Premiações 200 Maiores Minas Brasileiras
Empresa

Mina

Homenagem

AngloGold Ashanti

Cuiabá

30 anos de operação na mina e terceira que mais
investiu em segurança em 2013.

Cristal Mineração
Guaju
do Brasil

31 anos de extração de areias minerais no País,
sendo uma das 15 operações que mais investiu em
preservação do meio ambiente em 2013.

Companhia
Siderúrgica
Nacional (CSN)

Casa de Pedra

100 anos de operação de extração de ferro,
contribuindo com o crescimento do país e fabricação
de aço.

Embu Engenharia e
Itapeti e Embu
Comércio

Destaque na produção de pedra britada (granito),
figurando no topo do ranking dessa substância, e são
operações modelo no que tange à preservação
ambiental e relação com a comunidade.

Companhia
de
Ferro Ligas da Coitezeiro
Bahia (Ferbasa)

53 anos de extração de cromita no País e entre as 25
com maior número de homens horas trabalhadas
sem acidentes no Brasil.

Mineração
Usiminas

Oeste

70 anos de operação em Congonhas (MG), uma 25
maiores minas de todo o Brasil.

Pedreiras Valéria

Engenho do Buraco

Representatividade no setor de agregados na região
nordeste onde opera desde a década de 1970.

Sama Minerações
Cana Brava
Associadas

Padrões exemplares em segurança na mineração de
amianto crisotila e dentre as quinze mineradoras que
mais investiram em segurança e tecnologia da
informação em 2013.

Somar ‐ Sociedade
Jacuí
Mineradora

Investimento e iniciativas relacionadas à preservação
ambiental no Rio Grande do Sul.

Vale Fertilizantes

Tapira

35 anos de operação, contribuindo diretamente com
a indústria de fertilizantes brasileira.

Votorantim
Cimentos

Baltar

78 anos de operações, sendo atualmente a única
lavra subterrânea de calcário do Brasil.

Votorantim Metais Buriti

35 anos de produção em Niquelândia (GO) e dentre
as dez que mais investiram em segurança,
exploração geológica e preservação ambiental em
2013.

Cadam

Morro do Felipe

40 anos de fundação e operação

Carbonífera
Criciúma

Unidade Mineira II Maior produtora de carvão mineral do estado de
Verdinho
Santa Catarina em 2013.

Premiações Especiais
Empresa

Homenagem

Anglo American

Comissionamento do Projeto Minas‐Rio, que realizou seu
primeiro embarque, com mais de 80 mil toneladas de minério de
ferro para o mercado de pellet feed, no final de outubro.

Vale

Implantação e magnitude do Projeto S11D, que utilizará lavra
truckless em larga escala.

Samarco Mineração

Inauguração da Quarta Pelotização, que consolida a mineradora
como uma das maiores exportadoras do país e aumenta em 37%
a sua capacidade de produção de pelotas de minério de ferro por
ano.

Mineração Rio do Norte
35 anos do 1º embarque de bauxita.
(MRN)

Yamana

Exemplo de sinergia entre o capital canadense e a engenharia e
geologia nacional, estendendo a produtividade de minas como
Fazenda Brasileiro e Jacobina, e novos depósitos como Maracá.

Premiação Especial de Segurança – Troféu John T. Ryan
Empresa

Samarco

Samarco Mineração

Mina Alegria

1º Prêmio Uptime
Empresa

Trabalho Premiado

Inmeco

Caçamba com sistema de vedação na tampa e trava mecânica
automática, para MIB ‐ Mineração Ibirité, em Brumadinho (MG).

LLK Engenharia, Indústria e Nova tecnologia de detecção de rasgos e desalinhamentos de
Comércio
correias transportadoras instaladas na Samarco Mineração.

Martin Engineering

Chapa de desgaste em aço estrutural para revestimento do
alimentador vibratório, na Vale.

Metso

Dispositivo hidráulico para montagem e desmontagem do
parafuso que fixa a manta móvel ao britador cônico em
mineradora de grande porte em Minas Gerais.

Simplex Equipamentos

Estudo de caso sobre a importância da pré‐classificação (retirado
dos finos) do rom na Bahia Mineração, em Caetité.

Teccom

Aplicação da tecnologia Teccom10 Power nos tanques de
combustíveis dos veículos da frota em Niquelândia, da
Votorantim Metais.

Vimax

Utilização de tela de peneira vibratória em poliuretano tipo alta
performance para a usina de tratamento de minério de ferro em
Minas Gerais.

Wolf Equipamentos

Escavatriz hidráulica modelo MW‐3500, fornecida à Pedreira
Duro na Queda, em Pouso Alegre (MG).

