CURSO TECNOLOGIA DE CELULOSE
Data: 17 a 20/08/2020
Horário: 08h00 às 12h00
Local: Plataforma ABTCP

Objetivo: O curso sobre Tecnologia da Produção de Celulose terá como objetivo
demonstrar o processo produtivo de celulose kraft. Será abordada uma visão ampla do
processo de produção, indo desde a recepção da madeira passando pelo preparo da
mesma, processo de polpação, com foco nas principais variáveis associadas ao
processo, parâmetros de qualidade de polpa celulósica, noções de branqueamento e
secagem de polpa celulósica.
Público alvo: Gerentes, supervisores e coordenadores das áreas de fibras.

Programa do Curso:
● Conceitos da conversão da madeira em polpa celulósica e a sua
importância para economia nacional e mundial;
● Demandas dos vários tipos de polpas celulósicas no Brasil e do mundo;
● Recepção e preparação da madeira para a sua conversão em polpa
celulósica;
● Descrição dos principais métodos de conversão da madeira em polpa
celulósica;
● Descrição e princípios químicos dos processos alcalinos de polpação;
● Princípios do processo de recuperação do licor negro Kraft;
● Tecnologia de digestores descontínuos e contínuos;
● Aditivos empregados nos processos de polpação;
● Conceito de Biorrefinaria Florestal na Indústria de Polpa Celulósica.
● Produtos para aumento da performance da linha de fibras: aditivos de
cozimento e enzimas
● Noções de branqueamento e secagem da polpa celulósica

Informações Gerais:
Faça sua inscrição pelo site:
http://www.sgabtcp.org.br/PortalUsuario/?Url=InscricaoCurso&Id=307

Tabela de Investimento:
CATEGORIA

VALOR

ASSOCIADO ESTUDANTE

R$ 584,00

ASSOCIADO PESSOA FÍSICA

R$ 584,00

ASSOCIADO PESSOA

R$ 827,20

JURÍDICA
NÃO ASSOCIADO

R$ 980,80

*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.
Mais informações:
Para maiores informações, por gentileza encaminhar e-mail para: cursos@abtcp.org.br
- Camilla Piasecki.
*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:

