
GE exibirá grande variedade de soluções na maior feira internacional do setor de 
açúcar e álcool 

A ampla variedade de produtos e serviços oferecida pela General Electric (GE) para os setores 
de açúcar e álcool será apresentada esta semana na Feira Fenasucro na cidade de Sertãozinho, 
estado de São Paulo, Brasil, os quais representam cerca de 50% da safra de cana-de-açúcar 
do País e 60% da produção total de etanol. A liderança técnica da empresa e sua presença 
estabelecida há longa data no setor serão exibidas em um estande que apresentará cinco 
soluções de negócios da GE.  

Em um momento de forte expansão no setor de açúcar e álcool/etanol brasileiro, a Fenasucro 
é o ponto de referência em tecnologia e intercâmbio comercial para fábricas e refinarias 
brasileiras, e profissionais que atuam no setor em mais de 40 países. A feira proporciona a 
oportunidade de explorar toda a cadeia de produção, desde o preparo da terra, passando por 
plantação, gestão de safra e colheita, até a industrialização e o processamento de derivados da 
cana-de-açúcar. 

A GE Fanuc, juntamente com quatro das subdivisões da GE Energy — GE Water, Jenbacher 
Gas Engines, GE Optimization and Control e GE Motors — estarão exibindo soluções ambientais 
para o setor de açúcar e álcool. 

“À medida que a GE continua a investir e crescer na América Latina, nós reconhecemos a 
necessidade em toda a região de soluções econômicas, que também consideram o ponto de 
vista ambiental. Nosso portfólio inclui uma variedade de produtos e serviços para os setores de 
açúcar e álcool e estamos bastante conscientes da crescente importância da bioenergia na 
América Latina”, disse Claudio Loureiro, diretor de desenvolvimento comercial da GE para a 
América Latina.  

Ofertas da GE para o setor de açúcar e álcool na Fenasucro 2009.: Negócio de Otimização e 
Controle da GE Energy - A GE Energy exibirá tecnologias-chave para a otimização e controle 
de sistemas de monitoramento na Fenasucro, incluindo o Essential Insight.mesh, que fornece 
inspeção remota por rede sem fio (wireless), permitindo o monitoramento de equipamentos 
em localizações de difícil alcance, reduzindo os custos de instalação em até 80% em 
comparação com sistemas padrões com cabos e aumentando a confiabilidade operacional da 
fábrica. Diferentemente de redes convencionais que exigem que cada dispositivo esteja 
conectado diretamente ao sistema de hospedagem ou gerenciador da rede, rede Mesh permite 
que cada ponto receba dados e os transmita para outros pontos em sua “vizinhança”. Se um 
link é interrompido, vários caminhos alternativos estão disponíveis para garantir a continuação 
das comunicações.  

O negócio Optimization and Control fornece soluções para monitoramento de condição, 
controles de fábrica e maquinário, otimização de processo, exploração de petróleo e gás e 
detecção de radiação Bently Nevada é líder mundial no fornecimento de produtos e serviços 
destinados ao monitoramento e gestão de ativos. 

Perfil- GE Fanuc Intelligent Platforms é uma joint venture entre a GE e a FANUC LTD do Japão. 
As principais tecnologias que a GE Fanuc demonstrará na Fenasucro incluem soluções de 
hardware e software, tais como a redundância de hardware PACSystems RX3i, PAC8000, 
Cimplicity 8.0, iFix 5.0, o sistema Proficy Process System (PPS) e Proficy Plant Applications.  

 

 



O PPS com redundância de hardware foi lançado recentemente no Brasil e permite a agilidade 
e segurança de aplicações robustas ou críticas que precisam de disponibilidade 24 horas. O 
Proficy Plant Applications é a solução ideal para o atual cenário econômico, pois oferece 
melhorias à gestão de produção corporativa, apoiando o planejamento de recursos existentes 
da empresa com baixo investimento e retorno garantido sobre o investimento. 

A GE Fanuc Intelligent Platforms é uma empresa com grande experiência em tecnologias de 
alto desempenho e fornecedora mundial de hardware, software, serviços e computação 
embutida. A GE Fanuc oferece uma exclusiva fundação de tecnologia ágil, avançada e ultra-
confiável que proporciona aos clientes uma vantagem sustentável nos seus setores, inclusive 
açúcar e álcool, energia, metalurgia e mineração, água, bebidas e alimentos, governo e 
defesa, bem como telecomunicações. 

Perfil -A GE Motors oferece geradores síncronos para turbinas a vapor e gás, bem como os 
motores Custom 8000, Quantum LMV e Pegasus MHV. Os geradores síncronos da empresa 
fornecem uma solução para geração de energia que aborda preocupações com o meio-
ambiente, uma vez que estas máquinas apresentam alta eficiência, reduzindo as emissões 
prejudiciais ao ambiente. Trazendo a força de sua grande experiência com motores e serviço 
técnico altamente especializado para diversas indústrias, a GE Motors oferece os seguintes 
serviços industriais: serviços em motores e geradores, engenharia de campo, pontes rolantes, 
serviços mecânicos e soluções em controle de máquinas. 

GE Water - A produção de etanol utiliza uma quantidade considerável de água nas fases 
agrícola e de processamento industrial. A ampla oferta do portfólio da GE Water permite que 
os produtores de etanol apliquem a reutilização de água integrada e estratégias de tratamento 
químico que podem auxiliar a reciclar água e, ao mesmo, reduzir os custos operacionais e 
aumentar as economias de energia que rendem benefícios ambientais.  

A GE Water oferece as tecnologias inovadoras de resfriamento e aquecimento que podem 
reduzir o consumo de água e o descarte de efluente, bem como auxiliar a monitorar, controlar 
e manter as operações do cliente com maior eficiência de energia. 

A GE Water também exibirá vários aplicativos importantes para a parte de processo dos 
setores de açúcar e álcool, tais como biocidas; aditivos para clareamento do açúcar; controle 
de depósito on-line para evaporadores; limpadores off-line; aditivos para flotação do suco; 
modificadores de viscosidade; desemulsificante; antissépticos e antibióticos para fermentação; 
controle de depósito para colunas de destilação; tecnologias líderes químicas, de filtragem e 
separação; tecnologias de membrana, sistemas de osmose reversa (OR), Evapsoftware e 
neutralizantes de álcool. 

Jenbacher Gas Engines da GE Energy - A divisão Jenbacher Gas Engine da GE Energy é 
fabricante líder de motores de pistão a gás, conjuntos motogeradores e unidades de co-
geração para geração de energia. A tecnologia de motores a gás da GE cobre a faixa de 
potência de 0,25 a 4,4 megawatts (MW) , que pode gerar para o sistema interligado nacional e 
operar com uma grande variedade de gases, incluindo biogás resultante de resíduos da cana 
de açúcar criados da produção de etanol, ao mesmo tempo em que oferece altos níveis de 
eficiência, durabilidade e confiabilidade. 

A General Electric Company é uma empresa líder em tecnologia para infraestrutura, 
equipamentos médicos e industriais, mídia e serviços financeiros, focada em desenvolver 
soluções para alguns dos mais complexos problemas mundiais.  

 



Com produtos e serviços que vão desde turbinas de avião, geração de energia, processamento 
de água, tecnologia de segurança, diagnóstico por imagem, crédito a empresas e ao 
consumidor e até mídia televisiva, por meio da NBC-Universal, a GE presta serviços aos seus 
clientes em mais de 100 países e emprega cerca de 320 mil pessoas ao redor do mundo. Para 
mais informações: visite o site da empresa www.ge.com/br. 

A General Electric mantém atividades no Brasil desde 1919, com escritórios de vendas e 
marketing distribuídos em diversos estados e com unidades industriais em São Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais. Todos os cinco grandes negócios da GE estão presentes no Brasil, 
empregando cerca de 6.000 funcionários. 

GE exibirá grande variedade de soluções na maior feira internacional do setor de açúcar e 
álcool. Revista Fator Brasil. Rio de Janeiro, set. 2009. Disponível em: 
<http://www.revistafator.com.br>. Acesso em 3 set. 2009. 

 

 


