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Modular Mining é Selecionada para Otimizar a Performance da Mina de 
Níquel da Anglo American em Barro Alto/GO 

Tucson, Arizona – 17 de junho de 2019: Modular Mining, líder global na entrega de soluções de 

gerenciamento de mina em tempo real, implementará seus sistemas DISPATCH® Gerenciamento de Frotas e 

ProVision® Orientação de Máquinas na mina de níquel a céu aberto de Barro Alto, localizada no estado de 

Goiás, Brasil.    

A Anglo selecionou as soluções DISPATCH e ProVision para melhorar a blendagem de materiais, o 

gerenciamento da qualidade do minério e o rendimento do britador. As soluções reduzirão a diluição do minério, 

aumentarão a mistura do minério diretamente da frente de lavra para o britador e otimizarão o desempenho da 

frota.  

O Sistema de Gestão de Frotas DISPATCH, que foi escolhido para substituir o atual sistema da mina, 

otimizará a frota de transporte para aumentar a produtividade. O sistema ProVision fornecerá recursos de 

navegação de alta precisão para as escavadeiras da mina; automatizar o gerenciamento de tipos de 

materiais, reduzindo a necessidade de marcação manual da área de lavra e reduzindo o número de pilhas de 

estoques. Além disso, o sistema ProVision fornecerá métricas de volume, tonelagem e teor em tempo real 

para os estoques de minério. Os módulos de Blendagem, Prestart e Gerenciamento de Combustível da 

Modular Mining irão melhorar o gerenciamento dos recursos de equipamentos e materiais.  

“Uma série de fatores contribuiu para a nossa decisão de fazer parceria com a Modular Mining”, disse 

Eduardo Caixeta, Gerente em Barro Alto. “Além de sua sólida reputação com sua gestão de frota e 

tecnologias de orientação de alta precisão, o sucesso que tivemos com suas soluções em nossa operação 

irmã em Minas Rio desempenhou um papel fundamental em nossa decisão. Outro fator foi o compromisso 

demonstrado da Modular com o desempenho, trabalhando com seus clientes para maximizar o valor de suas 

soluções com base nos objetivos específicos de uma mina...” 

“A Modular tem um relacionamento de longa data com a Anglo no Brasil e estamos empolgados em expandir 

esse relacionamento ”, disse Airton de Sena, Gerente Geral da Modular Mining Brasil. “Barro Alto é líder em 

mineração de níquel e esse investimento demonstra o compromisso de sua equipe em maximizar os retornos 

por meio de excelência operacional e tecnologias avançadas.”   

Sobre a Modular Mining Systems, Inc. 

Fundada em 1979, a Modular Mining Systems, Inc. é fornecedora líder de mercado de poderosas soluções de 

gerenciamento de informações para operações de mineração de superfície e subterrânea, abordando as 

principais áreas de produção, orientação de máquina, saúde do equipamento e segurança do operador. 

Empregando quase 800 funcionários em 10 escritórios distribuídos globalmente, a Modular Mining implantou 

com sucesso suas soluções em mais de 250 instalações de clientes em todo o mundo. Para mais informações 

visite: http://www.modularmining.com/. 
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