
projetos de pesquisa ou ainda por meio de aulas 
práticas. Esta variação pode ser determinante 
para a qualidade das mudas analisadas, uma vez 
que se não houver uma equipe engajada, 
motivada e satisfeita, o trabalho em um viveiro 
pode estar completamente comprometido. 

 
Conclusão 

Com a utilização do CEP, foi observada 
variabilidade nas não conformidades e nos 
parâmetros morfológicos em mudas de Ipê-roxo 
e Ipê-cinco-folhas, as quais podem 
comprometer a implantação das mudas em 
campo. 

As variáveis altura e massa seca da parte 
aérea apresentaram-se sob controle, 
favorecendo o posterior sucesso da implantação 
em campo. 
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