DOSSIÊ IRRICOM

ANEXO I – CAPACITAÇÃO TÉCNICA.

PRINCIPAIS SISTEMAS IMPLANTADOS
Dentre os trabalhos já realizados, destacamos:

1 – ASPERSÃO EM ESTRADAS DE ACESSO E EM PÁTIOS DE MANOBRAS

Consiste na execução de uma rede hidráulica através de
tubos de aço, PEAD ou PVC, onde são instalados
aspersores que aspergem água nas pistas e pátios,
mantendo sua superfície com um grau de umidade
adequado para não gerar poeira e não produzir lama.
Este sistema elimina definitivamente a utilização de
carros pipa, que, além de seu alto custo operacional,
causam congestionamento nas pistas e pátios.

Sendo totalmente automatizado, o sistema de aspersão
realiza a operação em ciclos pré-determinados, visando
uma perfeita homogeneização da lâmina de água,
mantendo a pista com um ótimo grau de umidade em
toda sua extensão.

Nos anos de 2006 a 2012, a IRRICOM foi a empresa escolhida para implantar o sistema de controle central
“SITE CONTROL” para operar cerca de 60 KM quilômetros de estradas, nas minas de:

 Água Limpa – Rio Piracicaba/MG - VALE;
 Cauê – Itabira/MG – VALE;
 Brucutu – São Gonçalo do Rio Abaixo – VALE;
 Carajás – Parauapebas – VALE;
 Extrativa Mineral – Rio Acima;
 Mineração Casa de Pedra – Congonhas – CSN;
 Alegria – Complexo Mariana – VALE;
 Fábrica Nova – Complexo Mariana – VALE;
 Complexo Minerador de Carajás – VALE.

A IRRICOM, em mais de uma década de atividades, teve participação em inúmeros fornecimentos de
sistemas de aspersão de estradas e pátios, totalizando mais de 100 quilômetros em estradas irrigadas,
dentre os quais destacamos:

 Mina Morro do Pico MBR – Minerações Brasileiras Reunidas
 Mina Capitão do Mato

MBR – Minerações Brasileiras Reunidas

 Mina de Águas Claras

MBR – Minerações Brasileiras Reunidas

 Mina de Morro Agudo

SAMITRI/CVRD – VALE

 Mina da Tapira

Fosfértil – Fertilizantes Fosfatados S/A

 COMIG - Companhia Mineradora de Minas Gerais
 Mina de Água Limpa

VALE

 Mina de Cauê

VALE

 Mina de Brucutu

VALE

 Mineração Casa de Pedra CSN – Companhia Siderúrgica Nacional
 Mina de Alegria

VALE

 Mina de Fábrica Nova

VALE

 Complexo Minerador de Carajás

VALE

2 – LAVADORES DE PRODUTOS GRANULADOS E VEÍCULOS
Nos lavadores são instalados SPRAYS de alto impacto para eliminar os resíduos sólidos aderidos à
superfície dos veículos. Com acionamento por sensor na entrada do lavador, o veículo entra com o sistema
já em funcionamento.


Mina Capão Xavier MBR – Minerações Brasileiras

Reunidas


Mina de Fábrica (Sistema automático de pré-lavagem de

chassi) - VALE

3 – ASPERSÃO EM GALPÕES DE CARREGAMENTO
Para galpões de carregamento são instalados nos portais de
entrada, uma série de nebulizadores. Estes emissores
produzem uma cortina de água de baixa vazão, impedindo
que a poeira produzida no carregamento, se escoe para as
áreas externas ao mesmo.


COMIG - Companhia Mineradora de Minas Gerais

4 – ASPERSÃO EM PROCESSOS DE BRITAGEM
Seu funcionamento baseia-se na aplicação de água calibrada com vazão proporcional ao volume de
produto processado. Tal calibragem visa combater a poeira sem comprometer a qualidade e classificação
final do produto.


Pedra Sul Mineração - Matias Barbosa/MG



LH Mineração - Palmas/TO



Mina Capitão do Mato MBR – Minerações

Brasileiras Reunidas


Convém Mineração



Indústria e Comércio de Pedras Jundiá -

Macaé/RJ

Magé/RJ


Pedreira Lebourg - Barbacena/MG



Britex

Mineração

Ltda

–

Rio

Largo/AL.

ANTES
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5 – ASPERSÃO EM PILHAS DE MINÉRIO
Em um de seus mais importantes trabalhos a IRRICOM instalou um sistema de Aspersão Automatizada
para as áreas de pilhas de minério PFF e estradas de acessos do Terminal da Ilha de Guaíba – propriedade
da MBR Minerações Brasileiras Reunidas S/A - localizado no município de Mangaratiba – Estado do Rio de
Janeiro.
Números relativos ao projeto:


Aspersão de aproximadamente 7 km de estradas e acessos totalizando uma área de 107.500 m²;



Aspersão de pilhas de minério com altura aproximada de 15,0 metros totalizando uma área de
105.000 m²;



Área total irrigada: 212.500 m²;



Vazão instantânea de até 122,0 m³/h;



Consumo médio diário estimado em 1.100 m³ de água.

O projeto utiliza a tecnologia de controle central. O controle central para sistemas de aspersão pode ser
resumidamente definido como um sistema computacional que opera múltiplos controladores, sensores e
outros dispositivos utilizados em sistemas de aspersão, através de uma locação centralizada .
Controlando de um ponto central, permite que todas as operações do sistema possam ser programadas e
monitoradas de forma simples e eficiente. O sistema pode operar com ou sem a intervenção humana.
Ações de controle simples, como ajustar tempos de aspersão por estações em vários pontos, podem ser
realizadas através de uma pessoa em um único ponto.

Podemos utilizar sensores para as mais diversas finalidades: estação metereológica, sensor de vazão, de
precipitação, umidade, vento e sensores de segurança contra falhas do sistema.

A integração das tecnologias permite o uso inteligente da água no controle de particulados na atmosfera.

No ano de 2008, a IRRICOM concluiu a execução do projeto de aspersão das pilhas de minério na
Mineração Casa de Pedra – CSN, localizada em Congonhas – MG.

O projeto compreende a aspersão de uma área de, aproximadamente, 70.000 m² de pátios de estocagem
de minério, através do controle central “SITE CONTROL”.

A IRRICOM foi a empresa selecionada pela CSN para elaboração do projeto executivo, execução dos
serviços de montagem eletromecânica, startup e treinamento em operação do sistema de aspersão através
do controle central.

Números relativos ao projeto:


Aspersão de aproximadamente 3 km de estradas – trecho do “Fraile”



Aspersão de pilhas de minério com altura aproximada de 17,0 metros totalizando uma área
de 75.000 m²;



Área total irrigada: 112.500 m²;



Vazão instantânea de até 245,0 m³/h;



Consumo médio diário estimado em 600 m³ de água.

6 – ASPERSÃO EM TALUDES DE MINA
A aspersão de taludes de mina é outra tecnologia adotada com a finalidade de diminuir a emissão de
particulados para a atmosfera devido à ação do vento. Baseia-se num sistema composto por aspersores
que trabalham com baixo volume de aplicação e tamanho de gotas que permitem o umedecimento do
talude sem provocar erosão ou lama.

A IRRICOM adotou esta tecnologia, numa área de aproximadamente 86.000 m².

7 – TESTES HIDROSTÁTICOS:
A IRRICOM foi a empresa selecionada pela ALUSA/MPE para elaboração do projeto executivo, execução
dos serviços de montagem eletromecânica, startup e treinamento em operação do sistema de testes
hidrostáticos de tanques:
Números relativos ao projeto:


Aspersão de aproximadamente 4 km de adutora de 8”



Volume de Bombeamento: 3000 m³/dia;



Vazão instantânea de até 245,0 m³/h;



Volume dos tanques 84.000m3/h



Quantidade: 5

Os equipamentos que compõem o sistema hidráulico são:
o

rede hidráulica AC-40;

o

conjunto moto-bomba elétrico;

o

conjunto moto-bomba à diesel;

o

quadro de acionamento dos motores;

o

válvulas de controle.

Volume do tanque D: 84.000,00 m³
Conjunto Motobomba, montado sobre carreta de 04 rodas pneumáticas aro 16”, pneus e câmaras novos
tipo agrícola, eixo dianteiro articulado, lança p/ reboque e guincho. Equipamento soldado com viga “U”
laminada estrutural na 2ª alma, telhado em chapa de aço dobrada.

TESTES DE LINHAS
 Fechar
pontos extremos dos testes;

as

válvulas

nos

 Válvulas
nos
pontos
intermediários da linha deverão ser mantidas na
posição 100% aberta;
 Instalar os flanges e raquetes
necessários para isolamento dos sistemas;
 Realizar a mudança dos
pontos onde existem figuras do tipo "8" instaladas;
 Realizar o torqueamento nos
pontos necessários com a utilização de unidades de
bombeio elétrica, ferramentas hidráulicas e manuais;


Retirar as válvulas de segurança, válvulas de controle e outros acessórios que por
ventura não possam participar dos testes hidrostáticos;



Realizar a instalação dos instrumentos, acessórios e mangueiras;



Realizar o check-list da pasta para autorização para inicio do teste hi

SISTMAS DE PRESURIZAÇÃO:

SISTMAS DE FILTRAGEM:
Nesta etapa, será realizado o bombeamento de água, com utilização de filtros tipo “scaner” para retirada de
impurezas resultantes de ferrugens.

