
 

 

Soluções da Modular Mining Systems serão implementadas 
no projeto de mina de Sentinel da First Quantum 

Tucson, Arizona – Quarta-Feira, 21 de Maio de 2014: A Modular Mining Systems, Inc., líder 
global no fornecimento de soluções de gerenciamento de minas em tempo real baseadas em 
computador para operações de mineração subterrânea e de superfície, anunciou hoje que a 
Kalumbila Minerals, Ltd. (KML), uma subsidiária da First Quantum Minerals, Ltd. implementará 
os sistemas DISPATCH®, MineCare® e ProVision® da Modular na mina de cobre Sentinel, na 
Zâmbia. 

A mina de cobre a céu aberto Sentinel recebeu aprovação da Diretoria em maio de 2012. A 
construção começou logo em seguida com o comissionamento programado para o terceiro 
trimestre de 2014. A instalação de processamento da mina Sentinel terá uma taxa de produção 
anual prevista de 55 milhões de toneladas a um grau médio de 0,5% de cobre. 

A implementação em uma fase da frota de equipamentos pesados de 60 unidades da mina 
incluirá o Sistema de Gerenciamento de Frotas DISPATCH da Modular, o Sistema de 
Gerenciamento de Manutenção MineCare e a solução de Orientação de Máquinas ProVision 
para escavadeiras, tratores e perfuratrizes. "Maximizar a eficiência da produção é fundamental 
para o nosso sucesso. Escolhemos a parceria com a Modular por causa de seus recursos de 
solução de Gerenciamento de Minas IntelliMine e seu sucesso comprovado no setor", disse 
Junior Keyser, gerente de minas da Kalumbila Minerals Ltd, Zâmbia.  

Os sistemas DISPATCH, MineCare e ProVision otimizarão a produção, reduzirão os custos de 
manutenção e o tempo de inatividade do equipamento, além de garantir que os operadores de 
escavadeiras, tratores e perfuratrizes possam cumprir com precisão o plano de mina prescrito. 
"As tecnologias selecionadas darão à mina de Sentinel as ferramentas para conseguir uma 
operação eficiente e econômica desde o primeiro dia", disse Lourens du Plessis, gerente geral 
da Modular na África. 

A mina de cobre Sentinel, o depósito de níquel Enterprise e outros depósitos de mineração 
fazem parte do projeto Trident da First Quantum, localizado a aproximadamente 140 km a 
oeste da cidade de Solwezi e 150 km da mina de Kansanshi da First Quantum, no norte da 
Zâmbia. O projeto Trident representa o maior investimento em um projeto individual (cerca de 
US$ 2 bilhões) que ocorrerá na Zâmbia. A mina de cobre de Kansanshi, com 80% pertencente 
à First Quantum Minerals e oitava maior mina de cobre do mundo, também é um cliente da 
Modular.  

O sistema deverá estar preparado ainda este ano. 

Sobre a First Quantum Minerals 

A First Quantum Minerals Ltd. é uma empresa de mineração e metais consolidada e em rápido 
crescimento que produz principalmente elementos do grupo cobre, níquel, zinco, ouro e platina. 
Com um portfólio geograficamente diversificado de operações de alta qualidade e projetos de 
desenvolvimento, bem como um plano estratégico para atingir uma capacidade de produção 
1,3 milhão de toneladas de cobre por ano no prazo de cinco anos, a First Quantum está prestes 
a se tornar o maior produtor de cobre dedicado e generalizado e um dos cinco maiores 
produtores de cobre do mundo. Para obter mais informações sobre a First Quantum Minerals, 
acesse: www.first-quantum.com 

Sobre a Modular Mining Systems, Inc. 
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Fundada em 1979, a Modular Mining Systems, Inc. é o fornecedor líder de mercado de 
poderosas soluções de gerenciamento de informações que atendem às necessidades de 
operações de mineração subterrânea e de superfície em todo o mundo. A Modular está 
comprometida a oferecer tecnologias de ponta de gerenciamento de minas nas áreas de 
produção, orientação de máquinas, condição dos equipamentos e segurança dos operadores. 
A Modular emprega mais de 600 funcionários em 11 filiais no mundo, com sistemas operando 
em mais de 230 locais de clientes, incluindo 18 das 20 maiores minas do mundo. Para obter 
mais informações, acesse: http://www.modularmining.com/.  
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