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FÁBRICA 4.0 É TEMA DA PRIMEIRA 
REUNIÃO DA CT DE CELULOSE DA ABTCP 

A Indústria 4.0, marcada pelos impactos que a 
grande capacidade de processamento de dados 
tem trazido à atividade produtiva, já é uma reali-

dade mundial. A partir deste conceito que marca a Quar-
ta Revolução Industrial, os mais avançados fornecedores 
de máquinas para o setor, como a Voith, criaram o con-
ceito Fábrica 4.0. (Entenda mais sobre a Indústria 4.0 
pela entrevista sobre o tema publicada na O Papel 
de agosto/2015)

Um ambiente de produção onde os avanços da tecno-
logia da informação se fazem presentes, transformando 
o modelo tradicional de indústria. Sistemas cyber físicos, 
ou seja, a inteligência da informação mobilizando as li-
nhas de produção, trabalham de forma integrada com 
maior conectividade entre os dados e a uma velocidade 
surpreendente. Tudo isso, já realidade nas mais avança-
das empresas do setor de celulose e papel, foi demons-
trado durante a primeira reunião da Comissão Técnica 
(CT) de Celulose da ABTCP.

O encontro entre os profissionais das empresas que 
integram a CT de Celulose ocorreu em 29 de março úl-
timo, na sede da Associação, e contou com a apresenta-

ção de André Floriani, da Voith. Segundo o engenheiro, a 
aplicação na indústria papeleira já vem sendo realizada 
passo a passo há mais de dez anos com tecnologias que 
serão a base da Fábrica 4.0. 

“Agora, porém, se nota um maior movimento nes-
se sentido, devido às novas possibilidades de conec-
tividade entre tais tecnologias. Hoje, já falamos na 
interconectividade – considerada a Quarta Revolução 
Industrial – em redes robustas com conexão 5G, o que 
torna a velocidade e o acesso às informações ainda 
mais rápidos, além de gerar uma capacidade de co-
municação muito maior, próxima do tempo real – isso 
tudo sem falar na questão da segurança na Tecnologia 
da Informação, essencial em qualquer empresa”, frisa 
Floriani, ressaltando que, mais do que conceitos técni-
cos, o setor também tem de focar na automação. 

O especialista em automação da Voith comenta que, 
atualmente, uma máquina de papel tem em torno de 17 
mil entradas e saídas, 5 mil atuadores controlados a ge-
rar 60 mil sinais por segundo, sendo necessárias 260 se-
manas/homem, ou seja, várias pessoas em paralelo para 
verificar todas essas entradas e saídas, utilizando-se 
mais de 900 toneladas de cabo. Como toda essa conec-
tividade pode ajudar no aumento da competitividade do 
setor de celulose e papel? 

Floriani responde que a conectividade vai trazer em 
torno de 20 mil entradas e saídas, 160 mil sinais por 
segundo – quase o triplo do que temos hoje –, 7 mil 
atuadores e, ao mesmo tempo que o volume de informa-
ção vai aumentar, existirá tecnologia para fazer o comis-
sionamento disso tudo na metade do tempo e utilizar 
menores volumes de cobre e cabos, com o advento do 
wireless industrial. “Diante disso, a produtividade será 
extremamente elevada.”

Além disso, em linhas gerais, a empresa terá redução 
de custo operacional e aumento da flexibilidade da pro-
dução, com base em dados e informações coletados em 
tempo real, bem como pessoas e máquinas interconec-
tadas, melhorando consideravelmente todos os proces-

Alta produtividade, agilidade na produção, redução no custo operacional, 
interconexão máquina–pessoa e acesso a informações em tempo real são algumas 
das vantagens deste admirável mundo novo: a Quarta Revolução Industrial
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sos. “O uso de ferramentas inteligentes poderá ainda 
trazer indicadores de performance e mostrar como oti-
mizar as diversas seções das máquinas”, afirma.

Floriani cita ainda os pilares da Fábrica 4.0 que se-
rão beneficiados por toda essa inovação. “Três áreas 
poderão ter maior eficiência e beneficiar-se com esse 
admirável mundo novo: a Produção (que está associa-
da a sensores, controles, atuadores, software inteligen-
te no campo), a Manutenção (sistemas de diagnóstico 
automático, análise de vibração, softwares de gestão 
de manutenção, melhoria do processo de manutenção 
por meio de treinamentos e consultorias, diagnóstico) 
e os Serviços Inteligentes (análise, acesso remoto via 
internet, “presença remota” através de transmissão de 
imagens e tempo de um técnico local, entre outros).”

Nas entrelinhas do setor
Por meio desses novos processos, por exemplo, é 

possível controlar a gramatura e a umidade, a aceleração 
da máquina ou mesmo o modo de recirculação em se-
cadores de celulose. “Segundo estudos de mercado, de 
10% a 15% do custo operacional vem da manutenção. 
Usar esse tipo de tecnologia, portanto, pode ajudar a 
melhorar esses índices”, afirma Floriani. O engenheiro 
acrescenta ainda que a experiência de trabalhos reali-
zados em diversas plantas mostra que 90% de todas 
as atividades de manutenção podem ser modificadas, 
melhoradas ou eliminadas para se obter melhor perfor-
mance e disponibilidade de máquina. 

Para que toda essa tecnologia seja implementada, o 
setor de celulose e papel tem dois grandes desafios: a mo-
dernização das tecnologias instaladas (pois ainda existem 
muitas fábricas com máquinas antigas) e a capacitação 
de mão de obra para o uso desses novos softwares. De-
verá ser considerada uma maneira de se trabalhar no 
ambiente de uma Fábrica 4.0 muito mais embasada em 
análise de dados em vez de decisões intuitivas. Para tanto, 
será imprescindível mudar a cultura organizacional, um 
processo que pode levar de dois a três anos, no mínimo. 

“O software traz a melhor eficiência, mas o ponto 
chave são as pessoas: elas precisam estar preparadas e 
comprometidas com esse novo cenário”, ressalta Floria-
ni. Para isso, ele acredita na necessidade de se repensar 
o treinamento, não só na parte técnica da produção do 
papel ou da celulose, por exemplo, mas principalmente 
na forma de conduzir o trabalho e de pensar e interagir 
com todo o novo volume de informação disponível. 

Paulo Gaia, coordenador da Comissão Técnica de 
Celulose da ABTCP, compartilha da mesma opinião do 
especialista da Voith e chama os técnicos do setor a par-
ticipar das reuniões das Comissões Técnicas de Celulo-
se. “Por meio desses encontros, queremos trazer novos 

assuntos e discutir os avanços que estão acontecendo 
no setor, para que possamos disseminar cada vez mais 
tecnologias e, assim, reforçarmos a oportunidade de me-
lhorarmos a capacitação do setor como um todo.”

O coordenador da CT de Celulose diz que a ABTCP 
é fundamental como instituição capaz de promover 
o intercâmbio de conhecimento entre os técnicos e, 
a partir disso, desenvolver soluções para o setor de 
celulose e papel por meio de estudos e projetos es-
tratégicos, gerando produtos e serviços que atendam 
à demanda das empresas. “Queremos fortalecer nossa 
atuação como referência técnica para o setor. Cada 
empresa tem estrutura própria de capacitação, mas a 
ABTCP dispõe de um acervo muito grande, com mui-
ta informação técnica, e pode atuar como facilitadora 
para agregar tudo isso”, afirma.

Caso você tenha interesse em participar de algu-
ma das Comissões Técnicas da ABTCP, saber mais 
sobre algum assunto específico ou sugerir futuros 
debates, entre em contato com a ABTCP pelo email  
comissoestecnicas@abtcp.org.br.     n
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André Floriani, da Voith, diz que a produtividade será extremamente elevada nas chamadas 
Fábricas 4.0

Paulo Gaia, coordenador 
da CT de Celulose da 
ABTCP: “Queremos 
trazer novos assuntos e 
discutir os avanços que 
estão acontecendo no 
setor, para que possamos 
disseminar cada vez mais 
tecnologias e, assim, 
reforçar a oportunidade de 
melhorarmos a capacitação 
do setor como um todo”


