
Cortar, triturar e descarregar rocha numa só etapa de trabalho.

O mundo das  
mineradoras de superfície Wirtgen
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Novos rumos na extração  

de matérias-primas.

Com a diminuição das reservas de matérias-primas em muitas minas devido a complicações 

geológicas, torna-se cada dia mais difícil realizar a extração a céu aberto de maneira rentável. 

Em operações de construção envolvendo rochas, são necessárias máquinas para o nivelamento 

preciso sob condições de espaço restritas. Nossa receita patenteada para ambos os casos é a ex-

tração mecânica com mineradora de superfície. Como líder inovador de tecnologia, a  WIRTGEN 

promove esse processo econômico e ecológico de maneira apaixonada e com know-how, para 

enfrentar com sucesso os desafios atuais, cujo nível de exigência é maior que nunca.



04  
05

CONTEÚDO

EXTRAÇÃO EFICIENTE E AMBIENTALMENTE RESPONSÁVEL 6 – 7

DA VISÃO À TECNOLOGIA RECONHECIDA  8 – 9

DETALHES DA MINERADORA DE SUPERFÍCIE  10 – 11

FUNCIONAMENTO E COMPONENTES  12 – 13

TECNOLOGIA DE CORTE SINGULAR 14 – 15

ALTO DESEMPENHO DE DESCARGA 16 – 17

CONCEITO EFICAZ DE OPERAÇÃO E SEGURANÇA 18 – 19

A MAIOR GAMA DE MODELOS DO MUNDO, SEM LACUNAS 20 – 21

QUALIDADE PARA OPERAÇÃO CONTÍNUA 22 – 23

OPERAÇÃO GARANTIDA 24 HORAS POR DIA 24 – 25

EXTRAÇÃO BEM SUCEDIDA EM TODO O MUNDO 26 – 27

MINERAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ECONOMIA DE RECURSOS 28 – 29





A WIRTGEN é líder mundial na fabricação de 
máquinas para extração por corte de rocha 
em minas a céu aberto. As mineradoras de 
superfície da WIRTGEN extraem matérias-pri-
mas como carvão, gesso, minério de ferro, sal, 
fosfato, bauxita, calcário ou granito com alto 
grau de pureza. Elas também estão sendo 
cada vez mais usadas 

como equipamento principal em áreas de 
exploração a céu aberto recém-descobertas 
ou ampliadas. 

As mineradoras de superfície são membros 
de uma cadeia de processo. Entretanto, elas 
possuem influência decisiva sobre todo o 
processo e, principalmente, sobre o resultado 
final. As seguintes características principais 
são destaques desse processo inovador:

EXTRAÇÃO SELETIVA

As mineradoras de superfície extraem maté-
rias-primas de forma seletiva, com alto grau 
de pureza e taxa máxima de aproveitamento 
das minas. O processo seletivo reduz conside-
ravelmente a necessidade de equipamento, 
pessoal, tempo e volumes de sobrecarga. 
Além disso, os custos de investimentos são 
bem menores. 

Extração de rochas eficiente e  
ambientalmente responsável
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CORTE, TRITURAÇÃO E DESCARGA NUMA 
SÓ ETAPA DE TRABALHO 

O material extraído é cortado, triturado e, se 
necessário, descarregado numa única etapa 
de trabalho. Isso dispensa a convencional 
pré-quebra da rocha como etapa de trabalho 
adicional. Mineradoras de superfície são bem 
mais econômicas que os processos conven-
cionais de perfuração, detonação e descarga 
subsequente do material. 

ELIMINAÇÃO DAS DETONAÇÕES E GERA-
ÇÃO DE SUPERFÍCIES ESTÁVEIS

Normas ambientais rigorosas em termos de 
emissão de ruído e poeira tornam a mineração 
de superfície, com nível mínimo de vibração, 
bastante atraente em comparação com o 
método de perfuração e detonação. As super-
fícies niveladas, precisas e estáveis geradas na 
mineração e em obras envolvendo a remoção 
de terra ou rochas podem ser diretamente utili-
zadas como pistas, pisos de túnel ou taludes.

Umas etapa de 
trabalho em vez 
de quatro, com as 
mineradoras de su-
perfície  WIRTGEN.

O processo é total-
mente apropriado 
para a extração 
seletiva de diversas 
rochas, como cama-
das finas de carvão 
de alto valor.

Perfuração Detonação Carrega-
mento

Trituração



Da visão à 
tecnologia reconhecida

1980
O protótipo 3000 SM 

é utilizado com su-
cesso na extração de 

carvão.

1989
A WIRTGEN apre-
senta protótipos 
da 2600 SM para 

extração de carvão e 
calcário.

1999
A WIRTGEN lança 

a 2500 SM, para apli-
cações especiais em 

rocha dura.

2009
Chega ao mercado a 
4200 SM em versão 
otimizada, nas ver-

sões para rocha macia 
e rocha dura.

1983
A 1900 SM é utilizada 
para extração de ges-

so na África do Sul.

1989
A maior mineradora 
de superfície até o 

momento, 4200 SM, é 
fabricada até hoje em 

formato otimizado.

2000
Com construção 

modular, a 2200 SM 
possui utilização ver-
sátil, em rochas com 

dureza baixa a média. 

2012
A WIRTGEN Pick 

Inspection (WPI) torna 
planejáveis os interva-
los de manutenção e 
medição de desgaste 

de bits.
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1985
A 3500 SM é utilizada 
nos EUA para traçado 

em calcário duro.

1996
A 3700 SM cava 

valas e, ao mesmo 
tempo, gera material 

fragmentado para 
reutilização.

2001
Graças a um processo 

de deposição modifica-
do, a 2100 SM extrai 

carvão de maneira ex-
tremamente eficiente.

2013
A 2200 SM 3.8 

é equipada com um 
conjunto de corte de 
3,8 m para extração 

de rocha macia.

WIRTGEN PROMOVE O PROCESSO

Por que não aplicar o nosso know-how em fre-
sagem de asfalto na extração de rochas duras? 
Em meados da década de 70, essa ideia levou 
ao desenvolvimento de um novo e econômico 
método de extração: a mineração de superfície. 

O que se seguiu foi uma história de sucesso 
ímpar, liderada continuamente pela WIRTGEN 
desde o início. 1980 foi o ano de nascimento da 
mineração de superfície moderna – a WIRTGEN 
desenvolveu um protótipo baseado nas fresa-
doras para rodovias: a mineradora de superfí-
cie 3000 SM. Com a venda oficial da primeira 
máquina, a mineradora de superfície 1900 SM, 
a entrada no mercado se dá em 1983. 

Seguindo as demandas do mercado, desen-
volvemos ao longo do tempo máquinas cada 
vez maiores, para obter desempenhos ainda 
melhores.



1 |

10 |

9 |

2 |

CORREIA DE DESCARGA

Correia de descarga elevável e gira-
tória para carregamento direto em 
equipamentos de transporte.

1 |
CONTRAPESO

Contrapeso móvel para alta estabi-
lidade da máquina e trabalho sem 
distúrbios em bordas de taludes.

2 |

BITS

Bits para mineração extremamente 
robustos, dispostos em hélice para 
alta potência de corte, desgaste 
mínimo e longa vida útil.

9 |

ROLO DE CORTE

Rolo de corte resistente ao desgaste, 
com acionamento mecânico e rota-
ção no sentido contrário ao desloca-
mento, para uma operação eficiente.

8 |

ACIONAMENTO COM  
MOTOR A DIESEL

Motor a diesel potente e econômico, 
combinado com acionamento de 
correia mecânico robusto para um alto 
desempenho de corte. 

10 |

Detalhes da mineradora 
de superfície

10  
11



8 |

7 |

6 |

4 | 5 |

3 |

ESCADA

Escada larga, com ajuste hidráulico, 
para acesso simples à máquina.

6 |

EQUIPAMENTOS DE  
SEGURANÇA

Pacote de segurança abrangente para o cum-
primento de normas de mineração globais.

3 |

PICK INSPECTION DA WIRTGEN

Controle automático do desgaste dos bits, 
para que sua troca seja realizada no momento 
economicamente ideal.

5 |

CABINE

Cabine confortável e articulável, com 
vidro panorâmico e isolamento acús-
tico para um trabalho produtivo. 

4 |

ESTEIRAS DE LOCOMOÇÃO

Esteiras de locomoção com ajuste sepa-
rado de direção e altura, para excelentes 
manobras e ajuste preciso da profundida-
de de corte no terreno. 

7 |

EXTRAÇÃO DE ROCHA NUMA SÓ ETAPA

Enquanto a mineradora de superfície da WIRTGEN se desloca para a frente, um rolo de corte especial gira 
no sentido contrário, extrai o material das formações rochosas camada por camada e o tritura. O transpor-
tador primário recolhe a rocha a partir da caixa do tambor e a transporta até a extremidade da máquina. A 
correia de descarga, provida de ajuste de giro e altura, recebe a rocha. A partir daí, o material é carregado 
em um caminhão / caminhão articulado ou descarregado lateralmente. A altura de descarga pode ser ajus-
tada ao tamanho dos equipamentos de transporte disponíveis. A propulsão da mineradora de superfície 
ocorre por meio de quatro esteiras com altura e direção ajustáveis. Um sistema automático de nivelamento 
garante que a profundidade de corte seja precisamente respeitada. Essa precisão elevada também permi-
te a extração seletiva de camadas ou estratificações finas. 
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CENTRAL

O rolo de corte cilíndrico central é o 
destaque do conceito tecnológico utilizado 
em nossas máquinas: equipado com bits tro-
cáveis de metal duro, o rolo é colocado mais 
próximo ao ponto de gravidade da máquina, 
garantindo desempenhos de corte ideais, 
bem como profundidades de corte precisas 
em rocha dura. 

Outro fator responsável pela robustez nas 
operações com rochas é o motor a diesel 

potente, combinado ao acionamento por 
correia. O acionamento mecânico eficaz do 
rolo de corte garante uma transmissão de 
força ideal. Além disso, a valiosa capacidade 
de nossas mineradoras de cortar rocha de 
maneira seletiva permite extrair camadas finas 
de carvão ou material intermediário.

O processo de corte contínuo e eficaz garante 
um fluxo de material ininterrupto. Uma vez 
que, além de se obter material em partículas 
finas, também se gera uma superfície estável, 
também é possível utilizar caminhões leves na 
operação de mina.

Funcionamento  
e componentes 

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

1 |    Corte contínuo

2 |    Grãos de rocha triturados

3 |    Descarga direta

4 |    Profundidade de corte precisa

5 |    Superfícies de corte limpas, 
niveladas e estáveis



Sentido de trabalho

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

O rolo de corte 
gira em sentido 
contrário ao do des-
locamento e corta 
o material de baixo 
para cima, sem 
gerar vibração.

Esquema do siste-
ma de acionamento 
com rolo de corte 
em posição central.

1 |    Acoplamento

2 |    Correias de transmissão

3 |    Engrenagem planetária

4 |    Motor a diesel

5 |    Rolo de corte
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NOSSA COMPETÊNCIA CENTRAL

Os rolos de corte, suportes de bits e bits da 
WIRTGEN são componentes de alta tecno-
logia desenvolvidos pela própria empresa, 
sujeitos a um processo de melhoria contínuo. 
Seja qual for o caso de aplicação: nosso 
objetivo é sempre otimizar o desempenho 
de corte com a maior vida útil possível e o 
mínimo de custos operacionais. 

Com isso em vista, é realizado um dimen-
sionamento robusto do rolo de corte e do 
sistema de suporte de bits, com foco no 
desempenho e levando em conta o tipo de 
rocha, sua dureza e a curva granulométrica do 

material. O sistema exclusivo de troca rápida 
de porta-bits HT15 tem um papel fundamen-
tal para isso. Se necessário, os rolos de corte 
também são equipados com proteção espe-
cial contra desgaste. 

Outro destaque é o nosso equipamento adi-
cional “WIRTGEN Pick Inspection” (WPI):  
o sistema identifica bits desgastados automa-
ticamente através de medição óptica.

Tecnologia de corte  
singular

As ferramentas de 
corte da WIRTGEN 
garantem máxima 
potência de corte  
com custos de 
desgaste  
mínimos.



1 | O material extra-
ído também pode 
ser disposto em 
fileiras atrás do rolo 
de corte.

2 | O WPI mede 
automaticamente 
o grau de desgaste 
de todos os bits 
através de sensores 
a laser de câmera, 
indicando esse 
parâmetro clara-
mente num monitor 
separado. 

3 | Ejetores hidráu-
licos de bits aumen-
tam a produtivi-
dade. 

1 |

2 |

3 |



FLEXIBILIDADE EM QUALQUER TIPO DE 
APLICAÇÃO

As mineradoras de superfície da WIRTGEN 
realizam uma descarga perfeita de material.  
O material extraído é transportado em gran-
des quantidades para um veículo de transpor-
te através de uma correia de carregamento. 
Mas é claro que as máquinas robustas tam-
bém possibilitam a deposição em fileiras e a 
descarga lateral em pilhas. Esse alto nível de 
flexibilidade é graças à possibilidade de ade-
quar a correia de carregamento exatamente 
às condições de extração existentes, através 

de ajuste de articulação e altura. Conforme o 
modelo, a mineradora de superfície pode ter 
carregador frontal ou traseiro. 

O acionamento por correia de alto desem-
penho, o ajuste contínuo da velocidade da 
correia e as cintas de transporte íngremes 
e largas, com barras especialmente altas, 
possibilitam, em qualquer tipo de aplicação, 
o carregamento completo até mesmo de 
grandes caminhões basculantes – mesmo 
ao extrair rochas de alta densidade, como o 
minério de ferro.

Alto desempenho de descarga
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1 | A 2200 SM 
possui carregador 
frontal:
sua correia de des-
carga é montada
na parte dianteira 
da máquina.

2 | O contrapeso 
da 2500 SM, com 
carregador traseiro, 
confere estabilida-
de ao descarregar a 
rocha lateralmente.

3 | A correia de des-
carga articulável em 
90° para ambos os 
lados possibilita 
descarga direta em 
caminhões / cami-
nhões articulados.

3 |

1 |

2 |



Conceito eficaz de operação e  
segurança

O operador 
mantém constan-
temente o controle 
das sequências de 
trabalho.

CONCENTRAÇÃO TOTAL NA  
PRODUTIVIDADE

As mineradoras de superfície da WIRTGEN 
podem ser controladas de maneira eficaz 
por um único operador. O processo de corte, 
o controle da profundidade de corte e o 
processo de carregamento da correia são 
amplamente automatizados. O operador 
pode se concentrar no comando das esteiras 
de locomoção, no controle da velocidade de 

deslocamento e no processo de carregamen-
to. Para isso, ele pode sempre se posicionar 
na cabine ergonomicamente projetada de 
maneira a ter uma boa visão das esteiras dian-
teiras e da área de descarga da correia. 

Os diversos elementos de segurança garan-
tem a segurança do pessoal de operação e 
manutenção, bem como o cumprimento de 
normas de mineração exigentes: para isso, 
são fundamentais elementos como ilumi-
nação abrangente, passarelas e escadas 
antiderrapantes, corrimões de acordo com 
as normas, chaves de PARADA DE EMERGÊN-
CIA facilmente acessíveis, câmeras de visão 
ampla, equipamento FOPS ou ROPS / FOPS, 
saídas de emergência e revestimentos anti-
chamas.

As cabines ofe-
recem condições 
excelentes de visão 
e ergonomia.
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O operador man-
tém sempre o con-
trole do processo 
de carregamento.

As normas de segu-
rança e os padrões 
mecânicos rigoro-
sos são cumpridos 
através de adequa-
ções respectivas 
nas máquinas.



2200 SM 2200 SM 3.8 2500 SM

4200 SM (rocha dura) 4200 SM (rocha macia)
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A maior gama de modelos  

do mundo, sem lacunas.

DOIS MÉTODOS DE EXTRAÇÃO POSSÍVEIS

As mineradoras de superfície da WIRTGEN cobrem, sem lacunas, toda a faixa de desempenho 
na área de mineração e construção envolvendo a remoção de terra ou rochas, até a capacidade 
de 15 milhões t de material extraído por máquina – isso é exclusivo! Seja em pequenas opera-
ções para quebra de rochas em espaço restrito ou na aplicação em longo prazo em minas a céu 
aberto: nossa linha de máquinas (a maior do mundo) sempre inclui o melhor equipamento para 
a extração das mais diversas matérias primas e resíduos, sob quaisquer condições de operação. 
Além disso, nossas mineradoras de superfície podem ser adequadas construtivamente ao tipo de 
aplicação respectivo, por padrão até uma resistência à compressão uniaxial de 80 MPa.

Além disso, a WIRTGEN é a única fabricante em todo o mundo a oferecer a seus clientes dois mé-
todos de extração. Dependendo da necessidade, ou visando o maior grau de eficiência possível, 
a extração de rochas é feita por meio de deposição em fileiras ou através da correia de carrega-
mento em veículos de transporte.



FABRICAMOS PRODUTOS DE ALTO VALOR

O segredo da vida útil longa e bem-sucedi-
da de uma máquina está em sua fabricação. 
Por isso, uma alta qualidade em termos de 
resistência é fundamental, tendo em vista as 
condições de utilização complexas às quais as 
mineradoras de superfície estão sujeitas em 
geral. Em nossa unidade de produção, a ma-
triz da WIRTGEN em Windhagen, as máquinas 
são projetadas de maneira extremamente ro-
busta. Isso, combinado com os equipamentos 
de fabricação e as tecnologias de processa-

mento modernas, desenvolvidos pela própria 
empresa, resulta em máquinas de operação 
impecável na área de mineração. 

Também damos enorme importância à nossa 
rede de funcionários bem qualificados e 
altamente motivados, sem os quais não seria 
possível alcançar este altíssimo nível de qua-
lidade. O comando dos processos de fabri-
cação suportado por informática e a grande 
capacidade própria de produção garantem 
uma qualidade impecável e constante.

Qualidade para operação contínua
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1 | Através da mais 
avançada tecno-
logia de CAD 3D, 
cada rolo de corte 
é projetado de 
acordo com suas 
condições especiais 
de aplicação.

2 | Os trabalhos de 
solda, como este, 
realizado na caixa 
do rolo, são realiza-
dos exclusivamente 
por técnicos espe-
cializados.

3 | Cuidado extre-
mo na fabricação 
do rolo de corte.

3 |

1 |

2 |



CONCEITOS INDIVIDUAIS DE ASSISTÊNCIA

Mineradoras de superfície são máquinas de 
extração primária, geralmente utilizadas 
em operação de 24 horas. Para garantir a 
disponibilidade máxima das máquinas, a 
WIRTGEN oferece uma assistência individua-
lizada aos clientes: Através de uma coopera-
ção intensa entre a matriz e a respectiva filial 
do WIRTGEN GROUP, a WIRTGEN consegue 
oferecer estruturas de assistência próximas 
ao cliente. Nos centros de apoio, é possível 
reparar ou retificar adequadamente as mine-
radoras de superfície e estocar uma ampla 
gama de peças de reposição. É claro que esse 
conceito de assistência eficiente inclui a pre-

sença constante de técnicos especializados 
do WIRTGEN GROUP no ponto de apoio e na 
mina, para uma assistência ideal às máquinas.

Para garantir o uso otimizado dos equipamen-
tos, a WIRTGEN oferece um amplo programa 
de treinamento contínuo, realizado na mina, 
no ponto de apoio ou na matriz.

Operação 24 por dia 
garantida
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1 | Rolos de corte e 
sistemas de esteira 
são retificados 
numa oficina 
própria, próxima ao 
cliente.

2 | Junto com os 
nossos clientes, 
garantimos, no 
ponto de apoio, a 
disponibilidade em 
estoque de todas
as peças de reposi-
ção necessárias.

3 | Diversos espe-
cialistas de assis-
tência do WIRTGEN 
GROUP oferecem 
apoio local “just in 
time”.

1 |1 |

2 |

3 |



Extração bem-sucedida  
em todo o mundo

BRASIL
> Calcário  2 SM
> Bauxita  3 SM 

COSTA RICA
> Calcário  3 SM

GUIANA FRANC.
> Calcário  1 SM

BOLÍVIA
> Sal  2 SM

PERU
> Fosfato  1 SM

MÉXICO
> Calcário  2 SM
> Gesso  1 SM 
> Sal  2 SM 

CANADÁ
> Calcário 1 SM
>  Kimberlito 2 SM 
> Areias petrolíferas 1 SM
> Sal 1 SF

EUA
> Calcário  16 SM 
> Carvão  4 SM 
> Gesso  30 SM 
> Dolomita  1 SM 
> Arenito  1 SM

SENEGAL
> Calcário  2 SM 

MARROCOS
> Fosfato  1 SM 

GUINÉ
> Bauxita  13 SM 

ARGÉLIA
> Calcário  8 SM 
> Fosfato  1 SM

EUROPA
> Calcário 31 SM
> Xisto betuminoso 3 SM
> Sal 19 SF
> Pegmatito 1 SM
> Gesso 3 SM 
> Carvão 5 SM
> Tufo 1 SM
> Cobre 1 SM

REP. DOMINICANA
> Calcário  3 SM 

CHILE
> Caliche  1 SM
> Sal  2 SM 

488APLICAÇÃO POR TIPO DE ROCHA
SURFACE MINER

1545816

32
Sal

44
Gesso

51
Minério de ferro

129
Carvão

184
Calcário

OutrosBauxita 

KimberlitoFosfato 

Granito

Líbia
> Calcário  11 SM 
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UZBEQUISTÃO
> Fosfato  3 SM 
> Gesso  2 SM
> Calcário  1 SM

CHINA
> Calcário  1 SM 
> Caliche  1 SM 
> Carvão  6 SM

Líbia
> Calcário  11 SM 

IRÃ
> Gesso  3 SM 

ISRAEL
> Fosfato  1 SM 

LÍBANO
> Calcário  1 SM 

EGITO
> Gesso  1 SM 

NIGÉRIA
> Calcário  14 SM 
> Carvão  2 SM

MOÇAMBIQUE
> Carvão  1 SM 

ÁFRICA DO SUL
> Kimberlito  1 SM 
> Calcário  1 SM 
> Carvão  1 SM 
> Gesso  3 SM

ARÁBIA SAUDITA
> Calcário  2 SM
> Fosfato  1 SM 

IÊMEN
> Calcário  1 SM

TAILÂNDIA
> Xisto  2 SM

BOTSUANA
> Tonstein  1 SM 
> Sal  1 SM 

JAPÃO
> Calcário  2 SM 
> Granito  5 SM 

INDONÉSIA
> Calcário  4 SM 
> Carvão  6 SM

CATAR
> Calcário  8 SM 

AUSTRÁLIA
> Calcário  2 SM 
> Tufo  1 SM 
> Sal  4 SM 
> Minério de ferro  51 SM 
> Carvão  6 SM 

Índia
> Calcário  41 SM 
> Carvão  92 SM 

RÚSSIA
> Calcário 19 SM
> Kimberlito 1 SM
> Carvão 3 SM
> Sal 1 SM

MONGÓLIA
> Carvão  1 SM 

UCRÂNIA
> Calcário  4 SM 
> Gesso  1 SM 

CAZAQUISTÃO
> Calcário  2 SM
> Carvão  2 SM 

FILIPINAS
> Calcário  1 SM 



MÍNIMO IMPACTO SOBRE O MEIO AMBIENTE

Não apenas desenvolvemos máquinas inovadoras de altíssima qualidade. Nossa constante intenção tam-
bém é manter o nível de impacto ao meio ambiente o mais baixo possível através de nossa tecnologia de 
máquinas.  
Um exemplo disso é a mineradora de superfície da WIRTGEN: ela se destaca por sua tecnologia ecoló-
gica, pois corta, tritura e descarrega rocha em uma só etapa de trabalho. A grande vantagem do método 
seletivo é que a extração de material sem vibração, que dispensa perfuração e detonação, possibilita um 
nível baixo de poeira e ruído. Além disso, o baixo impacto sobre o meio ambiente possibilita um alto grau 
de aproveitamento das reservas, até bem próximo a regiões residenciais. Ao utilizar o processo seletivo, a 
área necessária para obter material de alto valor é bem menor que a de métodos convencionais. Nossos 
motores inteligentes e econômicos em termos de combustível cumprem as mais rigorosas normas relati-
vas a gases de escape.

>   A MINERAÇÃO DE SUPERFÍCIE DA WIRTGEN transforma quatro etapas de trabalho em uma.
>  A TECNOLOGIA DE MOTOR MODERNA reduz emissões de ruído e de gases de escape.
>  O SUPORTE ELÁSTICO DO MOTOR reduz emissões de ruído e vibração.
>   O COMANDO DE MÁQUINA MODERNO reduz emissões de ruído e de gases de escape.
>   O ISOLAMENTO ACÚSTICO reduz as emissões de ruído.
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Mineração de superfície com 

economia de recursos.
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