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ASSOCIADOS ABTCP DESTACAM OS BENEFÍCIOS DA 
EXPOSIÇÃO E DOS WEBINARES

A participação em exposições no Brasil sempre está atrelada à promo-
ção de marcas, produtos e, em menor intensidade, à geração de negócios 
imediatos. Contudo, investir em eventos, como esses, é algo que as em-
presas só fazem quando adquirem con� abilidade e percebem qualidade 
demonstradas pela organização. Esse é o ponto de vista da Kadant sobre 
a Exposição Internacional de Celulose e Papel da ABTCP, que movimenta 
fornecedores, indústrias, pro� ssionais independentes e entidades em tor-
no de um único objetivo: gerar relacionamentos, que irão se traduzir em 
futuros e importantes negócios.

”Especi� camente para a Kadant, a cada edição da Expo, além de sua 
linha tradicional de produtos, é prioridade promover novas aplicações e 
novidades alinhadas às evolutivas necessidades de cada processo nas di-
ferentes indústrias do setor. Sempre apresentando o processo de pesquisa 
e desenvolvimento tecnológico desses itens, o que é essencial para os 
clientes e visitantes”, destaca Luiz Carlos Corrêa, responsável pelo Ma-
rketing da Kadant South America.

O pro� ssional explica que a empresa, como sócia patrocinadora da ABTCP, 
usufrui de relevantes vantagens. ”A Exposição, em especial, está oferecendo 
no momento oportunidades a Kadant e a todas as empresas participantes, 
pois é o principal e globalizado evento do setor, promovendo o painel Li-
deranças em Destaque e apresentação de trabalhos no Congresso, além da 
premiação Destaques do Setor e Jantar de Confraternização.” Assim, Corrêa 
diz que alinhar a marca da Kadant à ABTCP é um fator que agrega valor.

WEBINARES
Outro grande diferencial da ABTCP é a realização dos Webinares – 

eventos gratuitos aos associados para atualização pro� ssional de manei-
ra rápida e prática em curtas palestras à distância.  ”Sempre que posso 
participo dos webinares, pois é muito fácil para conciliar com a mobili-
dade necessária nos dias atuais e me mantém atualizado com os assun-
tos mais recentes e de meu interesse”, avalia Luiz Barbante, consultor 
para start-ups e spin-offs de tecnologia ligadas à Indústria 4.0 (Digital 
Twins e IIoT) para o setor de Celulose e Papel. E completa: ”Precisamos e 
precisaremos muito de treinamento para os pro� ssionais da área, espe-
cialmente em novas tecnologias, como IIoT, Digital Twins, Hubs, Clusters, 
Analytics e BI, entre outras. Tenho participado, divulgado e incentivado os 
demais associados a participar dos Webinares sobre assuntos relevantes. 

Tais eventos oferecem conteúdos consistentes e são apresentados por 
pro� ssionais de altíssimo nível”.

DIGITALIZAÇÃO E OPERAÇÃO COLABORATIVA NA 
OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE PAPEL 
E CELULOSE

As tecnologias da chamada Indústria 4.0 são as mais inovadoras e 
estão gerando grande impacto nos processos produtivos. Mas as mudanças 
não se restringem às máquinas e vão além disso, pois deverão gerar de-
mandas futuras de interação e colaboração entre as pessoas para que toda 
essa transformação se torne viável. “O per� l das empresas tem mudado 
nos últimos anos. Muitas superaram a marca de faturamento de US$ 1 bi-
lhão e isso graças à conectividade, uma vez que facilitou inúmeros proces-

sos trazendo vários benefícios. No passado, em nosso segmento de celulose 
e papel, uma simples instrumentação tinha um custo extremamente eleva-
do. Foi o acesso às novas tecnologias que permitiram esse crescimento. Já 
nessa nova etapa, os pro� ssionais precisarão se adaptar a um novo cenário: 
ao da digitalização”, pontuou Marcos Hillal, gerente de Produto da divisão 
Industrial Automation da ABB Brasil durante o webinar “Digitalização e 
operação colaborativa na otimização de processos de produção de papel e 
celulose”, realizado na ABTCP em 17 de abril último.

Para transformar a grande massa de dados em resultados, a aposta da ABB 
está no uso de indicadores combinado com Big Data. “Será uma das grandes 
chaves para colher os benefícios que a Indústria 4.0 nos promete dentro 
do ambiente de trabalho”, disse Hillal, complementando que a empresa está 
voltada à realidade virtual e aumentada, além da inteligência arti� cial, com 
vários testes em desenvolvimento em planta para tornar a operação mais 
atrativa. A ABB criou uma ferramenta para processamento dessas informa-
ções. “Trata-se de um ecossistema de digitalização que denominamos ABB 
Ability – que conecta a internet industrial a sistemas de controle centralizados 
para aplicações que são totalmente processados na nuvem.” 

A operação colaborativa, que entra na próxima etapa desse processo, 
requerendo o pro� ssional especializado, será daqueles responsáveis pela 
avaliação de todas essas informações. “A operação é focada na integra-
ção horizontal e vertical das diversas áreas de produção: desde o pedido 
de compra até a saída, acompanhando a logística do produto. Dentro de 
cada cadeia de processo existe uma possibilidade de otimização na ges-
tão dos custos que visamos trabalhar”, pontuou Hillal. Como exemplo, ele 
citou que em operações descentralizadas – pretende-se conectar esses 
dados em uma plataforma edge com a consolidação das informações em 
um primeiro nível, tratando essas informações e, posteriormente, envian-
do o tag, até o ambiente de nuvem para possibilitar essa integração. 

Hillal frisou que nesse processo de transformação pela quarta revolução 
industrial nas empresas as pessoas nunca serão obsoletas. “O conhecimen-
to delas sempre será necessário, mesmo que elas estejam conectadas em 
vários locais diferentes. Para isso, temos essa plataforma de conexão”, pon-
tuou. O ABB Ability passa pelo DCS, químicos, elétrica, com as aplicações 
mais diversas produzindo dados analytics, para que a gestão de energia e 
predição de falha sejam possíveis de serem melhor desenvolvidos.

O ABB Ability 800xA, Sistema de DCS da ABB, concentra todas as infor-
mações vindas do campo, como dados de instrumentação, equipamentos 
elétricos, sistemas de qualidade, e outros, possibilitando que aplicações 
de nível de otimização e análise de dados gerem o valor � nal para os 
clientes, trazendo uma melhor gestão de energia, redução dos custos de 
produção e predição de falha. “Os fornecedores de tecnologias não traba-
lharão sozinhos, mas sim por meio da combinação de conhecimento, que 
será produzido em centenas de milhares de informações tratadas nesse 
ambiente e é isso que faz toda a diferença”, explicou o gerente.

QUARTA REVOLUÇÃO: TRAZENDO A GESTÃO DE 
ATIVOS AO PRÓXIMO NÍVEL

Enquanto se fala em quarta revolução industrial no mundo, alguns 
especialistas dizem que o Brasil ainda se encontra entre a segunda e a 
terceira revolução industrial, considerando o seu grau de avanços tecno-
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lógicos. “A percepção é que o Brasil está cem anos atrás da Alemanha em 
densidade robótica, com uma diferença de 160 mil robôs”, disse Sérgio 
Bandeira, responsável por contratos de Automação da Valmet, em menção 
ao artigo da Pollux escrito por José Hahn, durante o webinar sobre a “4ª 
Revolução: Trazendo a Gestão de Ativos ao próximo nível”, realizado pela 
ABTCP em 20 de abril último.

Bandeira demonstrou com esse exemplo que muito se pode aproveitar das 
novas tecnologias disponíveis, desenvolvidas com potencial para a Indústria 
4.0 para serem aplicadas em áreas que podem não ter a atenção devida das 
fábricas, como a gestão de ativos. “Fala-se muito em processos avançados, 
mas não vejo uma abordagem sobre como usar as novas tecnologias para 
aumentar a e� ciência dos níveis de base, que seriam os dispositivos de campo, 
instrumentação, atuadores e os controles PID”, avaliou Bandeira.

Um controle,  por exemplo, disse o executivo da Valmet, que, de ma-
neira super� cial, trata-se de um algoritmo avançado que faz leituras de 
uma área de processo especí� ca, gerando set points. “Se não tivermos 
uma base de instrumentação e� ciente funcionando com disponibilidade, o 
controle não terá a performance esperada em função de não termos dados 
con� áveis”, explicou Bandeira. Para ele, é importante enxergar o futuro 
com olhar voltado para os controles avançados e ferramentas analíticas, 
sem esquecer que isso tudo não terá a efetividade buscada se não tiver-
mos os ativos bem equalizados.

Na prática, o pro� ssional demonstrou que os problemas no ambiente fa-
bril podem ser classi� cados em diferentes períodos t1, t2 e t3. “O t1 é o mo-
mento em que problemas podem ser notados e não afetam o processo pro-
dutivo – uma vez que, se resolvido nessa fase, não trarão distúrbios. Já no t2 
exige a geração de um custo extra, através do impacto na qualidade devido 
à baixa performance e, por � m, o t3, mais severo, envolvendo paradas não 
planejadas para a atuação corretiva, o que é totalmente indesejado”, disse. 

Para as fábricas é interessante manter suas plantas operando sempre com 
a manutenção atuando no período t1. “Com a Indústria 4.0, as ferramen-
tas disponíveis permitem o monitoramento continuo dos ativos e controles 
PID, o que pode, como exemplo, gerar listas regulares de malhas com baixa 
performance, relatórios em tempo real de condições de ativos, avaliação 
remota de especialistas, dashboard on-line com desempenho de controles 
PID para acompanhamento gerencial, entre outras possibilidades. A ideia 
é que o centro de excelência concentre e coordene todas essas atividades 
remotamente, levando os dados para a nuvem e cruzando as informações 
das várias fábricas monitoradas para compartilhar boas práticas. O grande 
diferencial é que utilizando a conectividade permite-se que um único espe-
cialista de automação monitore várias unidades fabris, podendo interagir 
rapidamente com todos esses dados e, ao mesmo tempo, ter suporte de 
especialistas em processo produtivo a alguns passos da sua sala”, pontuou.

As ferramentas para a gestão dos ativos com visualização por meio 
de dashboard, incluindo os controles PID, traz uma gama de informações 
e alarmes a serem veri� cados, que podem ser con� gurados conforme o 
que é interessante ser monitorado. No tocante à variabilidade de proces-
so, através de ferramentas especí� cas, é possível investigar as variações 
correlatas dentro de um circuito, em que o sistema disponibiliza em lista 
as malhas que possuem o mesmo período de variação, o que indica uma 
provável causa raiz, e por intermédio da comparação das amplitudes de 

pico dos espectros dessas malhas, podemos nomear a possível fonte dos 
distúrbios.  “Tal gestão permite economia da matéria-prima e insumos, ge-
rando e� ciência energética e melhorias de qualidade, contribuindo ainda 
para a manutenção, com a de� nição correta da alocação dos recursos e 
melhor direcionamento de prioridades, reduzindo a necessidade de para-
das não planejadas e, consequentemente, os custos com manutenção”, 
a� rmou o pro� ssional da Valmet sobre a importância em se observar 
como a gestão de ativos pode ser bene� ciada com trabalhos remotos e 
conceitos da internet industrial. 

EMPRESA CONECTADA: DO 
SENSOR DE PROCESSO AO ANALYTICS

Aumentar a produtividade na indústria de papel e celulose a partir de 
novas tecnologias foi o foco do webinar apresentado por Edson Dias, ge-
rente técnico de Produtos e Tecnologia da Rockwell Automation. O evento 
aconteceu no dia 26 de abril último e trouxe estimativas reais que mostram 
que mais de 20 bilhões de dispositivos estarão conectados à internet até 
2020 gerando uma enorme quantidade de dados, ao mesmo tempo em que 
os robôs estarão presentes no ambiente industrial de forma mais presente 
realizando as tarefas repetitivas e que antes prejudicavam o homem. 

“As ferramentas de análise e novas formas de inteligência arti� cial se 
desenvolvem na mesma proporção, propiciando uma enorme redução de 
paradas, com melhor gerenciamento dos ativos, e os dispositivos móveis 
somados aos processos permitirão a coleta e análise em tempo real, garan-
tindo a segurança dos pro� ssionais, e um maior retorno � nanceiro”, deta-
lhou Dias sobre o futuro da digitalização. Mesmo diante de uma perspectiva 
promissora, nesse ambiente de intensa digitalização, de� nida pelo termo 
“The connected enterprise – A empresa conectada”, há uma série de dúvi-
das no momento para se justi� car o investimento em uma planta do futuro. 

De acordo com Dias, uma empresa conectada apresenta como caracterís-
ticas a redução de downtime, de anomalias, permite a introdução mais rápi-
da de novos produtos, melhoras em OEE (Overall Equipment Effectiveness), 
propicia um inventário melhorado e, consequentemente, gera redução no 
consumo de energia. “As tecnologias da Rockwell Automation deixam a em-
presa mais produtiva para concorrer em um mercado extremamente com-
petitivo. Essa jornada se inicia pela implantação de sensores inteligentes, o 
que permite trazer previsibilidade nas máquinas. Além disso, também con-
seguimos que haja o correto cumprimento das normas, requerendo menor 
interface humana, reduzindo assim o risco de falhas”, elencou o executivo.

No contexto da fábrica de papel e celulose o aumento da conversão de 
máquinas fez a Rockwell trabalhar em soluções especí� cas para tal, que 
vão desde o monitoramento de condições mecânicas, troca de drives CA, 
implantação de controles de processo e informação, em modelos prediti-
vos, na infraestrutura de rede segura, na plataforma de informação aberta 
e móvel, até em softwares de inteligência de manufatura. “Hoje temos 
uma ampla gama de produtos e sistemas, que vão dos sensores de cam-
po, acionamento de motores, inversores de frequência, a Controladores 
Lógicos Programáveis, todos conectados de forma a prover inteligência e 
que por meio do monitoramento da performance elétrica, mecânica  e do 
processo de fabricação permitem a tomada rápida de decisões e aumento 
da segurança dos trabalhadores”, explicou.          n


