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O setor de celulose e papel vem enfrentando 
atualmente alguns desafios marcantes nas 
áreas de automação e manutenção de suas 

plantas industriais. Se a sincronicidade entre essas 
áreas vem sendo considerada fundamental para 
manter a eficiência dos processos, a velocidade de 
atualização tecnológica atinge um grau que muitas 
vezes conduz em tempo recorde a algumas obsoles-
cências de equipamentos e máquinas. 

A importância de encontrar novas saídas para vencer 
esse e outros entraves da modernidade tecnológica foi 
um dos grandes motivos da representativa participação 
de profissionais no 1.º Seminário de Automação e Manu-
tenção da ABTCP, realizado no dia 11 de junho último, em 
Limeira (SP), na fábrica da Suzano Celulose e Papel. Mais 
de 60 técnicos estiveram presentes ao evento.

Durante as apresentações do evento da ABTCP, ficou 
clara a visão sobre a necessidade de um planejamento 
estratégico de investimentos e de ações para melhor ge-
renciar os processos de manutenção automatizados. “A 
disponibilidade de recursos, fornecedores e ferramentas 
hoje é extensa, mas, independentemente da capacidade 
de investimento da empresa e do acesso às inovações 
no mercado, é preciso um bom planejamento estratégi-
co, com previsibilidade de investimentos no médio e no 
longo prazos, para manter a atualização tecnológica da 
fábrica e do seu capital humano”, afirmou Wellington Pi-
mentel Felix, coordenador de Manutenção, Automação & 
Elétrica e Instrumentação da Fibria – unidade de Jacareí.

Com o planejamento estratégico, Felix conta que 
a unidade de Jacareí pôde programar-se para evitar 
a obsolescência dos equipamentos, organizando as 

AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO 
SINCRONIZADAS NO PROCESSO

Por Thais Santi

1.º Seminário 
de Automação e 
Manutenção da 
ABTCP mostrou 
como as 
interfaces entre 
essas áreas 
estão alinhadas 
nas empresas e 
discutiu como 
planejar as 
atualizações 
tecnológicas 
das fábricas 
para prevenir a 
obsolescência 
e a falta de 
peças e serviços 
especializados

•	 plano de manutenção padrão – serviços regulares de Parada Geral (PG);
•	 contratos de longo prazo com empresas de capacidade comprovada;
•	 gerenciamento de parada como projeto (escopo, prazo, custo e indicadores);
•	 priorização de RCs de aquisição de materiais importados e/ou com prazo 

longo de fabricação;
•	 utilização de método eficiente e padronizado para identificar serviços de PG;
•	 boa estrutura de supervisão e controle;
•	 controle de avanço do projeto confiável;
•	 relatório final com indicadores que possibilitem avaliar a PG, como a aná-

lise dos fornecedores e ocorrências para promover a  melhoria contínua 
do processo.

atualizações tanto por áreas quanto por  prioridades 
e estabelecendo como os investimentos deveriam ser 
direcionados ao longo dos anos. Segundo o coordena-
dor, tal planejamento teve início com uma análise do 
ciclo de vida no sistema de automação, com base nas 
informações de atualizações tecnológicas divulgadas 
pelos fornecedores parceiros. A partir disso os custos de 
investimento foram estimados e divididos nas fases da 
produção, sendo uma parte destinada a operação e ge-
renciamento e outra a interface de cabo, para ser apli-
cado nos próximos cinco anos, de modo a evitar gastos 
inesperados e custosas manutenções corretivas.

“Com isso, ganhamos em estabilidade, garantimos 
entregas no prazo e estabelecemos um bom relaciona-
mento com o fabricante, pois negociamos o contrato de 
fornecimento e garantimos as peças e os equipamentos 
de reposição no prazo adequado. Vale mencionar tam-
bém o reconhecimento do funcionário e o lucro admi-
rado pelo acionista, resultado do bom desempenho da 
produção”, pontuou o coordenador. 

Nesse caso, a empresa adotou o ciclo clássico de atu-
alização, que compreende pequenos desenvolvimentos 
a cada seis ou quatro anos, contando também com con-
tratos em suporte técnico e manutenção ao longo do 
processo. Outro ponto positivo: as peças sobressalentes 
provenientes das atualizações tecnológicas dos maqui-
nários foram destinadas a outros setores, gerando uma 
espécie de mercado interno. O mesmo será feito agora 
entre as unidades da fabricante de celulose.

A questão da falta de peças, que inclusive gera um 
mercado paralelo a preços irreais, é unânime nesse 
setor. Na ocasião do evento, Moisés Panaro, gerente 
executivo de Manutenção da Suzano Papel e Celulose, 
sugeriu a realização de um mercado para que as em-
presas vendam e troquem peças obsoletas/desativadas 
existentes em seus estoques, diminuindo esse tipo de 
problema, principalmente para produtos de fabricação 
já descontinuada. “Nosso setor trabalha com sistemas 
muito parecidos. Então, quando uma empresa realiza 
um upgrade, as peças reservas estocadas e até mesmo 
aquela substituída, mas ainda em perfeito funciona-
mento, pode servir para outra fábrica que ainda não 
tenha programado sua atualização”, explicou. Uma das 
sugestões foi que esse “mercado” fosse intermediado 
pela Comissão Técnica da ABTCP. 

Case Klabin – Pontos importantes que foram reforçados:
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Questões do processo 
Sem uma visão clara sobre as demandas de automa-

ção e manutenção, a empresa pode perder eficiência 
operacional, a exemplo do case apresentado por Ede-
milson Bueno, coordenador de Manutenção da Klabin, 
durante o seminário. A experiência vivenciada pela em-
presa em 2012 com a máquina MP-06 trouxe o aprendi-
zado sobre a importância da manutenção preditiva.

“A MP-06 teve perdas significativas devido a danos 
em placas do acionamento Multi-Drive, já não mais pro-
duzidas nem comercializadas nos mercados nacional 
e internacional, gerando uma parada de produção de 
39 horas”, compartilhou Bueno. Depois da ocorrência, 
a Klabin intensificou a adoção de várias medidas para 
controlar suas manutenções periódicas, melhorando 
ainda mais o desempenho de seus processos. (Conhe-
ça os procedimentos no quadro “Case Klabin”)

Além do case da Klabin, um relevante tema aborda-
do durante o seminário – e que deverá prosseguir com 
debates durante as próximas reuniões da Comissão 
Técnica de Manutenção da ABTCP – está relacionado 
ao fornecimento dos controles avançados. 

Esses pacotes tecnológicos têm custos atrativos 
aos fabricantes, porém os fornecedores não disponi-
bilizam a programação básica do sistema, dificultando 
os trabalhos da equipe de Manutenção da fábrica. “As 
empresas são forçadas a estabelecer um contrato de 
manutenção para garantir a continuidade do funciona-
mento do sistema”, apontou Felix, da Fibria. 

A gestão de parada geral de fábrica foi também um 
dos temas do evento ABTCP, com palestra ministrada 
por Luis Augusto Rodrigues, da Fibria. Também inte-
grou a programação do seminário o controle da rotina 
da manutenção, apresentado por Joab Senhorinho, en-
genheiro da Fibria. 

Entre as novidades apresentadas sobre rotinas de 
manutenção, Erik Maran, gerente de Negócios da 
Westcon, falou sobre o novo sistema de diagnóstico, 
gerenciamento e monitoramento de ativos online de 
redes Profibus e a sua importância para a estabilida-
de operacional dos sistemas. “É uma tendência e uma 
grande vantagem para o operador a possibilidade de 
ser alertado sobre as instabilidades em seu sistema, 
podendo realizar intervenções preditivas”, resumiu. 
Destaque também para as importantes dicas de Ale-
xandre Gaziola, diretor da AG Gerenciamento, sobre 
a manutenção em válvulas (motorizadas e manuais) 
de alta pressão e os itens que devem ser observados 
nessas válvulas durante a parada geral das unidades. 
(Veja o quadro “Manutenção de VMs”)

Para Luiz Marcelo Piotto, coordenador da CT de 

Manutenção da Fibria, a escolha dos temas do seminário 
ABTCP não poderia ter sido mais assertiva, motivo pelo 
qual atraiu a participação de tantos profissionais de ma-
nutenção e automação. “Precisamos intensificar com mais 
debates e oportunidades a importância da manutenção e 
da automação nas fábricas, como este seminário, avançan-
do nessas discussões e demais assuntos prioritários para a 
troca de informações entre os técnicos”, finalizou.

Pontualmente, os cases práticos das fábricas comentados 
no evento abordaram a redução da variabilidade do kappa 
na saída do digestor por controle multivariável de nível de 
cavacos, na apresentação de Alessandro de Souza, especialis-
ta em automação da Cenibra, e a otimização das malhas de 
controle do Forno de Cal B, na abordagem feita por Antônio 
Rogério Lázaro, analista de Manutenção, e Cristiano Marião, 
engenheiro de Automação e Controle da Suzano Papel e Ce-
lulose. As apresentações completas do 1.º Seminário de Auto-
mação e Manutenção da ABTCP podem ser acessadas no site  
http://www.abtcpblog.org.br/inteligenciasetorial    n

Manutenção de VMs durante parada geral de unidades

É de grande importância analisar previamente os seguintes dados:

Mais de 60 técnicos 
estiveram presentes 
ao 1.º Seminário 
de Automação e 
Manutenção da ABTCP, 
realizado em Limeira 
(SP), na fábrica da 
Suzano Celulose e Papel
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•	 bitola e classe de pressão;

•	 tipo de válvula;

•	 tipo de construção;

•	 tipo de instalação;

•	 dados do processo;

•	 fabricante da válvula e atuador;

•	 condições visuais;

•	 condições operacionais;

•	 danos na haste;

•	 vazamentos para a atmosfera;

•	 passagem - estanqueidade;

•	 travamento do acionamento;

•	 frequência operacional;

•	 instalações de atuadores;

•	 dimensionamento;

•	 aplicação ao processo;

•	 operação indevida fora das  

especificações;

•	 manutenção inapropriada;

•	 outros.


