
Planta Usina Coruripe Unidade Campo Florido

A Usina Coruripe foi fundada há quase 100 anos no Brasil, o principal país produtor de açúcar do mundo. Nas unidades 
da empresa que produzem açúcar e etanol, eventualmente ocorriam falhas nos posicionadores das válvulas de controle. 
Felizmente, a Usina Coruripe encontrou um posicionador de alta qualidade e alta confiabilidade que pode ser usado com 

válvulas de todos os fabricantes, e com válvulas de várias especificações. Como resultado, a operação da fábrica se 
estabilizou, os custos de reparo diminuíram e a carga sobre os trabalhadores foi reduzida.

Case Study 

CA8-APR214

azbil Field
Planta Usina Coruripe
Unidade Campo Florido

Endereço: Fazenda Santa Adelaide, 
Estrada Cruzeiro do Sul, Km 42. 
CEP: 38130-000–Campo Florido/MG
Início de Operação: 2002
Atividade: Fabricação e venda de 
açúcar, etanol, ração e óleo fúsel

Coruripe Energética
Unidade Campo Florido

Endereço: Fazenda Santa Adelaide, 
Estrada Cruzeiro do Sul, Km 42. 
CEP: 38130-000–Campo Florido/MG
Início de Operação: 2008
Atividade: Geração e venda de energia 
baseada em biomassa

Kit de treinamento interno.

Açúcar de uso doméstico vendido sob 
marca própria.

 O Brasil é o maior país produtor de açúcar do mundo. 

Possui fortes laços econômicos com o Japão, com muitas 

empresas japonesas fazendo negócios no Brasil. A Usina 

Coruripe foi fundada em 1925 na cidade de Coruripe, no 

litoral sul do estado de Alagoas. Ao expandir seus negó-

cios de produção de açúcar, a Usina Coruripe também 

começou a produzir etanol a partir da cana-de-açúcar 

para uso como combustível de automóveis, e agora é 

uma das 10 maiores empresas em produção de açúcar e 

etanol no Brasil. Além disso, a empresa gera energia a 

partir de biomassa, uma fonte de energia ecológica usada 

principalmente na operação de suas próprias plantas. 

 Uma das principais plantas da empresa, a Unidade 

Campo Florido, pode processar 4,4 milhões de tonela-

das de cana-de-açúcar por ano. O açúcar produzido é 

vendido não apenas para outras empresas nos merca-

dos interno e externo, mas também sob a marca própria 

da Coruripe, sendo distribuído principalmente para uso 

doméstico em Minas Gerais, Alagoas e outros estados.

 Os processos de produção de açúcar e etanol da Uni-

dade Campo Florido incluem fermentação, processamento 

do material restante após a remoção e trituração da cana-

-de-açúcar, secagem, evaporação, cristalização e refino. 

Antes, os posicionadores que controlavam as válvulas utili-

zadas em vários processos geralmente funcionavam mal, 

com alta probabilidade de que um reparo fosse necessário.

 A Usina Coruripe possui diversas fábricas com 

processos de produção semelhantes em várias locali-

dades no país, portanto, os desafios enfrentados afe-

tavam toda a empresa.

 “Toda vez que ocorria uma falha, tínhamos que parar 

a fábrica, diminuindo seu fator de disponibilidade de ope-

ração. Por isso, testamos posicionadores de vários fabri-

cantes a fim de encontrar um produto com bom custo-be-

nefício, que apresentasse menos falhas”, afirma o Coor-

denador de Manutenção de Eletricidade e Automação.

Selecionando um produto confiável 
para melhorar a produtividade e 
reduzir a carga de trabalho

 

 Analisando posicionadores de vários fabricantes, a 

qualidade e a relação custo-benefício dos posicionado-

res de válvulas inteligentes da Azbil Corporation torna-

ram-se evidentes através de demonstrações na prática. 

A planta utiliza válvulas de vários fabricantes, brasileiros 

e estrangeiros. Se um posicionador falha, a empresa é 

obrigada a solicitar reparo ao fabricante, o que é uma 

inconveniência para o Departamento de Manutenção. O 

posicionador da Azbil recebeu excelente avaliação por 

sua compatibilidade com válvulas de diversas especifi-

cações e de diferentes fabricantes usadas na planta de 

Campo Florido, bem como por sua alta qualidade e me-

lhor custo-benefício. O posicionador da Azbil foi selecio-

nado em junho de 2018, e em julho do mesmo ano foram 

entregues os posicionadores de válvulas, e 10 kits de 

Falha dos posicionadores das 
válvulas utilizados na produção de 
açúcar e etanol era um problema
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montagem para instalação nas válvulas de outros fabri-

cantes. Assim, eles começaram a operar.

 “Embora façamos o possível para melhorar a 

qualidade do ar de instrumentação da planta, não 

conseguimos evitar completamente a contaminação 

por água e óleo. Ao adotar os posicionadores da Az-

bil, descobrimos que eles continuam operando sem 

falhas, apresentando melhor desempenho do que os 

posicionadores de outros fabricantes”, diz o Coorde-

nador de Manutenção de Eletricidade e Automação.

 Além disso, a instalação e o ajuste dos posicionado-

res variam de acordo com cada fabricante de válvula. 

Portanto, ao usar posicionadores de diversas marcas, os 

operadores precisam aprender muitos procedimentos di-

ferentes. No entanto, como os posicionadores da Azbil 

podem ser montados em válvulas de qualquer fabricante,

 agora é possível manipular todas as válvulas, aprenden-

do apenas um procedimento de instalação e de ajuste.

 “Se os posicionadores forem padronizados em 

toda a fábrica, poderemos reduzir a carga de trabalho 

da equipe. Os posicionadores da Azbil têm menos 

probabilidade de quebrar, são de fácil manutenção, e 

sobrecarregam menos a equipe. Embora tenha se 

passado apenas um ano desde que foram instalados, 

eles conquistaram um alto nível de confiança”, afirma 

o Supervisor de Instrumentação. 

 Além dos custos de reparo terem sido reduzidos, 

graças à eliminação de falhas, a padronização dos 

posicionadores tornou possível o trabalho rápido de 

substituição. Como resultado, o tempo de interrup-

ção da planta foi reduzido, e o fator de disponibilida-

de da planta para operar melhorou.

 “O mais importante é que o equipamento continue 

operando. Para esse fim, uma situação em que nenhum 

equipamento falhe é essencial. Os processos de produ-

ção de açúcar e etanol duram de 7 a 8 meses, com uma 

interrupção de 4 a 5 meses para reparos regulares. Se o 

equipamento parar devido a um problema no posiciona-

dor durante os meses de operação, a eficiência da produ-

ção será bastante afetada. Ao mudar para os posiciona-

dores da Azbil, conseguimos aumentar a disponibilidade 

e a eficiência da produção”, afirma o Gerente da fábrica.

Instalação de produto adicional 
visando operação contínua e estável

 Além de melhorar a eficiência, a produtividade da 

operação da planta, e reduzir a carga de trabalho, a 

empresa usou efetivamente kits de treinamento, 

montados pela própria equipe, para promover melhor 

eficiência in loco. 

 “O kit de treinamento foi muito útil para os funcionários 

que estavam aprendendo procedimentos de start-up e 

outros. Usamos este kit para testar os posicionadores an-

tes da instalação, para que pudéssemos fazer o trabalho 

real com confiança”, diz o Supervisor de Instrumentação.

 “Para continuar a aumentar a produtividade de toda 

a planta, planejamos introduzir mais posicionadores da 

Azbil quando expandirmos a instalação. Além disso, es-

tamos considerando a introdução do posicionador em 

outras plantas. Graças à boa capacidade de resposta 

após a entrega e à alta confiabilidade do produto, esta-

mos ansiosos pelo suporte contínuo da Azbil como nos-

so parceiro de negócios”, diz o Coordenador de Manu-

tenção de Eletricidade e Automação.

* Os posicionadores são projetados de forma que a seção, que abriga as partes elétrica e eletrônica, seja isolada do circuito de ar, reduzindo 
assim o risco que o ar de instrumentação, que contém óleo e umidade, afete essas partes.

Posicionador de válvula 
inteligente Azbil conec-
tado a uma válvula que 
controla o fl uxo de xarope 
durante os processos 
de cozimento do xarope 
e produção de cristais
(decocção e cristalização). 
O posicionador é insta-
lado usando placas de 
montagem diferentes.

Posicionador de válvula inteligente Azbil conectado a uma válvula de liberação 
de vapor.


