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Webinar: Papel e Celulose 4.0 – Digitalização na 
Indústria de Papel e Celulose 

A transformação digital da indústria e seus reflexos no setor de celu-

lose e papel foi o tema-chave do webinar, ministrado por Rafael Zanini, 

gerente de Vendas e consultor de Digitalização para Indústrias de Pro-

cesso da Siemens (PD), realizado no dia 3 de abril último. A apresenta-

ção permitiu aos participantes ampliar os conhecimentos na evolução 

da quarta revolução industrial de maneira objetiva e com foco nas prin-

cipais aplicações e tendências para o setor.

O webinar, transmitido pela plataforma de educação a distância da 

ABTCP, partiu do cenário atual, para que Zanini enfatizasse que a digi-

talização da indústria é o próximo passo para aumentar a produtivida-

de nas indústrias de processo. Para que isso ocorra, a indústria precisa 

possuir níveis já adequados de eletrificação e automação de seus pro-

cessos, incorporando novas tecnologias da Indústria 4.0, como conec-

tividade do chão de fábrica por meio da Internet das Coisas (IoT), poder 

computacional em nuvem, ferramentas de análise de dados, Inteligên-

cia Artificial, entre outras tecnologias para potencializar os resultados 

esperados, trazendo ainda operações seguras, confiáveis e contínuas. 

“A Indústria 4.0 permite melhorias e resultados em quatro princi-

pais áreas: aumento da eficiência, ganho de flexibilidade, aumento da 

qualidade e redução do Time to Market. Nesse sentido, é muito impor-

tante a empresa conhecer o seu mercado, seu processo e nível atual de 

digitalização para identificar quais áreas a Indústria 4.0 pode trazer 

melhores resultados de acordo com seus desafios estratégicos”, desta-

cou o executivo da Siemens.

Zanini revelou ainda ser possível mensurar o valor da digitalização 

para a indústria de papel e celulose, em uma conta que poderia pro-
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A CAPACITAÇÃO E A VISIBILIDADE TÉCNICAS COMO VANTAGENS EXCLUSIVAS 
DOS ASSOCIADOS ABTCP

Associar-se à ABTCP não se resume apenas a obter descontos. É uma escolha que garante uma série de diferenciais para sua 

empresa e carreira, como a visibilidade gerada pelo Patrocínio Técnico e a Pós-Graduação. Quem sabe disso é a Kemira, empresa 

associada, que percebe essa importância re� etida em seus negócios com o setor de celulose e papel. 

“O patrocínio técnico busca associar a imagem da empresa nos assuntos que abordem know-how e tecnologia oferecidos 

para as indústrias do setor no momento mais importante da geração de negócios: na busca do conhecimento e da descoberta 

das tecnologias disponíveis para atender à determinada demanda. Portanto, a Kemira sempre busca estar presente desde o início 

da formação de opinião do fabricante e do usuário”, ressalta Ana Carolina Simões, responsável pela comunicação da empresa. 

Patrocinadora de diversos cursos da ABTCP, a Kemira usufrui desse momento da oferta de conhecimento aos participantes de 

cursos para alinhar as suas tecnologias por meio da apresentação de artigos e conteúdos de alta qualidade técnica. “Investimos, 

a partir das nossas ações de marketing em conjunto com a ABTCP, na consolidação da marca como patrocinadora”, enfatiza 

Ana Carolina.

Outro grande diferencial da Associação é que, como poucas, a ABTCP possui um curso de Pós-graduação voltado exclusiva-

mente para o setor, aproximando ainda mais todos os pro� ssionais. O engenheiro André Ferreira, gerente de Vendas de uma 

empresa fornecedora do setor, foi um dos muitos alunos que aprovaram a Pós da ABTCP. 

“Gostei principalmente da organização geral do curso e de todos os pro� ssionais envolvidos. A Pós-Graduação nos apresenta 

de uma maneira muito completa todos os processos de produção da celulose e suas variáveis, além de abrir um mundo de pos-

sibilidades para atuarmos em uma in� nidade de segmentos”, enfatizou Ferreira, manifestando o valor da Pós-Graduação ABTCP 

para os pro� ssionais que pretendem crescer em suas carreiras.

Atenção: se você e a sua empresa não são associados ainda, associe-se já pelo site www.abtcp.org.br/associados e consulte 

nos submenus todas as vantagens disponíveis, descontos, entre outros benefícios para Pessoas Física e Jurídica!
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porcionar mais de 25% em aumento de valor. Como exemplos 

práticos, entre as principais oportunidades disponíveis para ele-

var os resultados, ele destacou que novas tecnologias de Inteli-

gência Artificial e Análise de Dados podem fornecer redução no 

custo de manutenção, rendimento adicional de celulose e otimi-

zação do consumo de material. 

A automação de processos e integração da logística também po-

dem aumentar a produtividade e reduzir o desperdício. Em outras 

etapas, frisou Zanini, as ferramentas móveis e dispositivos inteli-

gentes podem fornecer suporte para as equipes em campo, aumen-

tando a integração entre operação florestal e industrial. Tal análise 

é feita avaliando-se três perspectivas dentro de uma abordagem 

holística: tecnologias, processos e aspectos organizacionais. 

“Hoje, os principais benefícios para a indústria de � bras são o 

desperdício mínimo, com monitoramento contínuo e inteligente do 

processo produtivo; conectividade e visibilidade aumentada, por 

meio de novas tecnologias de rede e análise de dados; e� ciência 

logística; redução de erros e custos devido ao monitoramento; re-

dução de emissão de CO2, por consequência das demais reduções, 

entre outros. A inteligência � orestal também tem avançado expo-

nencialmente, permitindo prever a produtividade � orestal, com base 

em dados de solo, clima, material genético entre outros, tornando 

possível a tomada de decisão mais assertiva”, disse Zanini. Ao � -

nal, o pro� ssional trouxe alguns casos práticos para exempli� car 

as aplicações.

Webinar: Utilizando Big Data Analytics 
para otimização de estoques e aumento de 
con� abilidade 

A quantidade de dados produzida dentro de uma fábrica seria 

imensurável se não fosse o recurso de Big Data Analytics, que atual-

mente permite às empresas melhor gerenciar esse volume de infor-

mações, transformando dados em resultados a partir da otimização. 

O desa� o das indústrias é o que fazer com o volume de dados e 

como tirar proveito dessa avalanche de informações. Aqui entra o con-

ceito de Big Data Analytics, ou seja, entram os softwares que podem 

examinar grandes quantidades de dados e descobrir padrões ocultos, 

correlações e outras interpretações. No último dia 10 de abril, Gui-

lherme Golfetto, engenheiro de Aplicações da Metso, falou especi� ca-

mente sobre a utilização do conceito para otimização de estoques e 

aumento da con� abilidade nas plantas de celulose e papel. 

Tipicamente estoques de manutenção, reparo e operação (MRO) 

possuem características peculiares e com comportamento anôma-

lo: alto tempo de reposição, imprevisibilidade da demanda, baixo 

giro, entre outros. Tal comportamento exige um trabalho analítico 

e inteligente para alcançar a otimização.

A possibilidade de maximizar o tempo de reposição utilizando 

recursos de identificação e visibilidade de materiais em estoque 

avançado, a redução da imprevisibilidade da demanda utilizando 

variáveis de acompanhamento de tendências de desempenho e a 

identificação e utilização de materiais de baixo giro utilizando o 

conceito de materiais intercambiáveis são alguns dos benefícios 

após a implantação do software de análise. 

Outra etapa crucial do processo, o Big Data Analytics permite 

reduzir riscos de operação, aumentando a capacidade de um item 

desempenhar uma função requerida sob condições especificadas 

durante um dado intervalo de tempo, ou seja, aumentando a con-

fiabilidade do equipamento. “Nessa fase, a ideia é reunir todos 

os dados que estão pulverizados ao redor do ativo, como desem-

penho no processo, disponibilidade e equivalência em estoque, 

histórico de falhas, manutenções e testes realizados. A partir do 

cruzamento, correlação e análise das variáveis ao redor do ativo, é 

possível o software identificar padrões de comportamento e ten-

dências para suporte à tomada de decisão”, finaliza o engenheiro. 

Além dessas análises, a Metso possui ferramentas para asse-

gurar a integridade de válvulas e identificação de problemas que 

podem variar desde controles em modo manual até válvulas de 

controle operando incorretamente. “Um dos benefícios é a redu-

ção nas perdas por vazamentos e nos custos com manutenções 

desnecessárias”, explicou Guilherme Golfetto.

Nota importante: os webinares são gratuitos para os asso-

ciados da ABTCP, por meio da plataforma on-line da associação. 

Durante a apresentação é possível interagir com o palestrante e, 

ao final, realizar o download do material.

2.ª Reunião da Câmara Ambiental de Celulose e Papel
Os representantes da Câmara Ambiental de Madeira, Mobiliário, 

Papel, Papelão e Celulose pela Companhia Ambiental do Estado de 

São Paulo (CETESB) se encontraram no dia 28 de março último, na 

sede da ABTCP, para a segunda reunião após a formação dos grupos 

de trabalho. Para esse encontro, a CETESB trouxe especialistas em 

políticas públicas e logística reversa, em águas subterrâneas, e em 

imp actos ambientais. Na ocasião, o grupo reunido discutiu os resí-

duos na fabricação de papel e celulose. Como próximo passo, o grupo 

revisará algumas instruções para propor melhorias e entendimentos 

acerca dos processos produtivos do setor. Nesse sentido, o grupo revi-

sará algumas instruções para propor melhorias e entendimentos acer-

ca dos processos produtivos do setor.           n


