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4.º SEMINÁRIO DE AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO

No final de abril, a Associação Brasileira Técnica 

de Celulose e Papel (ABTCP) promoveu o 4.º Se-

minário de Automação e Manutenção, na Fibria 

Aracruz, no Espírito Santo. O evento reuniu cerca de 70 

profissionais entre gerentes, coordenadores e supervisores 

das áreas de Manutenção e Automação para abordar os 

desdobramentos da Indústria 4.0 e promover reflexões 

sobre como a manufatura avançada proposta por esses 

conceitos pode incrementar a produtividade e otimizar os 

recursos dos fabricantes de celulose de papel.

As palestras apresentaram aos participantes desde cases 

com aplicações práticas, que vêm demonstrando resultados 

bem-sucedidos, até tecnologias que tendem a se consolidar 

no curto prazo. Jorge Cesar Meneli, especialista de Sistemas 

de Informação Industrial da Fibria, elencou as opções tecno-

lógicas que contemplam a Indústria 4.0. Tomada de deci-

sões inteligentes, Big Data e Analytics, mineração de dados, 

gamificação, sistemas de notificação e robôs automatizados 

estão entre os exemplos citados por ele. 

Diante da nova realidade industrial, Meneli frisou que 

entender bem o conceito da Indústria 4.0 e identificar 

as principais oportunidades e aplicações nos processos 

industriais ainda despontam como um dos mais impor-

tantes desafios práticos. Segundo ele, integrar Tecnologias 

de Informação (TI) com Tecnologias de Automação (TA) 

para proporcionar o desenvolvimento de novas formas 

de geração, tratamento e distribuição de informações é 

o caminho a ser seguido. Entender as novas formas de 

interação com os processos produtivos, focando no au-

mento da estabilidade, da disponibilidade e da produti-

vidade operacional, é mais uma meta a ser conquistada 

nesse processo evolutivo.

Tomando a mineração de dados como exemplo, Me-

neli esclareceu que o método é usado para identificar 

padrões no processo, apontando situações de melhor 

e pior desempenho. “Podemos identificar as melhores 

faixas de operações e as variáveis que mais contribuem 

para esse resultado. Se o processo pode operar em um 

ponto ótimo em determinado momento, podemos fa-

zer a otimização e mantê-lo em funcionamento nesse 

ponto”, detalhou. A definição de novos parâmetros de 

cozimento no processo de celulose com base no tipo de 

madeira, a identificação da causa raiz de problemas de 

balanço na fábrica, a descoberta de variáveis que esta-

vam impactando nas constantes quebras de folhas na 

secagem e a identificação de melhores pontos de ope-

ração em diferentes tipos de processo destacaram-se 

como práticas adotadas pela Fibria.

Por Caroline Martin
Especial para O Papel

ABTCP reúne fabricantes e fornecedores para discutir os desdobramentos da Indústria 4.0
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Luiz Roberto Egreja, diretor de Manufatura Avançada/

Relações Institucionais da ISA São Paulo, apresentou aos 

participantes os cinco principais aspectos da Indústria 

4.0, exemplificando como se aplicam a indústrias de 

processo. “Estes cinco aspectos podem ser assim re-

sumidos: incluir flexibilidade e agilidade nos processos 

industriais sem abrir mão da produtividade ou eficiência 

operacional (o principal objetivo nas últimas décadas); 

considerar toda a cadeia de valor, e não apenas a fábri-

ca; assegurar a continuidade digital da informação, ou 

seja, que o mesmo dado seja utilizado de forma consis-

tente ao longo de todo o ciclo de vida de um produto, 

ativo ou projeto para evitar erros e retrabalhos; prover 

a infraestrutura e as ferramentas, mas principalmente 

preparar as pessoas para um novo tipo de trabalho, mais 

colaborativo, social e com foco em tomada de decisões 

baseada em informação e, por fim, preparar a empre-

sa para um novo modelo de inovação, mais complexo 

e multidisciplinar, em que conhecimentos e tecnologias 

de outras áreas e indústrias serão cada vez mais neces-

sários para gerar inovação que realmente crie vantagem 

competitiva”, pontuou. 

Embora o conjunto de aspectos seja pertinente não só 

para a indústria de papel e celulose, como também para 

todos os outros segmentos industriais, por se tratar de 

uma questão de competitividade e sobrevivência futura 

das empresas, Egreja ponderou que, no segmento de pa-

pel e celulose, a aplicação desses conceitos provavelmen-

te não será tão ligada a desenvolvimento e fabricação de 

produtos, mas, sim, a projeto, instalação, operação, manu-

tenção e desativação dos ativos de produção. “Faz todo o 

sentido o tema ter sido abordado num evento focado em 

manutenção e automação”, ressaltou. 

Ainda sob o olhar do diretor de Manufatura Avança-

da/Relações Institucionais da ISA São Paulo, as empre-

sas do setor já estão se preparando para essa jornada e, 

em alguns casos, dando os primeiros passos, testando 

soluções e conceitos para buscar os casos de sucesso 

que comprovem os benefícios econômicos e a viabilida-

de técnica das soluções. Ainda falta, contudo, uma visão 

mais estratégica sobre o tema que permita traçar um 

plano mais abrangente, que contemple todos os aspec-

tos mencionados por ele.

Como não poderia deixar de ser, existem alguns desa-

fios no processo de transformação na indústria, reconhe-

ceu Egreja. “A necessidade de os executivos de alto nível 

das empresas passarem a enxergar a Indústria 4.0 não 

apenas como uma questão técnica de adoção de novas 

tecnologias, mas realmente como uma questão estratégi-

ca ligada à competitividade e à sobrevivência da empresa 

é um desafio a se destacar”, apontou ele. “Somente a 

partir dessa mudança de postura o assunto será tratado 

com a abrangência e a coordenação entre as diversas 

áreas da empresa que são fundamentais para que ocorra 

uma implantação de sucesso”, completou.

A palestra de Luiz Prestes, gerente de Produto (Sis-

temas de Monitoramento de Vibração) da Valmet, deu 

enfoque ao monitoramento de vibração on-line para a 

manutenção preditiva, envolvendo as áreas de Processo, 

Operação, Produção e Manutenção. “A pauta é pertinen-

te, pois, inserida no contexto de Internet Industrial, pro-

porciona otimização de custos de manutenção, aumento 

da disponibilidade de equipamentos, redução no risco 

operacional, incremento da segurança, entre outras van-

tagens”, listou ele.

Prestes enfatizou que a Valmet vem trabalhando em 

soluções de manutenção que utilizam a realidade virtual 

e expandida por meio de tecnologia Wi-Fi e disponibi-

lidade das informações em tempo real na nuvem. “As 

soluções industriais da internet fornecem maneiras mais 

fáceis e eficientes para que as fábricas e as corporações 

compreendam e melhorem o desempenho de uma plan-

ta. A Internet Industrial tem o papel de conectar e forne-

cer informações confiáveis para um melhor planejamen-

to das manutenções preditivas”, justificou a dedicação 

da companhia. 

Na visão do gerente de Produto da Valmet, o papel 

da Internet Industrial será fundamental para que as 

Palestrantes apresentaram 
desde cases com aplicações 
práticas, que vêm 
demonstrando resultados 
bem-sucedidos, até 
tecnologias que tendem a se 
consolidar no curto prazo
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empresas otimizem sua produtividade e se mantenham 

competitivas no mercado. “O caminho já começou a ser 

traçado, mas ainda há uma longa jornada a ser percorri-

da para que os dados e informações obtidos sejam apro-

veitados da melhor forma possível”, ponderou. Como 

desafios do contexto atual, Prestes citou o pensamento 

do retorno de investimento a curto prazo. “É necessário 

um melhor entendimento dessa tendência, bem como 

suas aplicações, e uma gestão mais focada na prática.”

Renan Fusco, engenheiro de Vendas da Voith, apre-

sentou as soluções digitais que a empresa oferece ao 

mercado de celulose e papel. “Atualmente, todos já 

conhecem, estudam e tentam desenvolver os conceitos 

da Indústria 4.0. Também é unânime a opinião de que 

temos de agir rapidamente para acompanhar os desen-

volvimentos tecnológicos e aplicá-los na indústria de 

papel e celulose. Além disso, existe um sentimento dos 

profissionais da área de que nosso País não deve deixar 

a oportunidade passar: esta é a nossa chance de tomar-

mos a dianteira”, disse, justificando a importância do 

tema abordado.

Entre as novidades tecnológicas disponíveis atual-

mente, Fusco destacou uma solução única que reúne 

três grandes áreas: OnEfficiency, controle de produção 

que promove otimização da performance e maior es-

tabilidade nos sensores, atuadores e controladores do 

processo; OnCare, manutenção preditiva inteligente e 

baseada em monitoramento em tempo real, e SmartSer-

vice, suporte técnico avançado com análises estatísticas, 

assistência remota e realidade aumentada, que se ante-

cipa às demandas do cliente.

Na visão de Fusco, a execução de iniciativas que tra-

rão ganhos expressivos mais adiante é a chave para 

o sucesso futuro. “Em outros segmentos da indústria, 

instituições públicas e negócios diversos, como organi-

zações financeiras e comerciais, entre outras, já vemos 

aplicações reais com altos investimentos em desenvol-

vimento e implantação de análises de Big Data, Inte-

ligência Artificial, Machine Learning etc. Fica claro, por 

meio de estatísticas apresentadas, que tais segmentos já 

perceberam os reais benefícios e tiram proveito dos re-

sultados obtidos com tais avanços. Quando falamos de 

nosso mercado, no entanto, a realidade muda um pouco, 

pois tudo ainda é embrionário, seja por disponibilidade 

de soluções ou por estimativas incompletas ou subjeti-

vas dos ganhos potenciais”, contextualizou.

Ciente de que os investimentos só irão se concreti-

zar diante de provas de ganhos, Fusco salientou que os 

fornecedores precisam pensar como donos do negócio 

no todo e estar certos do objetivo final: aumentar a pre-

sença no mercado consumidor, contribuir com tomadas 

de decisões mais rápidas e eficientes e ser pioneiros e 

disruptivos, para estar sempre à frente quando se trata 

de competitividade. “Acreditamos, portanto, que o futu-

ro esteja ligado a processos mais flexíveis para atender 

às demandas do mercado e muito mais transparente 

em termos de custos operacionais. Isso significa que as 

operações do futuro serão muito mais eficientes, com 

melhor otimização financeira, acompanhando fatores 

externos de custo de insumos, câmbio etc.”, vislumbrou.

O compartilhamento de informações na resolução de 

problemas também será muito maior, afirmou Fusco, seja 

entre plantas de uma mesma companhia ou entre gru-

pos de empresas dispostas a se ajudarem. “Tudo isso só 

será possível se tivermos como foco principal o desen-

volvimento de nosso mercado como um todo, estando 

sempre à frente e não sendo passivos no que diz respeito 

aos desenvolvimentos da Indústria 4.0”, ponderou, res-

saltando a necessidade de mudança de comportamento.

A postura da Voith nesse âmbito é simples e objetiva, 

garantiu Fusco: tratar a Indústria 4.0 como estratégia 

de negócios. “É isso o que temos feito desde a apre-

sentação desse conceito na Alemanha: nos moldando 

rapidamente à nova realidade. Não medimos esforços 

para suprir nossos clientes com tecnologias disrupti-

vas.” Como exemplos práticos dessa estratégia, Fusco 

comentou a recente venda da parcela de ações da Kuka 

(fabricante de braços robóticos, entre outras soluções) e 

a significativa capitalização da Voith Industrial Services 

no grupo Voith, direcionando um importante volume de 

capital para a recém-criada Voith Digital Solutions.
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A Suzano Papel e Celulose está entre as empresas 

fabricantes que se preparam para a digitalização a 

partir do gerenciamento de ativos. “Para que possa-

mos manter a competitividade no mercado de celulose, 

precisamos reduzir nosso custo de produção. A manu-

tenção tem um papel fundamental neste processo. Para 

potencializar a disponibilidade de nossos ativos, temos 

de otimizar ao máximo os recursos de manutenção, sem 

reduzir o Tempo Médio Entre Falhas (MTBF, na sigla em 

inglês para Mean Time Between Failures), ou aumentar 

o Tempo Médio Para Reparos (MTTR, na sigla em inglês 

para Mean Time to Repair). Por isso precisamos inves-

tir em tecnologia e em desenvolvimento de pessoas”, 

frisou Leandro Yamamoto, consultor de Automação e 

Instrumentação da empresa.

Na década passada, falava-se sobre controle de va-

riabilidade de malhas de controles, predições de vari-

áveis de controle visando ao processo e à manutenção 

preditiva para mecânica com base em análise off-line 

de vibração e lubrifi cação e, para elétrica, em análise. 

“Hoje, inovamos em análise preditiva dos instrumentos 

e válvulas de controle, reduzindo o custo de programa-

ção de manutenção preventiva em parada geral a partir 

de diagnósticos assertivos, em que os dados on-line dos 

dispositivos de campos são o diferencial na tomada de 

decisão. Melhoramos os métodos de análise de compor-

tamento das malhas de controle para os quais, em pro-

cessos críticos, construímos sistemas antecipatórios e de 

segurança, intervindo diretamente na ação operacional, 

respeitando a segurança de processo e eliminando erros 

de placas eletrônicas, como transmissores e entradas 

analógicas”, conta Yamamoto sobre as frentes em que a 

Suzano trabalha atualmente.

Ainda abordando o conceito de Indústria 4.0, Ya-

mamoto disse que a indústria brasileira precisa, pri-

meiramente, pensar em obsolescência para que possa 

preparar seus ativos na integração dos dispositivos de 

campo em redes industriais e, em seguida, promover a 

integração em redes de TI. “As fábricas mais novas do 

Brasil são modernas e já adotam iniciativas que são re-

ferência. Um dos exemplos é o gerenciamento de ativos 

baseado nos status dos instrumentos e motores. Ainda 

assim, identifi camos oportunidades para melhorias. É o 

caso do Opex em manutenção preventiva, que pode ser 

reduzido a partir do uso de dispositivos mais robustos 

e com tecnologia FDT-DTM. Poderíamos integrar todo 

o parque instalado”, disse, citando que, atualmente, a 

Suzano importa esse material para consolidar a tecno-

logia e ser pioneira nesse novo conceito. “Com a visão 

em automação, estamos trabalhando para automatizar 

alguns métodos de análises de processos, em que a mi-

neração de dados poderá otimizar o tempo dos nossos 

engenheiros de processo e direcionar os esforços em 

análises mais complexas, otimizando, assim, os recursos 

da companhia”, acrescentou.

Para Yamamoto, a quebra de paradigmas ainda é 

“Eventos assim são e sempre serão muito bem-vindos, como é uma oportunidade ímpar de trocar informações e tomar 
conhecimento do que está acontecendo no mercado. Do ponto de vista do fornecedor, é uma ótima ocasião para mapear 
oportunidades e estreitar relacionamentos; do ponto de vista do cliente, é uma excelente forma de identifi car potenciais 
soluções e encontrar caminhos alternativos para superar as difi culdades do dia a dia das fábricas de celulose e papel.”
Regis Alves, gerente de Vendas e Serviços da Metso Brasil

“O evento foi de extrema importância para a discussão do tema. As empresas participantes demonstraram comprometi-
mento e consciência do futuro para qual o mercado caminha. A melhor forma para contribuir com discussões de interesse 
da indústria de celulose e papel é se manter próximo dos produtores e usuários fi nais, entendendo suas necessidades e 
aplicando as melhores práticas e tendências tecnológicas.”
Luiz Prestes, gerente de Produto (Sistemas de Monitoramento de Vibração) da Valmet

“Precisamos nos integrar, trabalhar juntos em prol de nosso segmento. Devemos cada vez mais intensifi car o compartilha-
mento de ideias e a colaboração mútua para construirmos juntos uma nova realidade. Tenho certeza de que a mesma decisão 
estratégica adotada pela Voith será gradativamente replicada pelas demais empresas do segmento, assim como pela ABTCP, 
que já criou grupos de discussão, divulgando trabalhos, construindo relacionamentos e dando total apoio às iniciativas.”
Renan Fusco, engenheiro de Vendas da Voith

PATROCINADORES FAZEM BALANÇO POSITIVO DO EVENTO

Todos os 
conceitos 
apresentados 
no seminário 
são práticas e 
tecnologias que 
farão parte do 
dia a dia da 
indústria de 
celulose e papel 
num futuro 
bem próximo
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necessária no processo de transformação da indústria. “Embora o 

acesso a informações esteja disponível a todos, a evolução tecnológi-

ca acontece muito rápida. Precisamos nos reinventar continuamente 

para sermos competitivos e nos adequarmos ao novo em um curto 

espaço de tempo. Não podemos falar em computação cognitiva ou 

redes neurais em controle de processo se nossos ativos de campos 

possuem histereses mecânicas.”

O trabalho realizado pela Suzano começa pela capacitação de pesso-

as, diferencial considerado fundamental para a realidade da Indústria 

4.0. “Estruturamos de forma corporativa um comitê técnico para discu-

tir itens como plano diretor de automação, padronização de metodolo-

gias e iniciativas a partir das quais podemos potencializar os resultados 

e, de forma rápida, disseminar os conhecimentos entres as unidades 

operacionais. O trabalho conta com o apoio da Diretoria e da Gerência 

de Manutenção Executiva e Corporativa, que nos orientam nas expecta-

tivas e estratégias para o futuro da companhia. Estamos neste momen-

to, por exemplo, com um estudo bem avançado em obsolescência, que, 

por sua vez, resultará em um relatório final direcionando a projetos de 

modernização nas Unidades Suzano-SP, Limeira-SP e Mucuri-BA”, deta-

lhou o consultor de Automação e Instrumentação.

Yamamoto contou que na unidade fabril mais nova da Suzano, Im-

peratriz-MA, que possui os mais modernos recursos tecnológicos para 

fabricação de celulose, o maior desafio consiste em integrar a gestão de 

todo o ciclo de vida do ativo por meio de um sistema único de controle. 

“Dessa forma, elaboramos um mapa de processo da unidade, identifi-

cando as variáveis que afetam diretamente os itens de controle opera-

cional, e traçamos a estratégia de manutenção baseados na Análise de 

Modos de Falha e Efeitos (FMEA na sigla em inglês para Failure Mode 

and Effect Analysis) dos equipamentos críticos, como transformadores, 

inversores, válvulas e medidores magnéticos", revelou. Para obter su-

cesso com a metodologia, frisou Yamamoto, o diferencial foi reunir to-

dos os técnicos das áreas em uma sala de aula para, além de discutir 

o ativo, trocar experiências, contribuindo diretamente para a matriz de 

habilidades técnicas. “O resultado final foi a elaboração de um plano 

de trabalhos automáticos (nas áreas Preventiva, Sensitiva, Preditiva e 

de PG) e atualizações da lista técnica no SAP”, completou sobre o tra-

balho. Ele reforçou que a Suzano está focada nos diversos conceitos 

que formam a Indústria 4.0 e com pequenas iniciativas já vem co-

lhendo resultados expressivos em manutenção e operação, projetando 

um cenário otimista para inovar e modelar os processos e buscando 

ser referência global entre os maiores players globais da indústria de 

celulose e papel.

Em sua palestra, Anderson Cavessana Loureiro, engenheiro de Ma-

nutenção da Andritz, abordou o sistema inteligente de rejeição de car-

gas da Unidade Aracruz. “O processo de rejeição automático consiste 

em um desligamento das cargas em uma sequência predeterminada, 

iniciada pelas não prioritárias, utilizando um sistema de proteção 

específico concebido para manter o equilíbrio entre a geração e o 

consumo de energia elétrica”, esclareceu, adicionando que o sistema 

foi montado a partir de uma concepção e arquitetura de automação 

original já existente em 2002. 

Loureiro enfatizou que, no sistema de rejeição de cargas, deve-se de-

terminar a quantidade ideal de carga a ser rejeitada, pois um volume 

de rejeição acima do necessário resultará em desligamento de áreas 

indevidas. Uma retirada menor de cargas do sistema também pode levar 

a uma queda na frequência das barras, tornando imprevisíveis os desli-

gamentos e podendo gerar desligamentos de áreas como caldeiras de 

recuperação, o que agravaria a condição da planta.

Detalhando a funcionalidade básica, Loureiro informou que o sistema 

executa a leitura de todas as variáveis do processo. Para cada situa-

ção de perda de fontes, há uma resposta de rejeição de acordo com as 

prioridades estipuladas pelo operador. Entre os desafios da implemen-

tação do projeto, ele citou o sistema supervisório do sistema elétrico de 

potência, que roda apenas em sistema operacional Windows 2000; o 

grande número de variáveis de leitura; o cabeamento, que precisou ser 

substituído em alguns pontos; o protocolo antigo de comunicação entre 

os relés e o sistema (IEC103) e a execução de toda a implementação e 

testes com a fábrica em operação. 

Regis Alves, gerente de Vendas e Serviços da Metso Brasil, apresen-

tou as iniciativas relacionadas à digitalização e Big Data que a empresa 

está desenvolvendo e implantando em suas atividades para oferecer 

melhores serviços a seus clientes, a exemplo da digitalização dos servi-

ços em válvulas. 

Informações relativas a ações de serviço recomendadas (peças e ser-

viço) enviadas proativamente aos clientes; conhecimento do fluxo de 

trabalho (visibilidade do status do trabalho) e planejamento ativo dos 

recursos; cotação revisada para o cliente quando a análise de condição 

for realizada (ações verificadas e corretas para maior confiabilidade) 

são algumas das práticas do projeto implementado pela Metso. 

Na visão de Alves, todos os conceitos apresentados no seminário são 

práticas e tecnologias que farão parte do dia a dia da indústria de celu-

lose e papel num futuro bem próximo. “É um caminho sem volta. Estas 

tecnologias já são diferencial competitivo em outros setores, e não será 

diferente no mercado de celulose e papel. Quem não se adequar estará 

fora do mercado.”

Neste contexto, o gerente de Vendas e Serviços da Metso acredita que 

os principais desafios incluem a definição das tecnologias mais apro-

priadas e a mudança de cultura dos profissionais. “Notadamente no 

segmento de válvulas industriais, muitas empresas e consequentemente 

as pessoas ainda não acreditam nos resultados que podem ser obtidos 

quando tecnologias e práticas novas são aplicadas nesses tipos de ati-

vos. Por se tratar de um ativo crítico em muitas aplicações, em que uma 

a falha pode levar a grandes perdas de produção e/ou impactos am-

bientais, existe certo receio em mudar para algo novo”, pontuou.  n


