jornal cana 192:_

12/11/2009

9:39 PM

Page 89

NEGÓCIOS & OPORTUNIDADES

Dezembro/2009

89

Magíster fornece revestimento especial de bagaceiras para São Martinho
A Magíster Equipamentos Industriais, de
Sertãozinho, SP, firmou contrato com o Grupo São
Martinho, no início de novembro, para aplicação de
revestimento de alta performance em todas as
bagaceiras de moendas das usinas São Martinho
(Pradópolis, SP), Iracema (Iracemápolis, SP) e Boa
Vista (Quirinópolis, GO).
As três unidades do Grupo contam com 29 ternos
de moendas de 78 e 84 polegadas. Os trabalhos nas
bagaceiras estão sendo realizados em Sertãozinho com
entrega prevista para este mês.
As peças serão montadas para a próxima safra,
que deverá começar mais cedo. O Grupo se prepara
para moer mais de 13 milhões de toneladas de cana
no ciclo 2010/11.
De acordo com o diretor da Magíster, Marcos
Mafra, os processos convencionais de revestimento,
com eletrodo revestido, já não são mais suficientes
para suportar os níveis atuais de desgaste dos
equipamentos. "A quantidade de cana processada
aumentou, assim como os níveis de impurezas
contidos na matéria-prima, decorrentes da
mecanização e ou abolição da queima e consequente
aumento de palha", observou Mafra.
Por conta disso, os engenheiros e técnicos do
Grupo São Martinho recorreram à moderna tecnologia
de materiais desenvolvido e aplicado pela Magíster,
que utiliza um processo inovador tendo como base
carbetos de tungstênio, angulares ou esféricos, que
proporcionam resultados extraordinários de
resistência.
A tecnologia da Magíster já foi comprovada na
Usina Santa Fé, em Nova Europa, SP, que submeteu
um jogo de pentes ao processo de revestimento com
carbetos de tungstênio.

Marcos Mafra, da Magíster: processo inovador

Com isso, a unidade trabalhou a safra 2008/09
inteira sem a necessidade de substituição dos pentes
superiores e inferiores, superando em oito vezes a vida
útil de um pente revestido pelo processo convencional,
“sem efeitos colaterais nos frisos das moendas”,

ressaltou Mafra.
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