
  Mesa-Redonda da Comissão Técnica de Celulose abordou a segurança de
processo nas operações do setor

Por Thais Santi

Palestrantes defenderam a implementação de SEPRO na indústria de celulose e papel

Gabrielly Lima Ribeiro (Suzano) e Sergio Barboza Junior (Klabin) defenderam a implementação do Sistema de Gestão de SEPRO na Mesa-redonda da CT de Celulose da ABTCP
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Realizada no dia 6 de outubro, último dia do ABTCP 2022 – 54.º Congresso Internacional de 
Celulose e Papel –, a Mesa-Redonda da Comissão Técnica de Celulose da ABTCP, com moderação de 
Danyella Perissotto, pesquisadora da Solenis, contou com os palestrantes Gabrielly Lima Ribeiro, 
especialista de Segurança de Processos na implementação do Sistema de Gestão de SEPRO na Suzano, e 
Sergio Barboza Junior, coordenador de Segurança de Processos na Implementação do Sistema de Gestão 
de SEPRO na Klabin, para abordar um tema que está ganhando espaço entre os profissionais do setor: a 
segurança de processo na indústria.

A identificação de perigos e análise de riscos são etapas cruciais para o bom andamento da 
produção e segurança do processo. Nesse sentido, os profissionais da Suzano e da Klabin demonstraram 
a importância da implementação do Sistema de Gestão de SEPRO e os ganhos esperados. Citando alguns 
deles estão a redução de custos de novos projetos; redução de custos com perdas do processo 
(otimização); redução do tempo de paralisação (perda de produção); prolongamento do tempo de vida útil 
dos ativos; maior qualidade e satisfação dos clientes; aumento da credibilidade entre todas as partes 
interessadas, inclusive a comunidade externa e órgãos governantes; melhoria no clima organizacional, 
fortalecimento da marca e manutenção dos negócios da cia.

Todo o custo envolvido na implementação é justificado por tais benefícios e, também, pelo seu 
potencial preventivo, com base no desafio da confiabilidade humana. Trata-se de elemento que confere 
garantia dos compromissos, sustentabilidade e perpetuidade. 

Os palestrantes explicaram que o principal objetivo do SEPRO é “manter os produtos e energia 
controlados e dentro dos equipamentos e tubulações”. Já para a Segurança de Processos, os profissionais 
definiram o termo como “uma combinação de gestão que envolve Engenharia, Operações/Produção, 
Manutenção, Confiabilidade, SSO, Meio Ambiente e outros”.

A gestão de risco de processo na sua aplicação foi dividida em três tópicos: conhecer os riscos, 
prevenir a ocorrência e mitigar as consequências, definindo-se, na sequência, os critérios de tolerabilidade 
de risco, pela alta gestão em alinhamento à estratégia dos negócios.



Durante a mesa-redonda, eles explicaram a diferença do conceito de segurança de processo da 
segurança ocupacional, por ser, principalmente, relacionado ao processo produtivo e a suas conse-
quências exercerem impactos nas demais esferas (pessoas, meio ambiente, patrimônio e reputação), além 
de passarem pelos principais pontos de atenção no processo, os desafios da implementação de SEPRO na 
indústria de celulose e papel, como a complexidade e amplitude das atividades; por se tratar de um 
processo de longo prazo e difícil de medir retorno; entre outros pontos.

Para saber mais sobre esse e os demais eventos das Comissões Técnicas envie um e-mail para 
comissoestecnicas@abtcp.org.br

Acompanhe a cobertura completa do ABTCP 2022 na próxima edição especial da Revista O Papel, 
em novembro. Acesse www.revistaopapeldigital.org.br
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