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RESUMO
O presente trabalho destaca a abordagem da empresa Eldorado Brasil Celulose quanto ao con-

trole de qualidade de suas operações florestais, realizados atualmente nas áreas de Silvicultura e 
Colheita. Os principais trabalhos desenvolvidos pela área de Qualidade tem enfoque na elaboração 
e implementação dos procedimentos operacionais de cada processo, envolvendo monitoramento em 
campo, acompanhamento dos índices de sobrevivência dos plantios florestais e a coleta de imagens 
com o uso de VANT’s (Veículo Aéreo Não Tripulado).

INTRODUÇÃO
A atividade de controle de qualidade é uma medida tomada por organizações de diferentes formas 

em todo mundo para definir modelos em procedimentos, políticas e ações de maneira uniforme, 
levando em consideração o grau de satisfação do consumidor, funcionários, fornecedores e socie-
dade. Um produto ou serviço de qualidade é aquele que atende perfeitamente, de forma confiável, 
de forma acessível, de forma segura e no tempo certo às necessidades do cliente (CAMPOS, 1992). 
O controle de qualidade existe há muito tempo, desde a Idade Média, quando agregações se coli-
gavam por interesses semelhantes, aplicando medidas aos produtos que fossem confeccionados, 
em destaque a qualidade. A questão de controlar a qualidade dos produtos se intensificou com a 
Revolução Industrial, as necessidades da população cresceram e, assim, a produção em escala 
industrial, para atender à demanda por agasalho, alimento, energia, dentre tantas outras, forçou a 
criação de indústrias, surgindo, no entanto, os primeiros produtos manufaturados. Com isso, os pro-
blemas de qualidade dos produtos passaram a ser uma preocupação das pessoas que os adquiriam 
(TRINDADE et al.,2012).

A ação de controlar as características de vários produtos apresentou modificações significativas 
na qualidade dos mesmos, desta forma este processo passou a ser inserido de maneira expressiva 
também no Japão, eles foram introduzidos pela JUSE (Japanese Union of Scientists and Engineers) 
como parte do Sistema de Controle da Qualidade implantado nacionalmente nas empresas japonesas 
(FERRO; GRANDE, 1997), já que seus produtos se caracterizavam por apresentar baixa qualidade, 
impulsionando-os a buscar métodos eficazes para uma melhor qualidade na sua produção e conse-
quentemente atender o contentamento do mercado consumidor. 

No Brasil, o controle de qualidade surgiu na década de 1960 por grandes indústrias como a Jo-
hnson & Johnson e a Embraer, não tendo o êxito que merecia. No entanto, atualmente, o processo 
de dominar a qualidade de produtos, passou a envolver novos ramos para alcançar a melhoria da 
qualidade, como é o caso do setor florestal.

A primeira aplicabilidade deste processo na área florestal ocorreu em São Paulo, este balanço 
na qualidade era realizado por meio de visitas recorrentes, formadas por um conjunto de pessoas 
específicas para executar tal atividade, comandadas por um responsável. Vale destacar também 
que somente em 1980, a importância de qualidade passou a ter maior aceitação. O primeiro siste-
ma de Controle de Qualidade implantado no setor florestal foi a Vistoria de Qualidade, que surgiu 
no estado de São Paulo em 1980. As vistorias periódicas eram realizadas por equipe específica de 
qualidade e pesquisa ou por chefias de área. As situações que estivessem fora das normas técnicas 
eram notificadas. Esse sistema de avaliação era encarado como policiamento, gerando atrito entre 
a equipe avaliadora e os executores da operação (TRINDADE et al., 1986). A partir de 1987, a fim 
de evitar atritos entre a área executora e a área de auditoria, surgiu o conceito de autocontrole ou 
autogestão, em que, quem deveria controlar a qualidade do trabalho seriam os próprios executo-
res, transferindo assim a responsabilidade da qualidade para quem de direito deveria se preocupar 
(TRINDADE et al., 2012).
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ELDORADO BRASIL
A Eldorado Brasil destaca-se por ter uma das maiores e mais modernas fábrica de celulose do 

mundo, competitiva por seu novo modelo de negócios: da base florestal altamente produtiva à lo-
gística inovadora. 

É uma empresa brasileira, com atuação global, que leva a celulose nacional de alta qualidade 
para todo o mundo. Seu complexo industrial e áreas de plantio estão localizados no Mato Grosso do 
Sul e têm capacidade para produzir até 1,5 milhão de toneladas de celulose por ano.

Uma das mais modernas e competitivas empresas de celulose do mundo, a Eldorado Brasil conta 
com diferenciais como: florestas próprias certificadas pelo Forest Stewardship Council® (Conselho 
de Manejo Florestal – FSC®), geração de energia própria a partir de biomassa, reaproveitamento 
de recursos e um modelo logístico inovador, competitivo e com baixa emissão de carbono.

Com investimento de R$ 6,2 bilhões, foi construída em tempo recorde e começou a operar no 
final de 2012. Seu complexo industrial e base florestal estão localizados no Mato Grosso do Sul. 
Possui em torno de 193.000 ha de efetivo plantio no estado e também possui um viveiro em São 
Paulo, com capacidade de produção de 35 milhões de mudas ao ano. Distribui sua celulose para o 
Brasil e para o mundo.

CONTROLE DE QUALIDADE OPERACIONAL NA SILVICULTURA
Atualmente os processos silviculturais na Eldorado Brasil são em sua maioria mecanizados e 

próprios, o que torna o acompanhamento da qualidade destes processos mais fácil, porém com uma 
demanda de plantio de aproximadamente 50.000 ha/ano torna este acompanhamento crucial para 
que tenhamos florestas produtivas e com qualidade. 

A partir de 2012, foram elaborados os procedimentos operacionais da empresa e, junto com estes, 
foram iniciados mais detalhadamente os controles dos processos silviculturais, como os controles 
estatísticos de processo, 5W+1H, entre outras ferramentas de qualidade. Todos os processos men-
suráveis dentro da silvicultura são avaliados pelos próprios agentes que fazem a operação, tomando 
como base o conceito de que quem faz a atividade também realiza o seu controle de qualidade, visando 
assim agilidade e assertividade nas tomadas de decisões caso sejam necessárias intervenções em 
determinada atividade que se encontra fora de controle, bem como intervenções preventivas. Estes 
dados são tabulados e analisados pelas próprias áreas operacionais, com o auxilio de ferramentas 
da qualidade e planilhas que os informam se as atividades estão dentro dos padrões estipulados 
pela empresa (Figura 1).

Para corroborar as informações vindas do campo e ter uma visão global das atividades no campo, 
é realizado um monitoramento de qualidade em todas as unidades de gestão operacional da empresa. 
Semanalmente, são feitas visitas a campo a fim de realizar amostragens em campo de operações 
ditas como cruciais no processo de formação das florestas e também outras áreas de apoio que 
são fundamentais para que a operação tenha possibilidade de realizar um trabalho com excelência.

Dentre as operações monitoradas por amostragem está o plantio, preparo de solo, adubação, 
qualidade de mudas, o índice de replantio, os controles operacionais, mato competição e ataque de 
formigas. Nestas, são feitas amostragens sistemáticas de acordo com o processo e observado o 
índice de não conformidade da operação, com estes dados é gerado um gráfico de notas que avalia 
a atividade de 0 a 10. As demais atividades são monitoradas observando a quantidade de pontos não 
conformes de acordo com o observado, pois são atividades nas quais a avaliação tende a ser um 
pouco subjetiva ou não demandam uma análise criteriosa, como o ambiente de trabalho, transporte 
dos colaboradores, equipamentos e implementos utilizados nas operações, o armazenamento e 
controle de insumos utilizados. Dentro de alguns itens são observados subitens que fazem parte da 
atividade e irão compor a nota final do item. No ambiente de trabalho são observados a deposição 
de resíduos sólidos, a deposição dos defensivos e embalagens, a organização das áreas de vivên-
cia, os painéis de gestão á vista e a origem da água potável utilizada pelos colaboradores. No item 
replantio, são observados o tempo do plantio até o replantio e se foram feitas adubações de reforço 
nos replantios acima de 30 dias pós plantio. No item adubação, são analisados a uniformidade dos 
plantios com mais de 30 dias, a variação da dosagem de adubo aplicada, o tempo de adubação 
conforme recomendação técnica. Consolidando todas estas informações, é elaborado um gráfico 
de notas ponderadas (Figura 2), que indica o atendimento aos padrões operacionais e de apoio exi-
gidos pela Eldorado Brasil. Neste é possível acompanhar o desempenho mensal de cada unidade 
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de gestão operacional e focar nas atividades que necessitam de melhoria, este gráfico compõe o 
relatório de qualidade de silvicultura, que atualmente é uma das principais ferramentas de gestão 
operacional da Eldorado Brasil.

Figura 1 – Gráfico acompanhamento operacional de subsolagem, fazenda 
Santa Fé – Baracat, Unidade de Gestão Operacional 02, Selvíria – MS.

Figura 2 – Gráfico de Pontuação gerado no Relatório de Monitoramento de 
Qualidade de Silvicultura, Unidade de Gestão Operacional 02, Selvíria – MS.

CONTROLE DE QUALIDADE OPERACIONAL NA COLHEITA
Com um sistema de colheita de toras curtas por Harvester + Forwarder e um volume mensal de 

corte e baldeio de aproximadamente 440.000 m³ (2014), atualmente a Eldorado Brasil conta com 5 
módulos espalhados no estado do Mato Grosso do Sul e São Paulo, entre áreas próprias e terceiras. 
As atividades de colheita foram iniciadas em maio de 2012, simultaneamente com as avaliações de 
qualidade operacional, realizadas nas etapas de corte, processamento e extração da madeira, com 
adoção do princípio de autocontrole. No processo de corte são avaliados a existência e altura de 
danos às cepas, a qualidade do desgalhamento, destopamento, descascamento e traçamento. Os 
resultados das avaliações são processados e transmitidos nos próprios módulos de colheita, onde as 
avaliações foram realizadas (Figura 3). São geradas informações detalhadas sobre o desempenho 
de cada um dos operadores e acompanhamentos diários das atividades. Este processo, de rápida 
geração e transmissão das informações, acelera tomadas de decisão e permite aos operadores das 
máquinas de colheita realizar ações corretivas e preventivas mais rápidas, minimizando perdas. A 
qualidade operacional das atividades é uma das exigências da Eldorado Brasil e ajuda a compor o 
prêmio de produção oferecido aos trabalhadores da área.

Implantado os controles de campo, posteriormente iniciaram-se os monitoramentos de qualidade, 
seguindo o mesmo propósito do monitoramento da Silvicultura, são observados os mesmos itens 
avaliados pela operação em campo e alguns itens operacionais e ambientais que são intrínsecos 
a atividade de corte e baldeio.
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Na colheita, assim como na silvicultura, também são realizados monitoramentos. Nestes são feitas 
avaliações por amostragem aleatória das atividades para representar o módulo de colheita. O monito-
ramento é feito semanalmente em cada módulo de colheita, sendo avaliados todos os módulos ao final 
de um mês. No relatório, os itens avaliados são apresentados de maneira gráfica, com informações 
quantitativas dos itens avaliados (altura das cepas, diâmetro mínimo, traçamento comercial e toras de 
aproveitamento e madeira remanescente nos talhões). São apresentados também os resultados de não 
conformidade para desgalhamento, descascamento (casca aderente e casca solta) e pilhas de madeira. 
As informações são apresentadas em escala de 0 a 10, de acordo com o grau de conformidade, relativo 
ao procedimento operacional da atividade (Figura 4). O monitoramento é amplamente usado na empresa 
como referência ao atendimento das normas estipuladas e para tomadas de decisões operacionais.

Figura 3 – Gráfico acompanhamento operacional item “Altura e danos nas Cepas”, 
fazenda Rio Pardo, Módulo de Colheita 05, Lençóis Paulista-SP.

Figura 4 – Gráfico de Pontuação gerado no Relatório de Monitoramento de 
Qualidade de Colheita, Módulo de Colheita 05, Lençóis Paulista – SP.

VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO (VANT)
A utilização dos Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs), cada vez mais frequente e comum no 

Brasil, tem ganhado várias aplicações civis, como monitoramento ambiental, fiscalização de linhas 
de transmissão e coleta de imagens geológicas. Existem vários modelos, os quais são capazes de 
atender a diversas condições e aplicações. Para a utilização em áreas florestais, onde é necessário 
sobrevoar extensas áreas e apresentar boa mobilidade, o modelo mais adaptado e escolhido pela 
Eldorado Brasil é o eBee, fabricado pela Sensefly (2015) (Figura 5). O modelo tem 96 cm de enver-
gadura, pesa menos de 1,0 kg e possui autonomia próxima a 35 minutos de voo, o que lhe permite 
cobrir uma área entre 1,5 a 10 km². A área de cobertura depende da resolução da imagem desejada, 
que pode variar entre 3,0 e 30 cm/pixel, de acordo com a altura de voo. O modelo utiliza câmera 
digital Canon 16.0 MP, com a opção de utilizar outros tipos de câmera inclusive infravermelho, de 
acordo com o objetivo do trabalho.
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O equipamento é controlado por uma equipe composta por duas pessoas (piloto e copiloto) para a 
realização do sobrevoo. O eBee realiza o sobrevoo de forma autônoma por meio do software eMotion 
2 (Sensefly), o qual realiza o planejamento do voo, sendo necessário apenas o acompanhamento 
pelo cockpit virtual na tela do computador (Figura 6). Caso necessário, no cockpit, o piloto possui 
diversos comandos sobre o VANT.

Figura 5 - Veículo Aéreo Não Tripulado eBee, Sensefly.

Figura 6 - Cockpit virtual do software eMotion 2, Sensefly.

Após a aquisição das imagens, estas são levadas para o escritório e processadas o auxilio do 
software Postflight Terra 3D (Pix4D) e analisadas no ArcGis (Esri). Em seguida, nas imagens (Figura 
7) são acrescentadas informações da área, como por exemplo, divisões entre talhões (entre uma 
área e outra).

Figura 7 - Imagem processada pelo software Postflight Terra 3D.

Uma das finalidades das imagens adquiridas pelo VANT é a avaliação de sobrevivência (120 dias 
após o plantio), onde são lançadas parcelas circulares (9,8 m de raio) em cada talhão de forma siste-
mática, cada parcela (Figura 8) é identificada por uma sequencia de números (cor vermelho) de ordem 
crescente. Atualmente é realizada a contagem manual do número de covas e mudas propriamente 
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ditas em cada parcela, fazendo-se o registro de cada área, talhão e parcela avaliada, com estas 
informações tem-se o índice de sobrevivência de cada talhão, estas informações são apresentadas 
a área operacional a fim de registrar as informações finais de sobrevivência de cada talhão.

As imagens georreferenciadas também são utilizadas para as atualizações pós-plantio, que 
consistem em confirmar as áreas onde realmente foi realizado o plantio, editando assim a área de 
efetivo plantio de cada talhão. Nestas imagens também são observadas e monitoradas áreas com 
processos erosivos ou com algum agravante ambiental onde é necessário acompanhar a recupera-
ção do local junto aos órgãos ambientais competentes.

Figura 8 - Parcelas lançadas na área para avaliação de sobrevivência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Controle de Qualidade é fundamental para melhoria contínua dos processos na busca por ex-

celência em qualquer empresa. Tendo em vista a versatilidade e adaptabilidade, as ferramentas de 
controle de qualidade podem ser implantadas na área florestal sem maiores impactos.

Dados os desafios de uma empresa do porte da Eldorado Brasil, o controle de qualidade, as demais 
ferramentas de monitoramento e a silvicultura de precisão são utilizados para manter e garantir a 
excelência operacional da empresa. Atualmente, seu maior desafio é tornar o controle de qualidade 
parte de sua rotina diária operacional. Por isso, deve prezar pela transparência e confiabilidade nas 
informações geradas, indicando e comprovando os ganhos potenciais com a adoção das ferramentas. 
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