
MINERAÇAO EM ALTA!
INVISTA EM TECNOLOGIA PARA GARANTIR 

MAIOR PRODUTIVIDADE.

INOVAÇAO: MONITORAMENTO DE PERFORMANCE

Bombas e sistemas de rebaixamento de aquífero



CRISE, Mineração em DESTAQUE:

Algumas reportagens sobre a Mineração destacadas no jornal Valor Econômico:



IBRAM É DESTAQUE NO JORNAL VALOR ECONOMICO:
“(...) O 24° Congresso Mundial de Mineração reuniu especialistas, empresários,

investidores e ambientalistas de 40 países para traçar os rumos da retomada.

Durante quatro dias se discutiu inovação, tecnologia, governança e sustentabilidade. São

os pontos-chave para livrar o setor da estagnação e garantir maior segurança aos

negócios.”

Fonte: http://www.ibram.org.br/150/15001002.asp?ttCD_CHAVE=263293

CRISE, Mineração em DESTAQUE:

http://www.ibram.org.br/150/15001002.asp?ttCD_CHAVE=263293


MONITORAMENTO DO NIVEL DO AQUIFERO:
Capaz de fornecer informação do que acontece, mas não do que é possível executar.

MONITORAMENTO DO BOMBEAMENTO DO AQUIFERO:
Capaz de fornecer informação do que está sendo executado e comparado com o nível do

aquífero. Trazendo ferramentas capazes de contribuir para tomadas de decisões que

garantam o aumento de performance da operação.

Inovação, MONITORAMENTO:



Inovação, MONITORAMENTO:

Mina: 
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sem fio.



BENEFICIO DO MONITORAMENTO DAS BOMBAS:

Monitorar as bombas trará maior visibilidade sobre a performance executada 
por seu sistema de rebaixamento do aquífero.
Trazendo informações gerenciais importantes sobre como, quando e quanto 
será necessário retirar de agua para rebaixar o aquífero.

O monitoramento trará informações que podem ser utilizadas em tomadas de 
decisões importantes, podendo auxiliar a equipe de produção e manutenção. 

Inovação, MONITORAMENTO:



BENEFICIO DO MONITORAMENTO:
Gerenciamento de performance full-time 
podem garantir.

Inovação, MONITORAMENTO:
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A M&S Comércio de Materiais Industriais é uma empresa especializada

em suprimentos industriais, que comercializa uma vasta gama de

materiais, visando desenvolver soluções personalizadas às

necessidades dos seus clientes. Tendo como foco de atendimento,

principalmente, os setores de Hidráulica, Instrumentação e elétrica.

Nossa equipe possui um grande know-how na área de manutenção e

aplicação de produtos.

Atendemos todo tipo de indústria e centros de P&D, em todo o Brasil.



Principais Soluções Fornecidas:
Novos equipamentos e Atualizações Tecnológicas(retrofitting)

 Vedações Industriais e seus planos de selagem;

 Motobombas e acessórios para instalações de transferência de fluxo;

 Elétrica e automação;









Diferenciais competitivos:

 Equipe com grande conhecimento técnico e prático; Formado por

Engenheiros e Técnicos com grande experiência de mercado;

 Equipe com conhecimentos específicos variados: Técnicos e

Engenheiros Mecânicos, Eletricistas, Mecatrônicos, Eletrônicos,

Químicos, Computação e Civil; Garantindo aplicações com soluções

multidisciplinares;

 Soluções integradas: Projeto + Material + Instalação; Podendo ser ou

não fornecidas como conjunto;

 Vendemos para todo o Brasil e compramos de todo o mundo;





 Duvidas?

Contato: matheus.salvador@mesindustrial.com.br ; (31) 9 8428-1504

OBRIGADO!

mailto:matheus.salvador@mesindustrial.com.br

