CURSO RECICLAGEM DE APARAS PARA FABRICAÇÃO DE PAPEL
Data: 15 e 16 de agosto de 2019
Horário: 08h00 às 17h00
Local: Celulose Irani - Campina da Alegria - Rodovia BR 153 – Km 47, Vila Campina da Alegria – Vargem Bonita –
SC - CEP 89675-000
Objetivo: Conhecer o processo de reciclagem e utilização de aparas no processo de fabricação de papel, visando a
melhoria dos processos e operações industriais.

Público alvo: Técnicos de empresas fabricantes de papéis que contém em sua formulação aparas e papéis
reciclados, e que atuam nas áreas de produção, qualidade, laboratórios, manutenção, assistência técnica, e que
pretendem reciclar ou adquirir novos conceitos no processo de reciclagem e aplicação de aparas na fabricação de
papéis.

Programação 15/08:
08h00 às 8h30 – Credenciamento
08h30 às 08h45 – Abertura oficial
 Visão Geral - (8h45 às 9h15) – Marcelo Machado
Dados do Setor
 Matéria Prima – (9h15 às 9h30) – Marcelo Machado
Classificação de aparas
Pré
Pós-consumo
Materiais proibitivos
 Linha de Fibras – Processo – (9h30 às 10h30) – Marcelo Machado
OCC – OLD CORRUGATED CARDBOARD (Papel Ondulado)
Destintamento
Embalagens Longa Vida
Coffee Break – (10h30 às 10h45)
 Etapas do Processo – (10h45 às 12h15) – Marcelo Machado
Desagregação
Destintamento
Lavagem e Engrossamento da Massa

Almoço – (12h15 – 13h45)
 Etapas do Processo – (13h45 às 17h00) – Marcelo Machado
Dispersão

Microflotação – Clarificador de Água
Coffee Break – (15h30 às 15h45)
Refinação
Sistema Approach Flow

Programação 16/08:


Resistência ao longo do tempo - (09h00 às 10h30) – Solenis

Coffee Break – (10h30 às 11h00)


Etapas do Processo – (11h00 às 12h00) – Kadant
Compact Screening

Almoço – (12h00 às 13h30)


Visita à Fábrica - (13h30 às 16h00)



Encerramento - (16h00 às 17h00)

Informações Gerais:
Tabela de Investimento:
CATEGORIA

VALOR
R$ 730,00

ASSOCIADO ESTUDANTE

R$ 730,00

ASSOCIADO PF
ASSOCIADO PJ
NÃO ASSOCIADO

R$ 1.034,00
R$ 1.226,00

*Inclusos no valor da inscrição: coffee break manhã, almoço e material de apoio.

*Substituição de participantes: as substituições de participantes poderão ser efetuadas até 02 dias antes da data
do inicio do evento. Não será permitida a substituição de participante na data do evento.

Sugestões de hospedagem:


Hotel Girassol – Antigo Hotel Zenaro – Irani/SC



Hotel Posto Colpani – Irani/SC



Voyage Hotel – Catanduvas/SC

Mais informações:
Para maiores informações, por gentileza encaminhar e-mail para: eventostecnicos@abtcp.org.br falar com Gisele
Ribeiro, ou pelo telefone: (11) 3874-2715.
*Em razão do quórum mínimo necessário ao adequado desenvolvimento dos programas, a ABTCP se reserva ao
direito de cancelar os eventos, bem como de alterar itens dos mesmos, caso ocorram motivos alheios à sua vontade.
Em ambos os casos os inscritos serão previamente informados das providências tomadas.

PATROCÍNIO:

REALIZAÇÃO:

APOIO:

