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Tema do projeto do estudante de Engenharia Química é redução anual no consumo de
vapor em fábrica da empresa

  

O estudante do último período do curso de Engenharia Química da UFVJM, Antonio Cruz
Rodrigues, 26 anos, acaba de receber o prêmio de 1º lugar durante o 17º Seminário Técnico
dos Estagiários da Cenibra 2019 – Profissional do Futuro, pela proposição do projeto intitulado 
Avaliação e Melhoria da Troca Térmica no Digestor da Linha 2 da Fábrica CENIBRA
. O projeto, que teve por objetivo a redução no consumo de vapor no topo do digestor da
fábrica, através da inversão de dois trocadores de calor de aquecimento de licor preto,
promoveu uma economia aproximada de 100 mil toneladas de vapor por ano na fábrica,
resultando em uma economia para a empresa de cerca de R$ 3 milhões por ano.
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  O projeto foi apresentado no 17º Seminário Técnico dos Estagiários da Cenibra 2019 –Profissional do Futuro (Foto: Arquivo Pessoal)    Antonio Cruz realiza estágio obrigatório na Celulose Nipo-Brasileira S/A, mais conhecida comoCenibra - indústria produtora de celulose branqueada de fibra curta de eucalipto - situada emBelo Oriente (MG), desde janeiro deste ano. Seu estágio é realizado no setor de fabricação decelulose, no qual acontece o processo de cozimento e branqueamento da celulose. SegundoAntônio, seu trabalho é com os indicadores de processo, análise de dados, controle estatísticode processos, fornecedores externos, análise de falhas de equipamentos e desenvolvimento depropostas de otimização do processo.  “Como também acompanho a execução de projetos de melhoria de processo e qualidade,utilizo ferramentas da qualidade para a melhoria contínua, além de estudar continuamentesobre o cozimento, depuração e branqueamento da celulose. Para participar do 17º SeminárioTécnico dos Estagiários da Cenibra 2019 – Profissional do Futuro, desenvolvi o projeto visandomelhorar o aquecimento do reator com o foco na economia que poderia gerar para a fábrica.Outro ponto importante é que o investimento feito na execução do projeto, no valor de R$ 157mil, terá um payback (tempo de retorno de um investimento) de apenas duas semanas”,explica o estudante.  Segundo Antonio, que tem como supervisor do seu estágio o professor João Vinícios Wirbitzkida Silveira, do curso de Engenharia Química da UFVJM, a execução e o desenvolvimento doprojeto foram recheados de grandes desafios. “Tive que me aprofundar em temas jáconhecidos em aulas de Engenharia Química e também em novos assuntos, como ofuncionamento de um digestor de celulose”, explica.  Para Antonio, essa foi uma oportunidade que agregou muito ao desenvolvimento dehabilidades que ele só conhecia na teoria durante o curso de engenharia. “Pude ver na práticao desenvolvimento de projetos no âmbito da Engenharia Química no meio industrial. Aempresa me apoiou durante o desenvolvimento de todo o projeto e o acompanhamento foirealizado pelo coordenador da linha de Fibras da empresa”, conclui o estudante.  
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  "Fico feliz em levar o nome de nossa universidade e representá-la". Pelo primeiro lugar,Antonio recebeu o prêmio de R$ 600 (Foto: Arquivo Pessoal)  

 3 / 3


