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WEBINAR ABTCP – INDÚSTRIA 4.0:  AJUDANDO A AUMENTAR OS 
RESULTADOS DA INDÚSTRIA DE CELULOSE E PAPEL

WEBINAR ABTCP – QCS / WIS: NOVAS TECNOLOGIAS E APLICAÇÕES, 
COMO DIRT COUNT, NO CONTROLE DE QUALIDADE DE PAPEL E CELULOSE

Teoria e prática da chamada Indústria 4.0 foram abordadas por Thiago 
Morada e Luciano Filho, especialistas da Radix Engenharia e Softwa-
re, e por Maurício Bezerra de Souza Jr., professor do Departamento de 
Engenharia Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
durante o webinar promovido pela ABTCP em 20 de abril passado.

O conceito da Indústria 4.0, também de� nida como a Quarta Re-
volução Industrial, foi demonstrado a partir de cases. De acordo com 
os especialistas da Radix, esta nova fase dos processos produtivos é 
marcada pela digitalização de ponta a ponta dos ativos físicos e a inte-
gração em um ecossistema digital. 

Em alguns estudos de caso em fábricas, eles mostraram como a 
Indústria 4.0 e a Internet das Coisas (IoT, no acrônimo em inglês) 

podem alterar os processos produtivos. No case do sistema A!prox, de-
senvolvido pela Radix para a Raízen, a interconectividade digital foi 
utilizada para evitar acidentes com maquinário, por meio de campos 
virtuais criados com RFID. Assim, o operador e as máquinas “ganharam 
mais sentidos”. O sistema também conta com alarmes e mecanismos 
de intertravamento e oferece ainda a possibilidade de melhor controle 
da logística dentro da fábrica. 

Em outro estudo de caso apresentado durante o webinar sobre a 
Indústria 4.0, o desenvolvimento de uma rede neuronal para estimar 
o número kappa em um digestor contínuo da Cenibra promoveu ganhos 
pela aplicação das novas possibilidades oferecidas pela tecnologia, como 
a redução na variabilidade e a melhoria no controle de processos.  n

A automação industrial foi o tema do webinar da ABTCP do dia 25 
de abril último apresentado por Wallace Cesar, engenheiro de Aplicação 
e Suporte a Vendas da ABB. Ele falou sobre inovações tecnológicas em 
sistemas de imagem e controle da qualidade on-line durante o processo 
produtivo da indústria de celulose e papel.

Segundo Wallace, as especi� cações de qualidade cada vez mais exigen-
tes encontradas por fabricantes do setor, inclusive em dirt count, apenas 
por meio de medições laboratoriais off-line ou métodos tradicionais on-
-line por amostragem, escaneamento ou pontuais, podem não ser mais 
alcançadas, uma vez que a distribuição de sujeira na folha pode variar. 
“Por isso, a ABB oferece um sistema capaz de cobrir 100% da folha nas 
inspeções e ainda gerar relatórios com base nas normas ISO e Tappi tanto 
na produção de papel como na de celulose”, ressaltou. 

Tradicionalmente, disse Wallace, a inspeção ocorria apenas para obser-
var defeitos, como furos ou manchas na folha de papel, enquanto atu-
almente o objetivo é também encontrar defeitos capazes de afetar uma 
empresa e sua lucratividade. “O que procuramos são coisas que ninguém 
gostaria de encontrar em um copo de café, fraldas ou outro produto de 

higiene”, frisou o engenheiro da ABB. Para ele, hoje a importância da pre-
cisão no controle da qualidade é ainda maior, porque, em um mundo cada 
vez mais interconectado em redes sociais, um erro ou defeito pode man-
char não só a imagem do papel, mas também – e principalmente – toda a 
reputação de uma empresa perante seus clientes.

Além das aplicações mais novas em sistemas de imagem, a ABB 
apresentou produtos lançados recentemente para sistemas de controle 
de qualidade: um novo scanner destinado a folhas de papel de até 
6,2 m de largura que agrega décadas de conhecimento da ABB em 
concepção, design e fabricação de scanners para a indústria de pa-
pel, além de um novo sensor de alta performance para medição de 
cor que incorpora iluminação por LED, resultando em uma vida útil 
maior que as lâmpadas halógenas tradicionalmente utilizadas nesse 
tipo de sensor e também em um número reduzido de sobressalentes 
e paradas indesejadas no scan ner para a troca de lâmpadas. O desen-
volvimento do sensor de cor engloba em sua engenharia toda a expe-
riência da ABB tanto na medição confiável como no controle de cor re-
alizado por mais de 30 anos.                n
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