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No mundo da Voith Paper
O lixo não biodegradável está levando
nosso planeta à beira do abismo. A solução para a crise dos resíduos exige uma
mudança coordenada e radical rumo a
modelos mais sustentáveis de fabricação
e reciclagem. A Voith se orgulha de liderar
esse movimento no setor papeleiro. Como
fornecedor completo do setor, temos o
conhecimento e a experiência para promover essa mudança.
Em nossa provocativa reportagem de
capa, “O grande debate”, demonstramos
que entendemos muito bem o que está
em jogo. E esse é o motivo pelo qual os
fabricantes de papel continuam a confiar
na nossa empresa. Desenvolvemos produtos confiáveis e orientados para o futuro
para garantir uma produção sustentável
e rentável. Isso graças a sofisticados processos de preparação de massa, projetos
inteligentes, reformas personalizadas, assim como centros de suporte focados no
cliente e operados por equipes dedicadas.
Por trás disso está uma visão forjada pela
inteligência artificial e os gêmeos digitais.
Aplicadas de maneira inteligente,
nossas soluções de fabricação de papel
feitas sob medida podem oferecer respostas aos desafios ambientais. Esta revista
lhe mostrará como isso deverá ocorrer.
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Eficiência em
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Desaguamento:
baixo impulso,
alto desempenho
O recém-desenvolvido DuoFormer CBh oferece uma combinação inteligente
e um alinhamento perfeito de comprovados componentes da família
DuoFormer da Voith. Nesse modelo amplamente testado e comprovado,
os convencionais rolos de formação são substituídos pela tecnologia
de sapata. O resultado disso é que o DuoFormer CBh é um investimento
com extraordinário retorno – tanto em termos operacionais como por sua
reduzida manutenção. Sua abordagem modular à inovação oferece claros
benefícios aos clientes, como confirma o gerente de operações técnicas
da Smurfit Kappa Roermond PM 1, Sjon Vrieze: “O conhecimento da Voith
em conceitos de gap formers, a pesquisa realizada na máquina piloto
do Centro de Tecnologia da Voith em Heidenheim e os resultados que
alcançamos juntos em projetos anteriores explicam por que optamos pelo
DuoFormer CBh.” O start-up da MP 1 foi concluído com enorme sucesso
e dentro do cronograma em fevereiro de 2019. A máquina produziu papel
comercializável desde o seu primeiro dia de operação.

O formato compacto do DuoFormer CBh
pode ser aplicado tanto em reformas como
em máquinas novas. Sua elevada capacidade
de desaguamento resulta de sua avançada
tecnologia de sapata aliada à sua caixa
de sucção instalada na tela superior.
Ao invés de um rolo de sucção com altos
custos de investimento e manutenção,
a unidade de vácuo intenso HiVac instalada
ao final do DuoFormer CBh garante o maior
conteúdo seco do papel.
1,600 m/min: máxima velocidade
de operação.
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Seco e limpo quando quente e úmido
Damos as boas-vindas a Zircon e ZirconHigh, dois novos
membros da família de produtos CleanWeave, o portfólio
exclusivo de telas secadoras da Voith. Com seu tecido
de padrão denso, a tela secadora Zircon oferece menor
permeabilidade ao ar, enquanto que sua irmã de padrão
mais aberto, ZirconHigh, permite um maior fluxo de ar. Resistentes à hidrólise e à abrasão, ambas as telas foram
projetadas para garantir uma longa vida útil. Elas são especialmente indicadas para ambientes medianamente
quentes e seções de secagem agressivas, como das
máquinas de papel cartão e papelão para embalagens.
Além disso, o seu contínuo curvamento em torno de rolos e cilindros também ajuda a expelir a sujeira do tecido. O resultado disso é que as telas Zircon e ZirconHigh
mantêm sua eficiência de limpeza de secagem ao longo
de toda a sua vida útil. De maneira análoga a todos os
membros da família CleanWeave, Zircon e ZirconHigh têm
pontos de intersecção mínimos e um baixo volume de
vazios internos, o que evita o acúmulo de sujeira nas
telas secadoras, além de facilitar a sua limpeza.

Prêmio máximo
em agilidade
De um total de 159 empresas do mundo inteiro, a Voith
Paper foi classificada como uma das cinco empresas de
maior agilidade em inovação pelo Fraunhofer IPT (Instituto de Tecnologia de Produção). Trabalhando em parceria
com o Laboratório de Máquinas-Ferramenta e Engenha
ria de Produção (WZL) da universidade RWTH Aachen e
um consórcio de representantes de alto nível do setor, o
Fraunhofer IPT desenvolveu um projeto detalhado de referência para estabelecer as “Práticas de Sucesso” nos
estágios iniciais do processo de inovação. A Voith Paper
foi reconhecida por seu foco no cliente e sua orientação
ao mercado em seu ágil processo de desenvolvimento
de software e projeto de máquinas.

Base local e foco estratégico
A Unionpel, uma das empresas argentinas líderes na fabricação de papeis embalagem, escolheu a Voith para fornecer
a nova Caixa de Entrada MasterJet Pro com limitadores de
formato EdgeMaster para sua máquina de papel MP1, instalada em sua fábrica de San Justo, em Buenos Aires. Com
a instalação da nova Caixa de Entrada Voith MasterJet Pro,
a empresa obteve uma melhora significativa na formação
da folha, além de uma considerável redução na variação
do perfil transversal de gramatura. Todos os serviços foram
concluídos dentro do cronograma e a produção comercial
da empresa foi retomada imediatamente após o start-up
da máquina. Para a Unionpel, a presença da filial da Voith
na Argentina foi um fator importante para a formação dessa
parceria estratégica. Essa presença local permite à Voith
oferecer produtos, serviços e soluções de maneira mais
rápida e precisa.

112
capacidade de produção
diária, em toneladas

Produção recorde
Com a instalação do cilindro monolúcido da Voith na fábrica
da Irani em Vargem Bonita (SC), a empresa estabeleceu um
novo recorde de produção para sua linha de papeis especiais. A produção média da Irani aumentou de 90 para 112
toneladas por dia. E essa média ainda deverá continuar a
aumentar ao longo do ano com o avanço da curva de aprendizado da máquina. Fabricado com chapas de aço carbono,
o cilindro monolúcido opera sob maiores pressões de vapor,
o que aumenta a sua eficiência térmica. O maior brilho e
suavidade alcançados após a instalação do novo cilindro
se traduzem em produtos de melhor qualidade e maior valor
agregado. “A opção pela troca do cilindro, ao invés da retífica, foi a mais acertada,” afirma João Santos, gerente de
manutenção da Irani. “Conseguimos ampliar a capacidade
de produção e ainda aumentar a qualidade do papel. O projeto desenvolvido pela Voith mostrou como é importante ter
uma parceira com uma visão do negócio como um todo”.
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Um olhar mais atento sobre tecnologias,
soluções e pessoas inovadoras

A sacudida digital
A Voith está prestes a reinventar um de seus principais
produtos: o DuoShake. Com mais de 250 unidades
instaladas no mundo inteiro, o DuoShake se tornou um
componente fundamental no processo de fabricação
de papel há cerca de 25 anos. A nova versão digital da
unidade sacudidora, DuoShake DG, é um aprimoramento
voltado para o futuro mundo do Papermaking 4.0.
Seu sistema BlueBox permite conectar o equipamento
a dispositivos móveis para a realização de mudanças
instantâneas de parâmetros, além da visualização
de dados e análises em tempo real. Seu cockpit intuitivo
também permite visualizar seus principais indicadores
de desempenho. Além disso, o DuoShake DG
disponibilizará novos recursos, como a análise
de dados e a manutenção baseada em condições.
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Voith InfiltraScrewPress
ISP85 para uma alta
eficiência de
desaguamento.
Rotor
MultiFoil
Voith para
máxima
eficiência de
depuração.

Rotor IPR Voith
para uma
desagregação de
alta eficiência
energética.

Entre na
realidade
virtual: fique
seguro no
mundo real.

O treinamento
virtual decola
Embora a tecnologia de realidade virtual (RV)
seja um serviço novo da Voith PaperSchool, ela já está
provocando reações no setor papeleiro. A RV oferece
um ambiente seguro e imersivo – até mesmo para trei
namentos impossíveis de serem realizados na vida real.
Poucos segundos depois de colocar o seu fone de ouvi
do, o aluno mergulha no mundo da máquina de papel
virtual, onde ele é acompanhado a realizar uma série
de tarefas de maneira segura. O confinamento da RV
aumenta a eficiência do aluno. Diferentemente de uma
fábrica real, esta modalidade de treinamento permite
que até mesmo pessoas sem conhecimento realizem
treinamentos potencialmente perigosos. Além disso,
a RV permite integrar aspectos de segurança a uma
tarefa rotineira que pode até parecer muito segura
superficialmente. Isso aumenta a conscientização
em relação a temas de segurança.
“Nosso ambiente de treinamento em RV agora
chega às ferramentas de treinamento gamificadas,
como os simuladores de voo profissionais”, destaca
Michael Neumann, gerente da PaperSchool da Voith.
“Você pode aprender, cometer erros e sair com a certe
za de que conseguirá concluir as tarefas com seguran
ça”. Como a RV se encaixa no conceito de Servolution?
Um treinamento mais eficaz não apenas ajuda a melho
rar a segurança nas fábricas, mas também a aumentar
a disponibilidade e a produtividade de máquinas e fábri
cas de papel. _____________________________________

“Nosso treinamento
baseado em realidade
virtual é uma ferramenta
que prende nossa atenção
e aumenta nosso potencial
de aprendizado de maneira
única. O efeito pedagógico
é incomparável.”
Michael Neumann
Gerente da PaperSchool, Voith Paper

Seguro
Experimente situações perigosas
sem se expor.

Imersivo
O aprendizado experimental é
mais retido pela memória.

Eficaz
Oferece taxas de retenção de 70% a 80%.

Flexível
Realize treinamentos com maior conveniência –
nos locais e horários mais cômodos para você.
Popular
Perfeito tanto para funcionários experientes
como para a próxima geração de técnicos.
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Recondicionamento
global com base local
Com a inauguração de duas novas Unidades
de Serviços de Recondicionamento, a Voith agora tam
bém oferece serviços de reforma altamente qualifica
dos em Whitfield (Boksburg), na província de Gauteng
(África do Sul), e em Kommunar, uma cidade não muito
distante de São Petersburgo (Rússia). Essas novas
unidades se beneficiarão da experiência adquirida
pelos 20 Service Centers da Voith estrategicamente
espalhados por todo o mundo.
“Trazer a infraestrutura certa e nosso enorme
know-how ainda mais perto do cliente é fundamental
para garantir que as fábricas de papel dos nossos
clientes mantenham sua eficiência no longo prazo”,
explica Geert Tichler, gerente de produtos da Voith
Paper. Antigamente, era comum os clientes enfrenta
rem longos atrasos e altos custos enquanto aguarda
vam a importação das peças necessárias para reparos
essenciais. Ou então eles eram obrigados a contratar
empresas locais que não possuíam a expertise neces
sária. “Ambos os cenários resultavam em perdas
de produção e paradas não programadas”, acrescenta
Tichler. “E, muitas vezes, dispendiosas substituições
de rotores.”
Já as Unidades de Serviços de Recondicionamen
to da Voith Paper oferecem uma ampla gama de servi
ços personalizados. As equipes locais têm a expertise
necessária para reparar e recondicionar as superfícies
dos rotores e parafusos com altíssima precisão, garan
N° 04 nextlevel

tindo o retorno ao seu rendimento nominal – indepen
dente do seu fabricante ou tipo. Por tratar-se de um
tipo de manutenção altamente especializada, os espe
cialistas da Voith foram especificamente treinados na
execução das melhores técnicas e métodos de reparo.
“Além de nos adaptarmos às exigências do mercado,
estamos constantemente inovando e otimizando as
técnicas e os materiais de reparo, assim como me
lhorando o desempenho e reduzindo custos,” acres
centa Tichler. ___________________________________

Servolution para recondicionamentos
A baixa qualidade do papel reciclado atualmente
disponível gera muito desgaste em peças rotativas.
Os engenheiros da Voith aperfeiçoaram o
recondicionamento dos equipamentos de processo
para garantir excelentes resultados para os clientes.

Garantindo operações confiáveis e eficientes nas fábricas.

Proporcionando significativas economias de energia.

Reduzindo custos de manutenção.

Evitando dispendiosas substituições de rotores.
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Velocidade, eficiência e meio ambiente: três fatores fundamentais que estão impulsionando a atual tendência de reformas na
China. O mercado cada vez mais competitivo, as regulamentações
mais rigorosas e as significativas mudanças na disponibilidade, qualidade e custo das matérias-primas na China criaram um dilema para
os fabricantes de papel do país: otimizar as operações urgentemente
ou arriscar a perda de participação de mercado e rentabilidade.
A Voith está dando um apoio crucial para as fabricantes de papel
chinesas reformarem suas fábricas com projetos mais eficientes
e econômicos. O rápido retorno do investimento necessário já convenceu muitos fabricantes como a Lee & Man, Jinzhou Paper, Jianhui
Paper e Wanlida Paper, a escolherem a Voith. Só nos últimos dois
anos, um total de 20 reformas já foi concluído.
Os clientes costumam mencionar o histórico da Voith como
fornecedora de soluções tecnológicas de ponta como sendo um
fator decisivo para essa escolha. Para a Jinzhou Paper, por
exemplo, a mudança foi fenomenal.
O projeto de reforma da prensa NipcoFlex e da caixa de entrada
de sua PM 3 imediatamente proporcionou um aumento de produtividade de mais de 10% para
a máquina. A velocidade da
máquina aumentou de 800 m/min
para 950 m/min. O teor seco
após a prensa aumentou, a folha
ganhou resistência, as quebras
de aumento de de folha se reduziram e o consumo de vapor caiu drasticamente.
produtividade. Graças à estreita parceria entre
a Voith e a Jinzhou Paper, o projeto foi concluído em 30 dias, e
depois de seis horas de operação
a máquina já estava rebobinando
papel vendável novamente. “Para os clientes, os benefícios da tecnologia de prensa NipcoFlex da Voith são óbvios. Reduzidos tempos
de parada, instalação e start-up rápidos, seguidos por uma operação
sem percalços e confiável!”, explica o Dr. Gregor Wiche, presidente
de produtos e serviços da Voith Paper Ásia. “Isso, somado a uma
economia anual de mais de 30 milhões de euros para todas as suas
20 prensas, faz da prensa de sapata da Voith o melhor produto
do mercado”
Jun Pang, vice-gerente geral da Jinzhou Paper, confirma que
a empresa está satisfeita com os resultados da reforma e sua execução dentro do cronograma: “A prensa de sapata NipcoFlex da Voith
é a melhor que já utilizamos. E a Voith é a melhor parceira de nossa
fábrica.” 

€30

milhões

de economia por ano.

10%

Recorde em
reformas de prensas
nextlevel N° 04

Com 20 start-ups bem-sucedidos
na China, a Voith Paper é muito
claramente a pioneira do setor
papeleiro em termos de reformas
de prensas ágeis e rentáveis.
N° 04 nextlevel
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Visão
digital
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Como está avançando a transição digital no setor papeleiro? O Dr. Jürgen
Abraham, diretor da área de Negócios Digitais da Voith Paper, descreve
sua visão de um processo perfeitamente integrado e potencializado pela
inteligência artificial, produtos mais inteligentes e gêmeos digitais.
Qual a visão digital da Voith?
Em poucas palavras, nos vemos como o parcei
ro que agrega valor ao longo de todo o ciclo de
vida de máquinas e equipamentos de fabricação
de papel. Para nossos clientes, a compra de
uma máquina de papel não é um evento único,
mas o início de uma jornada. Desde o início,
nossos clientes querem ter uma máquina que
lhes permita produzir papel da maneira mais lu
crativa possível. Não só hoje, mas ao longo de
toda a vida da máquina. Nós os ajudamos a per
manecerem na vanguarda tecnológica durante
todo esse processo. A digitalização, na forma do
Papermaking 4.0, possibilita o melhor desempe

nho dos equipamentos o tempo todo, o que ga
rante a competitividade dos nossos clientes.
A inteligência artificial promete transformar nosso estilo de vida. Qual será a sua
contribuição para a fabricação de papel? Em
duas palavras: novas perspectivas. A transpa
rência de dados está no cerne da digitalização e
trará novas perspectivas que possibilitarão uma
melhor compreensão e controle do processo de
fabricação de papel. Os dados coletados atual
mente nos equipamentos já revelam uma enor
me riqueza de dados. Mas é muito difícil para
um cliente gerar valor a partir disso. Já a digitali
zação torna o desempenho da máquina mais vi
nextlevel N° 04

A inteligência
artificial nos traz
novas perspectivas
com aplicação
prática e a níveis
inéditos de
transparência.
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sual, enquanto que a inteligência artificial ajuda a
traduzir os dados em novas perspectivas com
aplicações práticas. Isso nos dá um novo nível
de controle, automação e transparência – em
qualquer lugar do mundo.
E nas fábricas? Esses níveis de trans
parência e automação permitirão que nossos
clientes superem a falta de pessoal que enfren
taremos devido à evolução demográfica, por
exemplo. Muitos papeleiros experientes estão se
aposentando. Os seus substitutos não terão dé
cadas à sua disposição para adquirirem a capa
citação necessária. A digitalização será a chave
para treinamentos inovadores que acelerarão a
integração de novos funcionários. Nosso trei
namento em realidade virtual permite que a equi
pe adquira experiência na operação da sua má
quina em um ambiente virtual seguro. Mas não é
só isso. À medida que as informações coletadas
são inseridas em tempo real na nuvem, os técni
cos da Voith passam a ter acesso remoto a es
ses dados também em tempo real. Isso nos per
mite dar um melhor suporte aos nossos clientes,
melhorando seus processos continuamente.
Nos serviços remotos que oferecemos, por
exemplo, usamos esse acesso para levar a ex
periência dos técnicos qualificados da Voith por
vídeo até o cliente.
Isso exigirá uma mentalidade mais
aberta? Com certeza. Nesse sentido, nós nos
beneficiaremos dos nossos relacionamentos de
longo prazo com nossos clientes. Nossa história
mostra que os clientes podem confiar em nós,
especialmente no que se refere à segurança
de dados.

“A transparência
de dados está
no cerne da
digitalização.”
Dr. Jürgen Abraham
Diretor de Negócios Digitais, Voith Paper
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“A digitalização, na forma
do Papermaking 4.0,
garante o melhor
desempenho dos
equipamentos
o tempo todo.”
Dr. Jürgen Abraham
Diretor de Negócios Digitais, Voith Paper

O gêmeo digital
da Voith funciona
em dois níveis
para a melhoria
do desempenho.
da máquina.

A Internet Industrial das Coisas é um
dos principais agentes dessa mudança. Qual
o seu produto inteligente preferido?
É o DuoShake DG. É um dos nossos primeiros
produtos autônomos prontos para era do Paper
making 4.0. Graças à conectividade remota do
DuoShake DG com a Voith, poderemos ajudar
nossos clientes a otimizarem continuamente o
desempenho de seus equipamentos. Essas ino
vações nos levam um passo mais perto do gê
meo digital.
O que são os gêmeos digitais?
Existem dois níveis no nosso conceito de gêmeo
digital: o gêmeo de hardware e o gêmeo de pro
cessos. O gêmeo de processos armazena, em
tempo real, os dados gerados durante a opera
ção da máquina. Isso proporciona ganhos de
eficiência nos processos. Tanto o DuoShake DG
como o nosso portfólio modular OnEfficiency fa
zem parte do gêmeo de processos. A família de
produtos OnEfficiency ajuda os clientes a con
trolarem propriedades como resistência, eficiên
cia no consumo de fibras ou quebras de folha.
Essas ferramentas utilizam uma grande varieda
de de dados e parâmetros que oferecem aos
clientes uma visão consolidada do desempenho
desejado da máquina. Isso é muito difícil de fa
zer de outra forma. O segundo passo é alimen
tar esses dados em um circuito de controle para
que a própria máquina de papel se controle e se
opere de maneira autônoma e contínua.
E o gêmeo de hardware? Sua função
é melhorar a disponibilidade e manutenção da
máquina, aumentando a transparência em rela
ção às necessidades e tarefas de manutenção a
serem realizadas no equipamento. Sou um gran
de adepto da nossa loja on-line Voith Paper We

bshop, porque ela não só simplifica a compra de
peças de reposição, mas também ajuda a esco
lher as peças corretas dentro dessa enorme
quantidade de dados. A realidade virtual (RV)
também está nesse gêmeo. Como mencionei
anteriormente, a RV permite treinar tarefas espe
cíficas de manutenção no ambiente seguro do
mundo virtual. Isso garante uma execução segu
ra e padronizada dessas tarefas na máquina. No
entanto, a RV é usada desde a fase de projeto
como uma ferramenta para os nossos clientes
se familiarizarem com o equipamento antes
mesmo da sua construção. É uma ferramenta
extraordinária e estamos sempre encontrando
novas maneiras de utilizá-la. Sua história está
longe do fim.
Para onde vão essas inovações?
Com os testes que faremos no campo pelo
mundo afora, inclusive com VR e diversos mó
dulos do OnEfficiency, provaremos que estamos
obtendo os benefícios que os clientes precisam.
Estamos aumentando o nosso foco na avaliação
e desenvolvimento de novos módulos voltados
para agregar valor. E o maior desafio vem depois
disso: na escalabilidade. Nossas soluções sem
pre serão personalizadas para atender aos dife
rentes clientes e tipos de papel, mas os módu
los, equipamentos e ferramentas individuais se
tornarão cada vez mais padronizados. Uma
maior padronização nos permite agilizar as ope
rações e tornar as soluções mais acessíveis e
rentáveis. A digitalização nos dará uma alavanca
para continuamente elevarmos os níveis de efici
ência e a disponibilidade das máquinas. Somos
únicos no setor papeleiro por estarmos focados
em uma abordagem completa, ininterrupta e
transparente da digitalização. Isso é o futuro. 
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16 Transformar

Transformar 17

Tissue:
em franco
desenvolvimento

“Temos uma

Martin Jauch, vice-presidente sênior de Tissue
da Voith Paper, lidera a nova organização Tissue
da Voith. Descubra o que isso significa para o
segmento em nossa entrevista. Como a atuação
da Voith como fornecedora completa garante
uma vantagem competitiva para seus clientes?

expertise
inigualável
à nossa
disposição.”

Martin Jauch, vamos
começar com seu cargo e sua visão
para a nova organização tissue.
Meu objetivo é concentrar-me em
nossas atividades voltadas para o
segmento tissue no mundo inteiro.
Isso significa, de um lado, focar o
nosso desenvolvimento de maneira
global e, de outro, levar em consideração as necessidades e tendências
locais de mercado dos nossos clientes
– com o objetivo de gerar ainda mais
benefícios para nossos clientes.
Usaremos nossos pontos fortes
e nossa experiência para expandirmos
nossa presença no segmento tissue.
Nosso foco em digitalização, por si
só, já agrega muito valor para os
nossos clientes.
Como nossos clientes do
segmento tissue se beneficiarão disso?

Martin Jauch
Vice-presidente sênior de Tissue,
Voith Paper

nextlevel N° 04

N° 04 nextlevel

Somos respeitados em nosso ramo
como um parceiro confiável e muito
focado em tecnologia. Nossa nova
organização tissue será fundamentada
nesses pontos fortes. O foco será
100% em papel tissue, mas contaremos com o respaldo de toda a expertise da Voith como uma fornecedora
completa do setor papeleiro. Ofere
cemos soluções, produtos e conceitos
de serviços inovadores, além do nosso portfólio digital. Ao reunirmos toda
a nossa experiência no processo de
fabricação de papel tissue, estamos
em uma excelente posição para continuarmos desenvolvendo o mercado
a quatro mãos com nossos clientes.
A Voith é reconhecida
como uma fornecedora completa de
todos os tipos de papéis, o que
também inclui aplicações de
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papel tissue. Como a Voith conquistou essa expertise e confiança?
A Voith construiu e vendeu a primeira
máquina de papel tissue do mundo!
Temos à nossa disposição uma expertise sem paralelos no Centro de Inovação Tissue da Voith no Brasil. Tanto o
nosso Centro de Tecnologia em Fibras
na Alemanha como nossas competências em automação abrangem todos
os tipos de papel. Mas nosso conhecimento no ramo não termina aí – ele
também inclui as áreas de telas,
vestimentas e revestimentos.
Como fornecedor completo,
oferecemos competência em todos os
processos a partir de uma única fonte.
Essa é uma enorme vantagem para os
nossos clientes. Considerando todas
as máquinas tissue disponíveis no
mercado, nossa máquina XcelLine
oferece o start-up mais rápido,
a maior disponibilidade e o menor
tempo de montagem. Desde 2015,
clientes do mundo inteiro já adquiriram
mais de 25 máquinas tissue XcelLine.
Os clientes escolheram essa máquina
da Voith após realizarem suas próprias
avaliações da eficiência da máquina,
da qualidade do papel e do seu baixo
consumo de energia. Também forne
cemos a máquina tissue mais rápida
do mundo com capota aquecida a vapor: a TM 16 da papeleira taiwanesa
Cheng Loong fabrica até 2.001 metros
de papel tissue por minuto. Ao entrar
em operação, essa máquina estabeleceu novos padrões técnicos.
Você pode nos falar um
pouco mais sobre o sucesso das
inovações para o segmento tissue?
Conseguimos transferir tecnologias
testadas e comprovadas da Voith para
o segmento tissue. Veja o exemplo da
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CHINA: O Grupo Taison
escolheu a máquina
XcelLine para realizar
uma grande expansão no
segmento tissue.
“Os sucessivos start-ups de
quatro máquinas tissue XcelLine da Voith
para o Grupo Taison confirmam que a empresa está intensificando a sua expansão e
que está determinada a assumir um papel
de liderança no mercado chinês de papel
tissue”, afirma Paul Zhao, gerente de projetos da Voith Paper China. Todas as quatro
máquinas estão em operação na nova fábrica da papeleira localizada na cidade de Jiujiang, na província de Jiangxi.
“O Grupo Taison estabeleceu critérios
rigorosos para a parceria e o escopo de fornecimento”, explica Zhao. “Eles queriam a
maior velocidade aliada à maior capaci
dade, eficiência e estabilidade operacional –
além do menor consumo de energia.” As
sólidas referências de clientes locais e internacionais convenceram o Grupo Taison a
confiar na Voith.
Como uma fornecedora completa do
setor papeleiro, a Voith forneceu as máquinas tissue XcelLine, o sistema de preparação de massa BlueLine e as inovações Tissue 4.0. Suas principais funcionalidades
incluem uma combinação perfeita da prensa de sapata NipcoFlex T para garantir significativas economias de energia, um ci

NipcoFlex T. Essa evolução da nossa
tecnologia de prensa de sapata que
desenvolvemos especificamente para
o segmento tissue economiza recursos naturais e oferece significativas
reduções do consumo de energia.
Outras inovações incluem o EcoChange T e, é claro, a caixa de entrada MasterJet Pro T. Esse sistema funciona sem recirculação, o que reduz o
consumo de energia. Em combinação
com o nosso LowMist Former e a capota de vapor automatizada com eli
minação de poeira, essas inovações
garantem os mais altos conteúdos sólidos e eficiência e realmente fazem
a diferença em termos de manutenção, consumo de energia e desempenho geral.

2

1 – Quebrando
novos recordes:
start-up mais
rápido e baixo
consumo de
energia.
2 – Sequência
impressionante:
rolos tissue de alta
qualidade.

1
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lindro Yankee de aço EvoDry de 5,5 metros
de diâmetro para aumentar a eficiência da
secagem (graças à otimização de sua
transferência de calor), além de uma capota
aquecida a vapor de alto rendimento EcoHood T para garantir a qualidade do papel
tissue com o menor consumo de energia
possível. O escopo do pedido inclui o pacote de automação Tissue 4.0 com Sistema
de Controle Distribuído e Sistema de Controle da Máquina.
O recorde de 9 minutos desde o lançamento da massa na tela até o enrolamento
do papel na bobina após o start-up da TM
10 confirma a sofisticação da máquina XcelLine. Em uma pesquisa de opinião, o Grupo
Taison avaliou a Voith excepcionalmente
bem pela qualidade da solução fornecida, o
desempenho da máquina, o excelente serviço no campo e a pontualidade da entrega,
destaca Zhao. “Como uma importante parceira do Grupo Taison, a Voith continuará
determinada em seu propósito de oferecer
suporte técnico confiável e de promover o
desenvolvimento sustentável por meio de
inovações e otimizações dos processos de
fabricação do papel tissue.”
N° 04 nextlevel

480.000
toneladas
Capacidade de
produção anual.

4

Quatro linhas de
produção de papel
tissue (TM 7, TM 8,
TM 9 e TM 10) em
uma única fábrica.

velocidade
+
capacidade
+
estabilidade
+
eficiência
energética

A fabricação de papel
tissue apresenta uma série de riscos específicos. Como a Voith minimiza esses riscos? A segurança é
um componente fundamental no projeto de todos os nossos produtos.
Nossa tecnologia atende a todos os
padrões internacionais, como as normas de pressão para cilindros Yankee.
Os engenheiros da Voith desenvolveram o nosso sistema de remoção de
poeira de alta eficiência para reduzir o
risco de incêndio. Nosso projeto melhora o ambiente do operador, o que é
garantido pela acessibilidade e manutenção dos nossos equipamentos.
Como anda o segmento
de celulose? A fibra representa 60%
dos custos de produção da celulose.
Dessa forma, nossas soluções de preparação de massa BlueLine garantem
a mais alta eficiência no aproveitamento das fibras. Além disso, nosso IntensaPulper IP-V para fibras virgens contribui para minimizar o consumo
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de energia, os gastos com manutenção e a perda de fibras.
E o lado digital?
As soluções do Papermaking 4.0 são
aplicáveis tanto ao papel tissue como
a todos os outros tipos de papel. Isso
também vale para o uso da inteligência artificial. Os meios convencionais
de medição das propriedades do
papel para determinação das configurações da máquina tomam tempo
e atrapalham o processo. O Papermaking 4.0 reduz esse atraso – o que
se traduz em maior eficiência de maneira imediata. Sensores virtuais oferecem dados confiáveis e baseados em
fatos sobre o processo. Essas percepções reduzem as incertezas, o que resulta em operações estáveis e previsíveis.
Nossa plataforma da Internet
Industrial das Coisas em nuvem, OnCumulus, oferece aos fabricantes de
papel tissue um hub central e personalizável para aplicativos e análise
de dados. O módulo OnEfficiency.
Strength, por exemplo, utiliza sensores
para determinar a resistência da folha.
E da mesma forma que todas as
máquinas XcelLine, nosso portfólio
OnCare. Asset Management é um
componente essencial para a manutenção preditiva e o monitoramento
de desempenho da produção de
papel tissue.
O papel tissue também se beneficiará das mesmas vantagens da realidade virtual que todos os outros tipos
de papel. A Voith é a primeira empresa
a usar a realidade virtual em grande
escala voltada para a fabricação de
papel – a começar pelo modelo 3-D,
que permite que os clientes experimentem sua máquina antes mesmo
de adquiri-las. E estou falando de realmente experimentar como é andar
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PORTUGAL: Navigator
Company escolhe
máquina XcelLine para
expandir a sua produção
sustentável de papel
tissue.

“Os fabricantes de
papel tissue também
se beneficiarão do
nosso gêmeo
digital.”

2

O meio ambiente sempre foi uma
preocupação fundamental para a The Navigator Company. Sediado em Portugal, o
grupo de papel e celulose é o maior produtor europeu de celulose kraft branqueada a
partir de Eucalyptus globulus, e conta com
um sistema de manejo florestal certificado
pelas mais respeitadas organizações internacionais. Com o apoio da Voith, o Grupo
está atualmente realizando uma grande expansão no segmento tissue. Até 2025, o
papel tissue deverá responder por 15% a
20% de suas vendas. Um ponto essencial
dessa estratégia foi o escopo completo de
tecnologia que a Voith forneceu para a unidade da empresa na cidade portuguesa de
Cacia, uma das maiores fábricas de celulose de fibra curta da Europa.
A máquina tissue XcelLine foi projetada para maximizar o aproveitamento da
celulose de eucalipto. Isso nos permite fabricar papéis tissue de qualidade superior
– especialmente papeis de alta maciez e
bulk”, afirma Paulo Santos, gerente de fábrica da Navigator Tissue Cacia, S.A. Produzir papel tissue a partir de 100% de ce-

1 – O coração do
projeto em Cacia:
máquina tissue
XcelLine.
2 – Uma fábrica
moderna: intuitiva
e eficiente.

1
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lulose de eucalipto é um desafio
considerável. A Voith possui enorme experiência, além do maior número de refe
rências no mercado em processos de produção que utilizam exatamente esse tipo
de matéria-prima, destaca Leunis Teixeira
Rocha, gerente de projetos da Voith Paper:
“Nossa expertise é fundamental para esta
parceria.”
Santos concorda e menciona uma série
razões para a parceria firmada com a Voith,
incluindo suas excelentes referências, o
treinamento dos seus colaboradores e o
excelente suporte dado pelo Centro de Inovação Tissue da Voith em São Paulo. Enfim, o trabalho em equipe é fundamental
para um projeto, como confirma Santos: “A
Navigator e a Voith estão trabalhando em
parceria para que o projeto de Cacia se torne um grande sucesso e uma fábrica de referência na Europa.”
As inovações da Voith nesse projeto
permitirão minimizar o consumo de energia
e alcançar a máxima eficiência no aproveitamento de fibras curtas. A prensa de sapata
NipcoFlex T permitirá reduzir significativamente o consumo de energia térmica. Os
elementos de baixo consumo energético e
fácil operação incluem a tecnologia de refino Pluralis, a caixa de entrada MasterJet
Pro, o cilindro Yankee de aço EvoDry Y e a
capota EcoHood T. Já os recursos de Papermaking 4.0 incluem a inovadora plataforma de automação ComCore. “A máquina
XcelLine é muito eficiente em termos do seu
consumo de eletricidade, vapor e água”,
acrescenta Santos. “E essa é uma contribuição significativa à sustentabilidade e ao
meio ambiente.”
N° 04 nextlevel

Martin Jauch
Vice-presidente sênior de Tissue, Voith Paper

“A máquina
XcelLine
é muito
eficiente em
termos do seu
consumo de
eletricidade,
vapor e
água.”
Paulo Santos
Gerente da fábrica da
Navigator Tissue Cacia, S.A.

70.000
toneladas

Capacidade anual de
produção de papel
higiênico e toalha de
alta qualidade da nova
máquina tissue
XcelLine.

2.000 m/min

máxima velocidade de
operação .

5.600 mm

Largura do papel.

e usar a máquina. O treinamento
virtual não apenas acelerará a curva
de aprendizado, mas também ajudará
a melhorar o desempenho das máquinas de papel. E como acontece com
todos os nossos clientes, os fabricantes de papel tissue também se beneficiarão do nosso gêmeo digital. Esse
é um desenvolvimento fascinante
e que mudará o funcionamento do
setor no futuro.
Para terminar, pode nos
falar um pouco sobre os serviços
exclusivos para papeis tissue?
Uma palavra resume tudo: Servolution.
São soluções centradas no cliente.
Na prática, oferecemos muito mais
do que meros sobressalentes. Ao
fornecermos soluções completas,
permitimos que nossos clientes melhorem sua produtividade e reduzam
seus custos. Na área de tissue,
oferecemos serviços OnSite especializados para cilindros Yankee, além
de contratos para serviços mecânicos
em rolos. Além dos serviços convencionais, como supervisão, start-up,
otimização ou alinhamento, a Voith
oferece auditorias de máquinas.
Nosso Serviço de Disponibilidade
e Conceito de Produtividade poderão
levar as atuais máquinas tissue ao
próximo nível de eficiência.

Adaptação sob medida
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Como uma reforma feita na hora
certa e com agilidade estabeleceu um

10 horas

novo padrão, garantindo aumentos de

tempo de parada
necessário para a
adaptação.

eficiência: os hidrofólios automatizados
VForm da Voith.

A adaptação dos Hidrofólios
Automatizados VForm é realizada
na camada de trás da
bicamada Fourdrinier PM.

Há mais de 30 anos, Mauri
cio Silva, gerente da fábrica da Fores
tal y Papelera Concepción (FPC), no
Chile, enxerga a Voith como uma par
ceira confiável. “Eu sempre fiquei muito
satisfeito com os serviços dela,” expli
ca. “Para nós, a Voith é um fornecedor
completo que nos ajuda a melhorar
nossa máquina e nossa produção.
A FPC recentemente recorreu
à Voith quando sua máquina de papel
estava com um desempenho abaixo do
potencial, má formação e baixa drena
gem na seção de formação. A FPC pro
duz uma grande variedade de papeis
cartão e embalagem – como testliner,
miolo corrugado e papel cartão para
placas de gesso – na faixa de 100 g/m²
a 250 g/m². Sua produção chega a cer
ca de 100 mil toneladas por ano.
Assim, a flexibilidade da produção era
uma característica importante para
aumentar tanto o desempenho como
a competitividade da empresa. A solu
ção foi realizar uma adaptação sob
medida da seção de formação, insta
nextlevel
nextlevel N° 04
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lando os hidrofólios automatizados
VForm da Voith inicialmente na tela infe
rior da máquina de papel de duas ca
madas com Fourdrinier. Recentemente,
a FPC também solicitou a adaptação
de outro VForm em sua tela superior.
Essa adaptação garantiu uma combina
ção única de flexibilidade e uniformida
de à produção que a FPC jamais havia
alcançado. Além disso, a adaptação foi
realizada em um intervalo de 10 horas,
durante uma parada programada da
máquina. “Depois de dois dias, já está
vamos operando à velocidade máxima”,
destaca Silva, impressionado.
Expertise Digital
Além da adaptação mecânica com
os hidrofólios automatizados VForm,
a adaptação foi complementada pela
conectividade à plataforma ComCore
da Voith. Essa combinação resultou
em resultados impressionantes, como
confirma Silva, satisfeito: “Alcançamos
resultados extraordinários na formação,
além de melhor drenagem e importan
tes melhorias nos valores de resistência
do papel.” Conseguimos melhorar os
parâmetros de qualidade dos nossos
principais tipos de papel. A resistência
à tração, por exemplo, aumentou 12%,
N°04 nextlevel

“A Voith é um
fornecedor completo
que nos ajuda a
melhorar nossa
máquina e nossa
produção.”
Mauricio Silva
Gerente da fábrica da FPC,
no Chile

www.voith.com/nextlevel4-VForm

e a formação teve uma melhora
de 14%. O teor seco antes da prensa
aumentou em até 1,5%.
O segredo?
“A beleza desta solução está em sua
excepcional flexibilidade. Não há para
lelos no setor papeleiro”, afirma o Dr.
Thomas Jaschinski, gerente global
de produtos da Voith Paper. Jaschinski
esteve diretamente envolvido no proje
to da solução personalizada para a
FPC. “Graças ao ajuste automático
dos hidrofólios, nosso inovador VForm
permite realizar a troca automática
para produzir diferentes tipos de papel.
Quando conectados às plataformas
ComCore ou OnCumulus (plataforma
digital da Voith em nuvem), nossos
clientes podem realizar um monitora
mento que lhes permite melhorar a
eficiência, alcançando outro nível”. Na
FPC, isso significou que a produção se
tornou mais automatizada e, portanto,
mais contínua e sem percalços. E isso
vale para todos os tipos de papel. 

Com nossa expertise e bom humor, realizamos
a adaptação muito rapidamente. O resultado
disso é que esta solução se tornou uma refe
rência no setor papeleiro. Da esquerda para a
direita: Gabriel San Martin, supervisor de in s
trumentação da FPC; Pedro Aguilera, gerente
da máquina de Papel da FPC; Mauricio Silva,
gerente de fábrica da FPC; Guilherme Custó
dio de Araújo, projetista da Voith Paper; Tho
mas Jaschinski, gerente global de produtos
da Voith Paper; Sebastião Moraes, engen heiro
de automação da Voith Paper; Juan Carlos
Muñoz, chefe do departamento de elétrica
da FPC; Juan Carcamo, chefe de engen haria
e projetos da FPC.
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BLUELINE
Totalmente coberto!
Graças à elevada uniformidade do processo e às suas técnicas
de conservação de energia, como o EcoJet, as soluções BlueLine
permitem reduzir o consumo de energia de bombeamento em até 20%.
Sua abordagem altamente contínua também oferece um retorno
mais rápido do investimento.

Regulamentações mais rígidas
criam um desafio para os
fabricantes chineses de papel.
Com o portfólio de preparação
de massa BlueLine, eles estão
reduzindo seu impacto ambiental
e se posicionando para um sólido
crescimento sustentável.
“Com mais de 50% de participação de
mercado, a linha de preparação de massa BlueLine
da Voith é líder de mercado na China. As razões pelas quais os fabricantes de papel chineses vêm repetidamente classificando a Voith como a fornecedora
número um em pesquisas internas também são claras: “Garantimos a menor perda de fibra e o menor
consumo de energia e água – além de garantirmos
a mais alta qualidade da celulose”, afirma Kurt Yu,
presidente regional da Voith Paper Ásia. “Nós somos
uma referência de vantagem competitiva sustentável
em operações de produção.”
Condições desafiadoras
Dadas as atuais condições de mercado na China
para as linhas de preparação de massa a partir de
OCC (aparas de papelão corrugado), esses benefícios são especialmente convincentes. A combinação de maiores restrições sobre a importação de fibras recuperadas, regulamentações ambientais
mais rígidas e crescentes custos de mão de obra
vêm se mostrando um desafio para a indústria papeleira chinesa.
Desde 2018, quando a China adotou regulamentações mais rígidas para contaminantes em fibras recicladas, os fabricantes chineses recorreram
a fornecedores nacionais de material recuperado
para compensar a dramática perda dessa matéria

3. Depuração
Tecnologia líder na remoção
eficaz de stickies com a
menor perda de fibras:
IntegraScreen.

1. Desagregação
Maior remoção de lixo sem
rotação crítica: IntensaDrum.

O início do processo.

2. Limpeza
O processo de dois estágios da solução
BlueLine garante baixas perdas de fibra,
mínimo desgaste e eficiência na remoção
de sujeiras: InduraHiClean.
nextlevel N° 04

prima. “A qualidade, no entanto, é significativamente
inferior”, destaca Anton Han, gerente geral da Voith
Paper Ásia. “Agora precisamos trabalhar com mais
variabilidade na produção, além de mais rejeitos e
contaminantes grosseiros.”
Desafio aceito
Para enfrentar essa nova realidade, os fabricantes
de papelão reciclado de alto desempenho exigem
uma abordagem tecnologicamente mais avançada
para a preparação de massa. A Voith garante qualidade e robustez muito maiores em todas as etapas
de processamento do OCC. “Para começar, a tecnologia e a engenharia de cada máquina e componente são superiores, o que permite criar conceitos
de fábricas muito mais sofisticadas”, explica Han.
“As etapas são perfeitamente alinhadas para garantir o equilíbrio ideal de todo o processamento do
OCC com o nosso portfólio BlueLine.” Além disso, a
Voith usa seu conceito de feed forward para garantir
os mais altos níveis de consistência no processo

Sofisticado e
perfeitamente
alinhado: a
solução
BlueLine da
Voith para o
processamento
de OCC garante
a mais alta
qualidade da
celulose aliada
à menor perda
de fibra e
menor consumo
de energia.

“Nós somos uma
referência de vantagem
competitiva sustentável
em operações de
produção.”
Kurt Yu
Presidente regional da Voith Paper Ásia
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de preparação de massa. A Voith é o único fornecedor completo a oferecer tecnologia de fibras aliada
a soluções voltadas para minimizar o consumo de
água. A combinação dessa engenharia avançada
com as soluções Papermaking 4.0 melhorará a
preparação de massa no futuro.
Garantindo alto desempenho
Essas são as principais razões pelas quais a maior
fabricante de papel cartão reciclado da China já colocou diversos pedidos de sistemas de preparação de
massa BlueLine para suas diferentes fábricas espalhadas por toda a China. O primeiro pedido tornou-se
a maior linha BlueLine de preparação de massa a
partir de OCC na China, e teve seu start-up realizado
em janeiro de 2019. O start-up das outras fábricas
ocorrerá com intervalos de alguns meses ao longo
dos próximos dois anos. O escopo de fornecimento
incluiu toda a preparação de massa e a parte úmida.
Esses pedidos também são indicativos da confiança
que o mercado chinês deposita na Voith.
A solução completa criará uma vantagem competitiva sustentável e ecológica, aumentando a eficiência, impulsionando a produtividade e garantindo
produtos finais de alta qualidade. Han resume a decisão: “Os clientes estão buscando melhores resultados em três áreas: qualidade, produtividade e
eficiência. Com sua solução BlueLine para o processamento de OCC, a Voith garante que eles conseguirão enfrentar as variações de matérias
primas e de processos da maneira mais rentável
possível”. A conclusão é que quando os clientes
experimentam a engenharia avançada, o suporte
profissional e os serviços personalizados da Voith
depois de colocarem suas fábricas em operação,
eles optam pela lealdade, tornando-se clientes fiéis.

H

Confiança de longo
prazo na tecnologia e
desempenho da Voith.

>50%

participação de mercado da Voith Paper na China.

20

70.000
Máquinas de preparação de massa
fornecidas no mundo inteiro.

5. Dispersão
Sistema energeticamente eficiente e de
fácil manutenção para garantir
propriedades otimizadas para o papel final:
Sistema Compacto de Dispersão.

4. Espessamento
Tecnologia líder de mercado por
sua operação confiável, robustez e
qualidade do filtrado: InfiltraDiscfilter.

Número de
grandes fábricas
chinesas
processadoras
de OCC
equipadas com o
sistema BlueLine
nos últimos dois
anos.

www.voith.com/
nextlevel4-BlueLine-OCC

6. Manejo de materiais
As soluções de última geração
oferecem a melhor solução
integrada do setor para WSR (sigla
em inglês para água, lodo e rejeito).
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Quanto tempo até sumir?

PAPEL

PLÁSTICO

6 semanas
Papel é
biodegradado
rapidamente.

p. 27

20 anos

p. 41

refletir

Um panorama das perspectivas de
diferentes líderes sobre as principais
tendências e avanços do setor
Sob o microscópio

1.000 anos?

N° 04 nextlevel

Os plásticos não são
biodegradáveis. Eles se
tornam microplásticos.

Uma sacola plástica flutuando nos nossos oceanos é um
poderoso símbolo da nossa sociedade descartável. Mas
não são apenas as sacolas que estão poluindo nossos
mares. De acordo com o Ocean Plastics Lab, diariamente
cerca de 850 contêineres de 6 metros repletos de sacolas,
garrafas, recipientes e outros objetos de plástico vão parar
em nossos oceanos. Quanto tempo demorará para se
decomporem, isso ninguém sabe. As estimativas variam
de algumas décadas a séculos. Há estudos que sugerem
que o plástico tem uma vida útil de 1.000 anos. E grânulos
microscópicos poderão nunca desaparecer
completamente. A durabilidade dos plásticos tem sido
benéfica tanto para empresas como para consumidores,
mas eles prejudicam o nosso planeta. É hora de refletir
sobre nossa dependência deles.
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Assumindo a responsabilidade

51 trilhões

Quantidade estimada de microplásticos
flutuando em nossos oceanos (sem considerar a enorme
quantidade de material plástico que já penetrou no solo
da Terra).

Há muito tempo, nosso estilo de vida rápido, agitado e descartável
prioriza a conveniência e a descartabilidade em detrimento da
sustentabilidade. Mas nosso planeta está no limite. Precisamos de
uma abordagem inovadora para combatermos a maré de resíduos e

Fonte: Um levantamento global de pequenos detritos plásticos flutuantes,
Edição de 8 de dezembro de 2015 da revista “Environmental Research Letters”

as crescentes pegadas de carbono geradas tanto por consumidores
como por empresas. O setor papeleiro tem a responsabilidade de

2050

debater essas questões ambientais, assim como de assumir o desafio
de encontrar soluções duradouras, sustentáveis e eficazes.
Juntamente com outros parceiros, a Voith tem o orgulho de assumir
essa responsabilidade pela humanidade.

Em 2018, o Dicionário
Collins escolheu “singleuse” [uso único] como sua
palavra do ano. Mas esse
termo não tem um bom
futuro. Em julho de 2018,
127 países aprovaram leis
restringindo o consumo
de plásticos de uso único.

300

Uso
único

milhões

Ano em que os resíduos plásticos
poderão superar o número de

8 milhões
Toneladas de plástico
que se tornam lixo
marítimo todos os anos.
Fonte:
https://oceanconservancy.org/
trash-free-seas/plastics-in-theocean/

Estimativa de
produção
mundial de
materiais
plásticos, em
toneladas por
ano. Cerca de
metade disso
é apenas de
plásticos
descartáveis.

Resultados preocupantes

Fonte: https:// plasticoceans.org/ thefacts/

ção marinha gerada pelos plásticos. Em 2004, esse respeitado cientista

os peixes em nossos oceanos.
Fonte: A nova economia dos
plásticos: repensando o futuro
dos plásticos

A quantidade de pesquisas sobre detritos e resíduos em nossos oceanos
é abundante. Os números podem ser diferentes, mas os resultados são
sempre perturbadores. Diversos estudos orientados pelo professor
Richard Thompson, dirigente da Unidade Internacional de Pesquisa de
Lixo Marinho da Universidade de Plymouth, levantaram o perfil da poluicunhou o termo “microplásticos” para denominar as minúsculas nanopartículas plásticas presentes em nossos oceanos. Hoje, as superfícies dos
oceanos do mundo contêm cerca de 51 trilhões de microplásticos. Eles
estão entupindo nossos oceanos e entrando na cadeia alimentar marinha,
indo parar em nossos pratos. A Fundação Ellen MacArthur, uma instituição de caridade que promove um modelo econômico mais circular, estima que, a continuar nesse ritmo, em 2050 nossos oceanos conterão
mais resíduos plásticos do que peixes. Essa Fundação defende a substi-

O grande debate

tuição de materiais não recicláveis por alternativas biodegradáveis. Nesse
particular, o papel apresenta uma grande vantagem para o futuro.

Dada a terrível situação do nosso meio ambiente, precisamos aposentar
o pensamento corriqueiro sobre geração e reciclagem de resíduos que
se contenta em assumir que “a regra do jogo é essa”. E a Voith Paper
está lançando soluções inovadoras e sustentáveis nessa área.
nextlevel N° 04
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8.5 bi

Aproveite a oportunidade
Número estimado de canudos
de plástico usados anualmente
apenas no
Reino Unido.
Fonte: Departamento
de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos
Rurais do Reino Unido

14%

Taxa global de reciclagem
de embalagens plásticas.
Fonte: A nova economia dos plásticos: catalisando ações

72.5%

Que medidas já foram adotadas com vistas à transformação
da atual economia linear em uma economia circular? No mundo
inteiro, a importância de uma abordagem integrada para a reciclagem vem sendo pontuada pela legislação. Na UE, regulamentações rígidas sobre embalagens e resíduos de embalagens vêm
se mostrando um fator crítico para a melhoria das práticas de
gestão de resíduos. A Diretiva 94/62/CE, por exemplo, obriga
os fabricantes de embalagens a cumprirem metas de reciclagem
cada vez mais rigorosas conforme o tipo de material a ser reciclado. Na Alemanha, a legislação também estimulou a inovação:
ao cobrar dos fabricantes uma taxa pelo uso do “sistema dual”
em função da reciclabilidade do material comercializado, essa
regulamentação levou à criação de embalagens ecológicas.

“É imperativo que
avancemos rumo a
embalagens mais
sustentáveis. A Voith
está trabalhando
com seus parceiros
para criar soluções
de fim de vida
recicláveis,
compostáveis e
rapidamente
biodegradáveis.”

“No futuro, nossas ferramentas
permitirão desenvolver
embalagens sustentáveis de papel
e papelão já na fase de projeto.”

Frank Opletal
CTO da Voith Paper

Dr. Tiemo Arndt
Gerente da Unidade de Negócios de Fibras
e Compósitos da PTS, Alemanha

Atual taxa de reciclagem de papel e
papelão na Europa.
Fonte: Conselho Europeu de Reciclagem de Papel

No entanto, o foco precisa estar não apenas na reciclagem
em si, mas também na coleta e classificação do lixo. Os usuá
rios finais descartam os produtos em recipientes adequados?
Seria tecnicamente viável separar esses produtos nas usinas
de reciclagem até chegar às frações reutilizáveis definidas? Em
última análise, essa taxa de sucesso depende do desenho do
produto. Por muitas décadas, o setor papeleiro usou o mesmo
método reconhecido (PTS-RH 021/97) para determinar a reciclabilidade das embalagens de papel. Esse método foi concebido pelo PTS, um instituto de pesquisa independente sediado
em Heidenau, na Alemanha.
Como as embalagens plásticas vêm sendo cada vez mais
substituídas por soluções baseadas em papel e com caracte
rísticas semelhantes às dos plásticos, a reciclagem de papel
está abrindo novos horizontes. Atualmente, o PTS está desenvolvendo novas ferramentas para determinar a reciclabilidade
das embalagens de papel e papelão antecipadamente com
base na composição dos diferentes materiais utilizados em
sua fabricação. O lema será “Teste hoje, preveja amanhã”.

Em busca de eficiência e eficácia
A economia circular oferece um plano de ação para o meio
ambiente voltado para o futuro: eliminação de desperdícios,
inovação sustentável e circulação de materiais. Graças às
inovações em seu portfólio de preparação de massa BlueLine
e ao merQbiz, o mercado on-line da Voith para fibras
recuperadas, por exemplo, a Voith Paper já abraçou a economia
circular. As tecnologias de recuperação e reciclagem são
essenciais para garantir um consumo de recursos com mais
eficiência e eficácia. O progresso de soluções sustentáveis
e inovadoras exige parcerias de longo prazo dentro e fora
do setor papeleiro.
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Barreiras inovadoras
A combinação de conhecimento tecnológico com poder de influ-

Descarbonização mais segura

ência é fundamental para garantir o desenvolvimento de embalagens

Baterias alimentadas por ideias da Voith
Embora o acúmulo de energia em baterias possa contribuir
para a descarbonização, essa tecnologia também apresenta
suas limitações – principalmente no que diz respeito a seguran-

sustentáveis feitas a partir de matérias primas renováveis e em um
ambiente ecologicamente correto. A papeleira Papierfabrik August
Koehler SE não é apenas reconhecida como pioneira no setor, mas
também respeitada por suas inovações em papéis especiais monolúci-

ça e peso elevado. O Dr. Brian Morin está enfrentando esses

dos. Na fábrica da empresa instalada em Kehl, na Alemanha, sua nova

problemas com determinação.

Linha 8 deverá entrar em operação no terceiro trimestre de 2019.

Morin é o CEO da Soteria Battery Innovation Group (Soteria

Projetada com o conhecimento de todo o processo da Voith

BIG), um grupo colaborativo formado pelos mais avançadas

Paper, a linha é formada pela unidade de preparação de massa Blue-

fornecedores de materiais, produtores de baterias e fabricantes

-Line, parte úmida, máquina de papel XcelLine, coater off-line e rebo-

de eletrônicos e automóveis que está trabalhando para alcançar

binadeira VariPlus, o que faz desta uma das máquinas de papel espe-

o mesmo objetivo sob licença da Soteria.

ciais mais eficientes do mundo. Com uma capacidade de produção

A meta é criar uma arquitetura e tecnologia para baterias

de até 120 mil toneladas anuais, a Linha 8 produzirá uma ampla

de íons de lítio que definirá novos padrões de segurança para

variedade de papéis térmicos e papéis flexíveis para embalagens.

ambiente em embalagens de alimentos.
A estreita parceria e os testes pilotos
realizados na Voith Paper nos deram o
respaldo necessário para entrarmos
nesse mercado de alto crescimento."

Kai Furler
CEO da Papierfabrik August Koehler,
Alemanha

recicláveis: meta de reciclabilidade
para embalagens para alimentos

não sustentáveis e prejudiciais ao meio

“Nossos rigorosos padrões para a concessão

100%

“Nosso objetivo é reduzir
significativamente o uso de materiais

todo o segmento, além de reduzir seus riscos de incêndio. A

da marca Soteria definirão uma nova referência
em segurança para os sistemas de baterias de
armazenamento de energia no futuro.”
Dr. Brian Morin
CEO, Soteria Battery Innovation Group, EUA

Voith Paper tem muito orgulho de fazer parte desse consórcio.
As baterias produzidas com a tecnologia Soteria já são muito mais seguras – como a própria NASA pode atestar. Quando
a agência espacial atravessou um prego em uma bateria produ-

Mas a parceria entre a Koehler e a Voith vai muito além de uma
colaboração típica. Ambas as empresas estão comprometidas a se

zida com a tecnologia da Soteria, ela não só continuou funcio

tornarem pioneiras mundiais nessa transição rumo às embalagens

nando como se tornou a única bateria em trinta anos de testes

sustentáveis. Para garantir a segurança alimentar, por exemplo, é

a operar após um dano tão severo.
No coração desse sistema está um inovador separador

necessário atender a certas cláusulas de barreira. A equipe de P&D
da Voith realiza testes para a Koehler no Centro de Tecnologia da Voith

de não tecido que substitui o antigo separador de plástico.

em Heidenheim, na Alemanha, onde estão localizadas as instalações

Como membro do Consórcio, a Voith vem realizando testes

piloto da empresa, incluindo máquinas piloto de revestimento. Os pro-

para a produção desse inovador separador no Voith Hydro-

cessos otimizados serão então implementados na Linha 8, em Kehl.

Former localizado no Centro de Tecnologia de Não Tecidos
da Voith em Düren, na Alemanha. Há mais de 40 anos, o Hydro-

A excepcional flexibilidade da solução completa da Voith permitirá
à Koehler oferecer uma variedade de novos tipos de materiais e super-

Former vem garantindo uma formação de folha homogênea

fícies funcionais para atender às necessidades dos seus clientes,

a partir de fibras longas para os mais diversos produtos finais.

incluindo os segmentos de alimentos e bebidas quentes. É uma

O futuro dessa tecnologia, no entanto, tomou um enorme des-

parceria pioneira para a fabricação de papel sustentável.

vio para focar-se em veículos elétricos e mobilidade eletrônica.
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Acelerado e otimizado
Há outro fato interessante. Os rolos
distribuídos pela oficina não são ape
nas de máquinas de papel: os enge
nheiros especializados e os equipa
mentos de alta tecnologia de
Laakirchen oferecem a solução ideal
para qualquer tipo de rolo industrial
que precise ser retificado, balanceado,
revestido ou fabricado. Foram muitas
décadas de experiência na fabricação
e manutenção de rolos que deram à
unidade sua invejável reputação no se
tor papeleiro. Esse reconhecimento
mundial levou a empresa recentemente
a investir em uma expansão das suas

PRONTO PARA SAIR ROLANDO
Uma enorme variedade de
tipos de rolos de papel se estendem
a perder de vista. De todas as dimen
sões, tipos e marcas, eles estão ali
nhados no chão das instalações da
Voith Paper em Laakirchen, na Áustria.
Aqui e ali na fábrica impecável, alguns
engenheiros de serviço altamente qua
lificados estão concentrados em seu
trabalho. Focados e orientados a obje
tivos, eles realizam trabalhos de preci
são e são mestres em seu ofício.
Utilizando as instalações de última
geração da unidade, eles oferecem
um serviço exclusivo.
“Nós resolvemos qualquer tipo de
problema. Essa é a nossa reputação”,
afirma Manfred Jaspersen, gerente de
operações da Voith Paper. “Quando o
assunto é rolos de máquinas de papel,
nossa capacidades e experiência não
têm limites.” E isso não é apenas uma
opinião, mas um fato comprovado.

A unidade da Voith
Paper em Laakirchen,
na Áustria, ganhou uma
sólida reputação como
a maior fabricante de
rolos para máquinas
de papel. Sua operação
diversificada, de
alta tecnologia
e ecologicamente
correta também
proporciona aos clientes
um serviço de alto nível
e personalizado para
seus rolos.

Produção ecológica
A eletricidade da fábrica de
Laakirchen é gerada por fontes
de energia 100% renováveis, incluindo
a hidreletricidade isenta de emissões
de carbono. Além disso, a unidade
recentemente reduziu seu consumo
de energia em 46%.

Fabricação e manutenção
especializada: rolos de
máquinas de papel de alta
tecnologia atendem a
padrões rigorosos.

No setor papeleiro, Laakirchen é
reconhecida como um centro de quali
dade em duas áreas: como fábrica dos
mais sofisticados rolos de máquinas
de papel e como oficina de rolos exis
tentes, que passam por manutenção
personalizada atendendo aos mais ri
gorosos padrões e exigências. A evi
dência disso pode ser vista por todo
o chão da unidade, onde os rolos da
Voith e de terceiros podem ser vistos
lado a lado. “Aqui os serviços de ma
nutenção têm qualidade garantida,
independente do fabricante do rolo”,
acrescenta Jaspersen. “Quando a
manutenção de um rolo é feita com
perfeição, todo o processo de fabrica
ção de papel sai ganhando.
O desempenho da máquina aumenta
muito.”
nextlevel N° 04

instalações de produção de 3.150 m²
para 32.000 m². Isso por dois moti
vos. Primeiramente, para atender com
maior eficiência à forte demanda pelos
serviços da unidade (um total de 1.500
rolos por ano passa por manutenção
ali). Em segundo lugar, para acelerar o
processo geral e otimizar a oficina.
Graças ao seu claro foco nas necessi
dades dos clientes, a precisão de sua
engenharia e sua localização central,
clientes de toda a Europa e de outros
países recorrem aos serviços dessa
unidade.
Além disso, as equipes de Laakir
chen viajam incansavelmente para traba
lhar dia e noite em rolos, cilindros e
componentes complexos, transportan
do-os até Laakirchen para realizar sua
manutenção e garantindo seu retorno
seguro. Contratos recentes incluem a
manutenção de rolos em países tão dis
tantes como Arábia Saudita e Rússia.
Cada cliente é único – assim como cada
solução personalizada da unidade.
Quaisquer que sejam as necessi
dades do cliente, Jaspersen e sua
equipe oferecem um serviço persona

Pesos pesados: um rolo
de uma máquina de
papel chega a pesar até
120 toneladas.
Laakirchen garante um
serviço personalizado
para cada cliente.
N° 04 nextlevel

1.500
Rolos passam por manutenção
anualmente na unidade.

32.000 m2
Área ocupada pela fábrica.

100%
da eletricidade que abastece a
unidade é gerada por fontes
renováveis.

“Aqui os serviços
de manutenção
têm qualidade
garantida,
independente do
fabricante do rolo.”
Manfred Jaspersen
Gerente de Operações, Voith
Paper

lizado e centrado no cliente. Mas não
acaba aí. A unidade também é reco
nhecida por sua pesquisa e desenvol
vimento de ponta em revestimentos
térmicos, além do seu trabalho colabo
rativo em transferência de tecnologia.
Esse trabalho oferece suporte a outras
fábricas e centros de serviços da Voith
na Ásia e nos EUA. Como destaca um
orgulhoso e entusiasmado Jaspersen,
ninguém tem tempo para ficar entedia
do: “O que não falta aqui é ação.”
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“Estamos confiantes de que
alcançaremos uma das maiores
disponibilidades do mundo e
excelente qualidade com o
processo que estamos criando
em parceria com a Voith.”
Bryan Hollenbach
Vice-presidente executivo da Green Bay Packaging Inc.

vas tendências em sustentabilidade ambiental com o seu sistema de água 100%
em ciclo fechado. A nova fábrica levará
este conceito um passo à frente graças
à parceria com a nossa estação municipal
de tratamento de efluentes, num programa
que nos permitirá eliminar completamente
a nossa dependência do rio local ao mesmo tempo em que ajudamos a região a re-

Parceria pioneira

Por que escolher
um fornecedor
completo?
Em primeira mão, Bryan Hollenbach, vice-presidente
executivo da Green Bay Packaging Inc., descreve sua
experiência com a parceria com a Voith para um projeto
inovador em Wisconsin, nos EUA.

A Voith Paper fornecerá à Green Bay

A Green Bay Packaging Inc.

nossa sede como para torná-la um grande

está investindo mais de US$ 500 mi

centro produtor. Devemos nosso sucesso

lhões em uma nova fábrica de papel em

aos funcionários que trabalham duro em

Wisconsin, nos EUA. Estamos falando

Green Bay e aos maravilhosos clientes aos

de um enorme comprometimento com a

quais nos associamos ao longo de todos

região e indústrias locais. Dá para ver

estes anos. A comunidade (estado, cidade

que o apoio à comunidade local é muito

e condado) apoiam o projeto. Quando você

importante para você. Pode falar um

combina tudo isso – nossos colaboradores,

pouco mais sobre as razões por trás

clientes, uma comunidade forte e o nosso

dessa decisão? A Green Bay Packaging é

plano para crescer no segmento – as ra-

uma empresa familiar que está instalada na

zões por trás da nossa decisão ficam

região de Green Bay há mais de 85 anos.

claras.

Packaging Inc. uma linha completa
para a produção de embalagens. A
nova PM 4 será instalada na fábrica
da empresa localizada na cidade de
Green Bay, no estado americano do
Wisconsin. O pedido inclui a estação
de tratamento de efluentes, o sistema
de preparação de massa BlueLine, o
circuito de aproximação, a máquina
de papel XcelLine propriamente dita
(com velocidade de projeto de 1.200
m/min) e a rebobinadeira VariFlex
Performance. O pacote também inclui

duzir suas emissões de fósforo no rio.
A nova fábrica produzirá vapor utilizando o biogás gerado pelo reator da estação
de tratamento de efluentes. O resto do
combustível utilizado será o gás natural,
o que significa que eliminaremos os combustíveis sólidos da nossa operação. Isso
resultará em uma significativa redução das
emissões da operação, o que minimizará
o impacto da nossa pegada de carbono na
região. Combinadas, essas iniciativas colocarão a nossa nova operação entre as mais
sustentáveis do mundo.
Existe alguma tecnologia
revolucionária específica que ajudará

Acreditamos no futuro do setor de corruga-

Uma das missões declaradas

dos no longo prazo. O corrugado é um pro-

da sua empresa é tornar-se um produtor

duto ecologicamente correto que serve

sustentável. Para você, qual a importân

para embalar, proteger e promover os pro-

cia do impacto ambiental gerado pela

dutos dos nossos clientes. O segmento de

nova fábrica? Imediatamente após a segu-

corrugados está aqui para ficar. Nosso pla-

rança dos nossos funcionários, a responsa-

no é continuar crescendo nesse segmento.

bilidade ambiental é um dos valores mais

Além disso, estamos comprometidos com

importantes da Green Bay Packaging. A

fundamental para o projeto da nossa solu-

a área de Green Bay tanto para abrigar a

operação da nossa fábrica tem criado no-

ção de tratamento de efluentes de últi-
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as vestimentas da máquina de papel,
um contrato Total Roll Management
válido por sete anos referente à
gestão completa dos rolos de diversas
máquinas de papel, além de outras
soluções da linha Papermaking 4.0.

a cumprir essa missão? Você pode com
partilhá-la conosco? A tecnologia de pré-tratamento de efluentes que a Voith está
fornecendo é um componente crítico no
projeto do nosso sistema de recuperação
de água. A redução eficaz da carga orgânica dos nossos efluentes é um componente
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Capacidade dobrada
graças à tecnologia e
expertise da Voith.

“O histórico comprovado

o software de gestão da nossa manutenção, ficamos surpresos com a excelente

de parcerias e a
execução impecável da
Voith foram fundamentais
para a nossa decisão.”

solução da Voith nessa área.
Qual a importância do relacio
consin) e Morrilton (estado de Arkansas). O

namento pessoal em seu trabalho com a

histórico comprovado de parcerias e a exe-

Voith? Ter um relacionamento de parceria

cução impecável da Voith foram fundamen-

significa muito para a Green Bay Pack

tais para a nossa decisão. A tecnologia ofe-

aging. Ao longo dos anos, a Voith provou

recida pela Voith era excepcional e atendia

ser uma parceira confiável da Green Bay

aos resultados esperados para a nossa

Packaging, e estamos felizes em poder-

nova operação. Além disso, a forte rede de

mos aprofundar esse relacionamento ao

serviços da Voith na América do Norte nos

longo da execução e otimização do nosso

convenceu sobre a equipe sólida à qual nos

projeto.

associaríamos neste projeto fascinante.
Quais os principais benefícios

Bryan Hollenbach
Vice-presidente executivo da Green Bay Packaging Inc.

Você pode falar um pouco
mais sobre o impacto que a engenharia

Para finalizar, vamos falar um

trônico. O segmento sobrevive e, em última

da abordagem da Voith para a Green

e a experiência da Voith terão na capaci

pouco sobre o futuro. Como você vê o

instância, cresce porque o produto é ecolo-

Bay Packaging? Alguma coisa o surpre

dade produtiva e eficiência da sua em

desenvolvimento do seu segmento? O

gicamente correto e desempenha um papel

endeu? Ter a Voith como única fornecedo-

presa? A tecnologia que a Voith fornecerá

segmento de corrugados é um mercado

crítico na cadeia de suprimentos. O merca-

ma geração. Ter a capacidade de operar

com um escopo tão extenso ficou a car

ra de todo o escopo do projeto (desde o

permitirá à Green Bay Packaging mais do

sólido e que teve seus altos e baixos ao

do continuará a evoluir, por exemplo, tor-

um sistema em circuito fechado sem ne-

go de uma única empresa. Por que

desagregador até a rebobinadeira) nos per-

que dobrar a sua capacidade produtiva

longo dos anos. Nas décadas de 90 e

nando os produtos mais leves, desenvol-

nhum impacto negativo em nossa qualida-

a Voith? O que a empresa oferece?

mite ter um único ponto de contato para

em Green Bay, no estado de Wisconsin.

2000, quando as fábricas estavam deixan-

vendo e expandido a impressão digital e

de e produtividade é incrível.

Com o passar dos anos, nosso relaciona-

garantir as nossas entregas. Tanto a abor

Estamos confiantes de que alcançaremos

do os EUA, o mercado encolheu, embora

mantendo um foco contínuo na criação de

A Voith é a sua parceira de

mento com a Voith se estreitou devido às

dagem da Voith como seus recursos de

uma das maiores disponibilidades do

tenha sobrevivido. Nos últimos cinco anos,

embalagens ecológicas e amigáveis ao usu-

confiança para este projeto inovador.

reformas que ela realizou para aumentar a

automação e suporte foram fundamentais

mundo (além de um altíssimo desempe-

o setor vem crescendo a um ritmo constan-

ário. Nossa nova fábrica é um investimento

Esta é a primeira vez na história da pro

capacidade produtiva de ambas as nossas

para o nosso sucesso. Embora ainda não

nho) com o processo que estamos crian-

te e, mais recentemente, tivemos um gran-

perfeito para o futuro, e aponta para onde a

dução de papel dos EUA que um projeto

unidades de Green Bay (estado de Wins-

tenhamos escolhido um fornecedor para

do com a Voith.

de salto com a chegada do comércio ele-

indústria está indo.

Absolutamente
convencida:
confiança total
1. Grupo Gondi, México
A nova máquina de papel XcelLine PM 7 de última geração está
prevista para entrar em operação na nova fábrica da Papel y Empa
ques Monterrey (PEM), do Grupo Gondi, no início de 2020. Com
uma largura de tela de 6.660 mm na enroladeira e uma velocidade
de projeto de 1.200 m/min, a máquina produzirá testliner e miolo
corrugado com gramaturas entre 90 g/m2 e 250 g/m2. A Voith for
necerá toda a preparação de massa BlueLine e a máquina de papel
XcelLine, desde a parte úmida até a rebobinadeira, além de um es
copo adicional que inclui engenharia executiva de processos, auto
mação e engenharia elétrica.

Tipos de papel: papéis especiais
monolúcidos

400.000
toneladas
capacidade anual de produção.

“A capacidade da Voith
para fornecer um sistema
completo e de última geração
foi fundamental para nós.”
Eduardo Posada
CEO do Grupo Gondi
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2. Papierfabrik August
Koehler SE, Alemanha

3. Progroup AG,
Alemanha

A nova linha de produção da Papierfabrik August Koehler SE, a Linha
8, inclui uma unidade de preparação de massa Blueline, a parte úmi
da da máquina, a máquina de papel XcelLine, uma aplicadora de re
vestimento off-line e uma rebobinadeira VariPlus. A Linha 8 produzirá
uma ampla gama de papéis térmicos e papéis para embalagens flexí
veis. Quando entrar em operação, no terceiro trimestre de 2019, a
máquina estará entre as mais eficientes do mundo na fabricação de
papeis especiais. Graças aos seus componentes perfeitamente ali
nhados e equilibrados, a linha XcelLine garante grande eficiência
energética e mecânica.

A fabricante de papel Progroup AG escolheu o conceito de máqui
na XcelLine da Voith para equipar a nova fábrica que se tornará
seu carro-chefe, localizada em Sandersdorf-Brehna, na Alemanha.
A Propapier PM 3, que será comissionada em 2020, é uma máqui
na de 10.000 mm de largura de tela e velocidade de 1.600 m/min. A
Voith foi escolhida pelo excelente desempenho do seu conceito de
máquina XcelLine, além da sua solução de preparação de massa
BlueLine, suas vestimentas e revestimentos de rolos, a rebobina
deira VariFlex e os serviços mecânicos de manutenção de rolos. A
capacidade produtiva anual consolidada da empresa será de cerca
de 1,85 milhão de toneladas.

Tipos de papel: papéis especiais
monolúcidos

Tipos de papel: Testliner
e miolo corrugado

120.000

750.000

capacidade anual de produção.

capacidade anual de produção

toneladas
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toneladas
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Uma nova filosofia

Fora
da

Caixa

A economia circular é uma grande
tendência atualmente. Já o conceito
básico de circularidade existe há
algum tempo. O Prof. Dr. Michael
Braungart, fundador e diretor
científico do EPEA, um instituto
de consultoria e pesquisa ambiental
em Hamburgo, na Alemanha, foi um
dos fundadores da inovadora filosofia
Cradle-to-Cradle® [berço-a-berço]
na década de 1990. Ele atualmente
trabalha com empresas e governos
para criar soluções Cradle-to-Cradle.
Ele descreve esse conceito inovador
nesta entrevista.

Qual o conceito de Cradle-to-Cradle?
O Cradle-to-Cradle é inspirado na natureza. Na natureza,
tudo tem um ponto de partida e é criado para servir de nutriente para outra coisa. Nós chamamos a isso de Cradle-to-Cradle porque nenhuma matéria prima valiosa é perdida. É
sinônimo de inovação, qualidade e design, e descreve o uso
cíclico seguro e potencialmente infinito dos materiais. Envolve projetar produtos de forma mais inteligente, utilizando os
materiais de uma forma mais eficaz para que tanto os negócios como a natureza possam prosperar e crescer.
O que isso significa, na prática?
Os produtos precisam ser projetados para serem cuidadosamente desintegrados e se tornarem nutrientes para novos
produtos por meio da biodegradação ou da reciclagem.
Qualquer coisa que se desgasta ou degrada durante o uso
precisa voltar à biosfera. Resumindo: resíduos são comida.
Tudo aquilo que não se desgasta ou degrada pertence à
tecnosfera e pode ser usado novamente. Nossa abordagem
não é minimizar a nossa pegada ecológica, mas maximizar a
sua eficácia.
Por que você se concentra na eficácia,
e não na eficiência?
A natureza não é eficiente. É eficaz. Precisamos imitar a natureza em sua beleza, funcionalidade e eficácia. Em primeiro
lugar, você tem de perguntar qual a coisa certa, e não se
focar em otimizar a coisa errada. As pessoas que tentam
usar o plástico feito de materiais plásticos reciclados são um
exemplo disso. Tornar as coisas menos ruins simplesmente
não é bom o suficiente. Precisa ser benéfico. Quando você
transforma uma coisa errada em algo perfeito, você está
simplesmente tornando essas coisas perfeitamente erradas.
E qual a coisa certa?
Desenvolvemos materiais para assentos de trem que acabam como adubo em hortas comerciais – ao invés de serem
queimados como resíduos perigosos. E os carpetes Cradle-to-Cradle que não são só isentos de contaminantes, mas
também removem a poeira fina do ar.

“Tornar as coisas
menos ruins
simplesmente não
é bom o suficiente.
Precisa ser benéfico.”
Professor Dr. Michael Braungart

Onde o setor papeleiro poderia melhorar?
O papel, por si só, é um material bonito. Mas também podemos otimizá-lo. Por exemplo, meu livro “Remaking the Way
We Make Things” [Refazendo a forma como fazemos as
coisas], que escrevi em 2002 em parceria com o arquiteto
americano William McDonough, foi impresso em um tipo de
papel que é perfeitamente compostável. É possível fazê-lo.
Você só pode ter uma reciclagem de papel segura e rentável
com uma impressão de boa qualidade.
Alguma última palavra de inspiração?
O Cradle-to-Cradle é uma combinação do pensamento
europeu focado em solucionar problemas com a atitude
realizadora do americano. Nós precisamos de ambos. Também precisamos entender o modo asiático de ver os seres
humanos como parte da natureza. Em vez de apenas tentarmos entender o que uma economia circular ou uma abordagem Cradle-to-Cradle pode fazer, precisamos aprender a ver
a oportunidade para a inovação. Não faça disso uma coisa
ética. É apenas uma questão de inovação. Faça disso uma
questão de qualidade. É isso aí. 
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