
Mineração 



Em mineração, 
especialmente na 
subterrânea, existe um risco 
importante de incêndios 
e explosões, devido à 
abundância de fontes de 
ignição na presença de 
gases inflamáveis e grandes 
concentrações de pó, 
vapores e combustível.



A mineração abrange, como atividade extrativa e de pro-

dução, tanto a obtenção do material da crosta terrestre, 

como o seu posterior processamento em instalações es-

pecíficas e o seu armazenamento até ser transferido para 

outras indústrias. Os produtos primários são de natureza 

muito diversa, podendo dividir-se, em traços gerais, em 

metais e não metais (como os materiais de construção ou 

produtos ornamentais)

Seja a céu aberto ou subterrânea, a mineração é uma ativi-

dade de enorme perigosidade e alta taxa de mortalidade por 

cada acidente sucedido, sendo uma das atividades mais afe-

tadas por sinistralidade laboral. O seu risco intrínseco deve 

ser atenuado, na medida do possível, com as técnicas e 

medidas necessárias para se antecipar ao perigo, desenhar 

os mecanismos de prevenção e controlo e, por fim, dispor 

dos mecanismos de proteção e salvamento dos operários.

No Grupo Komtes, a proteção contra incêndio é abordada 

através da análise das características de proteção particula-

res nestes ambientes extremos, das várias normas aplicáveis 

e das últimas tecnologias de extinção de fogo em situações 

adversas, comprovadas tanto pela nossa própria experiência de 

mais de 50 anos, como pelas numerosas e prestigiadas homolo-

gações internacionais com que contam os nossos equipamentos.

A proteção dos mineiros é particularmente crítica 
e a ação muito precoce, preventiva e contundente, 
uma exigência forçosa.

MeDiDaS aTiVaS

KoMTTeCH 
deteção

MaCoin/riBÓ 
meios manuais

aG Fire SPrinKLer 
proteção estrutural

Sistemas de Água Pulverizada para proteção de correias transportadoras, 
esteiras de cabos, depósitos, transformadores, racks de tubagens e proteção 
estrutural.

Sistemas de Espuma para proteção de fogos em hidrocarbonetos

MaCoin / aG Fire SPrinKLer / 
bombeiros

in
ÍC

io
 D

o
 F

o
G
o

eX
Ti

n
çã

o
 D

o
 F

o
Co







As BIA semirrígidas de 25 e 33 mm da 

MaCoin /TeCnoenVaSeS não reque-

rem ser desdobradas para a utilização 

e são facilmente manuseáveis, pelo 

que agilizam o combate em espaços 

reduzidos, como vestíbulos de distri-

buição.

Os extintores especiais são adequados 

como meio portátil de fácil manuseio: 

desde o extintor manual, que pode ser 

integrado na cabina da pesada ma-

quinaria de perfuração ou extração, 

ao carro portátil, para uma maior au-

tonomia na intervenção. Todos eles 

podem ser carregados com o agente 

mais adequado em função da utili-

zação, sendo os de água os que têm 

melhores prestações para o pessoal, 

por facilitarem a extinção sem afetar a 

visibilidade nem provocar alarme.

Os carros de água nebulizada SieX 

W-MiST cumprem uma função seme-

lhante, embora com maior capacida-

de e autonomia, criando uma bruma 

de água a alta pressão que refrigera 

o foco, ao mesmo tempo que produz 

um escudo contra o calor. Desta for-

ma, bloqueia-se a radiação sobre o 

operário e os fumos são arrastados, 

com o que a evacuação é mais rápida 

e segura.

MeioS ManuaiSCaso deflagre um 

incêndio, entram em 

ação as medidas de 

proteção manuais 

que permitem aos 

mineiros presentes 

atacar o foco 

desde a sua fase 

inicial, anulando 

ou reduzindo os 

possíveis danos.



os sistemas de deteção e alarme são primordiais 

para conseguir uma resposta rápida ou imediata, 

conforme o caso, que evite o efeito amplificador em 

túneis e espaços confinados, onde as condições para a 

vida são rapidamente ameaçadas pelo súbito aumento 

da temperatura e dos fumos, favorecidos pelas deficien-

tes condições de ventilação e arrefecimento.

Neste sentido, a KoMTTeCH dispõe de uma vasta 

gama de detetores pontuais de fumos, chamas e pre-

coces, como células fotoelétricas a laser e sistemas 

de aspiração para as grandes instalações de processo. 

Por último, em correias transportadoras, onde se dá 

a circunstância de o foco estar em rápido movimento 

com abundância de matéria-prima e resíduos, a deteção 

mais eficaz é a térmica linear, distribuída ao longo de 

toda a cadeia, incluindo na zona dos motores.

Em qualquer caso, a central pode ser comandada 

à distância, para ativar os sinais visuais, acústicos e 

mensagens pré-gravadas que facilitam a evacuação, 

ao mesmo tempo que informam o pessoal formado da 

exploração e os serviços de emergência profissionais.

Para veículos, a SieX disponibiliza detetores termop-

neumáticos ou termomecânicos, de ação autónoma 

contra focos de temperatura elevada nos grandes mo-

tores, travões e sistemas hidráulicos dos veículos pesa-

dos do setor mineiro.

DeTeção  



O meio mais eficaz para extinguir in-

cêndios em mineração é, em geral, a 

água. Em explorações a céu aberto 

ou instalações de processamento, 

o abastecimento não se reveste de 

uma maior complexidade técnica; no 

entanto, as explorações subterrâneas 

ou os locais remotos tornam in-

viáveis as instalações convencionais. 

Localizações a grande altitude, dis-

tantes ou rodeadas por uma natureza 

hostil impedem a instalação de redes 

com capacidade suficiente. Além dis-

so, devem ponderar-se outros riscos, 

como as inundações, infiltrações, es-

corrimentos ou a debilitação do solo.

na fase de extração, a AG FIRE 

SPRINKLER permite a proteção com 

sprinklers de cobertura normal ou 

alargada para riscos ligeiros e co-

muns em zonas partilhadas e vestí-

bulos de distribuição, assim como 

bicos de água pulverizada para co-

rreias transportadoras e transforma-

dores elétricos, esteiras de cabos, 

depósitos, racks de tubagens e, in-

clusivamente, proteção estrutural.

no entanto, para uma utilização mí-
nima e otimizada da água, a SieX 
preconiza o emprego de água ne-
bulizada. Com apenas 10% da água 
de uma rede de sprinklers e nume-
rosas homologações conforme a 
utilização, trata-se de uma ótima 
solução para instalações remotas e 
tarefas móveis: 

A sua configuração como baterias 

autopressurizadas seguras torna-as 

facilmente desmontáveis e trans-

portáveis à medida que o trabalho 

avança. Em caso de ativação, ex-

tingue o foco ao mesmo tempo que 

lava fumos e pó, facilitando a eva-

cuação. O consumo mínimo de agen-

te e a facilidade de recarga (água e 

azoto) simplificam a manutenção em 

qualquer lugar do mundo.

A bruma produzida tem uma capaci-

dade de refrigeração máxima e per-

manece muito tempo em suspensão, 

arrefecendo a zona. Desta forma, é 

minimizado o efeito de túnel, que 

torna o fogo tão perigoso nestes 

locais. Como se trata de um agente 

polivalente, permite, além disso, a 

utilização em incêndios de equipa-

mentos elétricos como transforma-

dores, geradores ou extratores de 

ar de grande capacidade e em túneis 

de cabos ou de pessoal, graças aos 

diferentes sprinklers homologados 

para tais utilizações.

Por outro lado, nas instalações de 
processamento da matéria-prima, 

a ação centra-se nos armazéns, co-

rreias transportadoras e maquinaria.

A aG Fire SPrinKLer oferece sis-

temas de dilúvio com água pulveri-

zada para correias transportadoras. 

Estes meios de produção são es-

SiSTeMaS FiXoS De ProTeção



pecialmente complexos, dado que 

transportam grandes quantidades de 

material combustível entre linhas de 

trabalho: a ventilação, o movimento e 

os próprios lubrificantes alimentam e 

avivam o fogo, gerando incêndios de 

desenvolvimento rápido. Portanto, a 

atuação realiza-se massivamente so-

bre toda a zona afetada, graças a bi-

cos de alta ou média velocidade, para 

evitar o contágio.

Para a proteção de armazenamentos 

de materiais não reativos à água, a 

aG Fire SPrinKLer dispõe de uma 

gama completa de sprinklers automá-

ticos e de sistemas de espuma de alta 

expansão. 

Além disso, a SieX conta com equi-

pamentos de pó químico seco com 

diferentes composições em função 

do risco para armazéns de reativos, 
adequados em caso de escassez de 

água ou incompatibilidade química.

Os sistemas de PQS utilizam-se tam-

bém na proteção de veículos e na 

aplicação local em geral, tanto em in-

teriores, como em exteriores.

Os veículos de mineração são riscos 

especiais: bulldozers, escavadoras, 

máquinas de movimentação de te-

rras, dumpers e empilhadores, etc. 

são todos veículos de grande tone-

lagem, usados durante longos tur-

nos em condições extremas, com 

superfícies quentes muito próximas 

de sistemas de lubrificação, óleos, 

baterias e depósitos de combustível. 

Juntamente com o facto de transpor-

tarem grandes cargas de material e 

acumularem resíduos, convertem-se 

numa fonte de fogo em movimento. 

Como medida complementar aos 

meios manuais, são protegidos adi-

cionalmente com sistemas automá-

ticos e autónomos, como o SIEX 

IND-V, desenhado especificamente 

para veículos industriais. Compõe-

se de um cilindro autopressurizado 

compacto de PQS tipo BC e permite 

a ativação mediante deteção térmica, 

pneumática, eletrónica, manual, ma-

nual remota e combinações das an-

teriores, para a máxima adaptação às 

dimensões e necessidades do veículo 

protegido.

Em instalações de processamento, a 

água nebulizada W-MiST com grupos 
de bombagem é versátil e tem grande 

cobertura. Estes abrangem toda a área, 

com a sua alta capacidade de bomba-

gem a maior distância e com grande 

caudal. A vasta gama de difusores 

certificados e sistemas de válvulas de 

controlo, direcionamento e segurança 

permite uma atuação adequada a cada 

risco automaticamente, 24 horas por 

dia, todos os dias.

Em qualquer caso, para climas ex-

tremos, as redes de água podem 

ser secas, para evitar a congelação. 

Igualmente nos casos de minérios 

sensíveis à água, a instalação pode-

rá ser de pré-ação, combinando a 

eficácia de extinção dos sprinklers 

automáticos com a fiabilidade de um 

sistema de deteção elétrica, para uma 

dupla segurança que evite descargas 

acidentais.

A SIEX também 

dispõe de 

componentes ATEX, 

para atmosferas 

perigosas ou 

explosivas, assim 

como de agentes para 

a inertização de silos 

ou condutas (dióxido 

de carbono a baixa 

pressão) 



A mineração é um setor de especial 

perigosidade que requer equipamentos 

muito versáteis e especializados para 

trabalhar em condições adversas, 

com especificações de desenho e 

funcionamento exigentes, adicionalmente 

a uma capacidade extra de autonomia e de 

proteção dos trabalhadores. 

Estas soluções especializadas podem 

resumir-se na tabela seguinte:
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Vestíbulos de 
distribuição

Deteção pontual de 
fumos

BIA semirrígidas
Sprinklers de cobertu-
ra normal e alargada

Compartimentação

Batteries / groupes de 
pompage à brouillard 

d’eau

Galerias Cabo térmico
Extintores de água Água pulverizada

Bombas de água 
nebulizada

elevadores
Deteção pontual de 
fumos e de calor Água nebulizada, CO2, 

inertes (interior)
Transformadores 
e geradores Carros portáteis de 

PQS e espuma premix
Água pulverizada 

(intempérie)
Túneis de cabos Cabo térmico -

Maquinaria 
pesada e veículos

Deteção térmica, 
elementos fusíveis

Extintores manuais -
Sistema fixo de pó 

químico seco

Pr
o
Ce

SS
o

Correias 
transportadoras

Deteção por infraver-
melhos

Térmica linear
- Água pulverizada Compartimentação

CCarros, postos 
fixos e sistemas 

automáticos de água 
nebulizada

armazéns 
de produtos 
químicos

Células fotoelétricas a 
laser e aspiração

Carros portáteis
Água pulverizada e 

sistemas de espuma
SCTEH

PQS (água nebulizada,  
CO2)

Maquinaria de 
processamento

Detetores de fumos e 
chamas

Hidrantes
Cabinas de dotação
Agulhetas especiais

Água pulverizada Compartimentação CO2, água nebulizada

Salas de controlo 
e monitorização

Pontual de fumos, 
aspiração

Extintores manuais de 
água,  CO2

Sprinklers de cobertu-
ra normal e alargada

- FM-200, gases inertes

armazenamento 
geral

Células fotoelétricas 
a laser

Aspiração Carros portáteis
BIA de 45 mm e 70 
mm, mangueiras de 

até 60 m

Sprinklers ESFR, 
CMDA ou CMSA.

SCTEH -

Carga e 
transporte

Infravermelhos
Sprinklers de cobertu-
ra normal e alargada

-
Pó químico, água 

nebulizada



SiSTeMaS De
DeTeção:
inTeLiGenTeS
•	 OPTIMAX	

•	 PREMIUM
Sistemas Analógicos
e Algorítmicos com
evacuação por voz.
  
ConVenCionaiS
Possibilidade de acesso
remoto mediante TCP/
IP para a gestão do
sistema.

eSPeCiaiS
•	 DETEÇÃO	LÁSER	

•	 DETEÇÃO	TÉRMICA	
LINEAR

•	 SONDAS	ESPECIAIS	
DE	TEMPERATURA

•	 CÂMARAS	
TERMOGRÁFICAS

•	 ATMOSFERAS	
CLASSIFICADAS

SiSTeMaS FiXoS
De eXTinção:

ProTeção
auToMÁTiCa:

ConTroLo De
FuMo e FoGo:

MeioS
ManuaiS:

aGenTeS LiMPoS
•	 SIEX-HCTM

•	 SIEX-HCTM	S-FLOW

•	 SIEX-NCTM	1230	 	

•	 INERT-SIEXTM

•	 INERT-SIEXTM	CFT

•	 SIEXTM	CO2

  

aGua neBuLiZaDa
•	 GRUPO	DE	
CILINDROS

•	 GRUPOS	DE	
BOMBEAMENTO	A	
DIESEL	E	ELÉTRICOS

PÓ QuÍMiCo
•	 PRESSÃO	ACOPLADA	
E	INCORPORADA

•	 SISTEMAS	FIXOS	E	
TRANSPORTÁVEIS	DE	
MANGUEIRA	MANUAL

•	 REBOQUES	DE	MAN-
GUEIRA

•	 SISTEMAS	DE	DU-
PLO	AGENTE

eSPuMa PreMiX

DeTeCção 
auTÓnoMa

CoZinHaS

PuLVeriZaDoreS

•	 SPRINKLERS	

•	 POSTOS	DE	
CONTROLO

•	 VÁLVULAS

•	 DISPOSITIVOS	DE	
ALARME

aGua PuLVeriZaDa

•	 BOCAS	DE	MÉDIA	E	
ALTA	VELOCIDADE

•	 EQUIPAMENTOS	DE	
INUNDAÇÃO

eSPuMa

•	 ESPUMA

•	 DEPÓSITOS

•	 PROPORCIONADORES

•	 PROTEÇÃO	DE	TAN-
QUES	E	DEPÓSITOS

•	 GERADORES

•	 MONITORES

•	 TORRES

•	 CARROS

SeCToriZação
•	 SMoKe ConTroL:

•	KORTEX SMOKE FIX 
600 C°

•	 KORTEX SMOKE 
AUTOMATIC 600 C°

•	 KOTEX SMOKE 
AUTOMATIC 1100 C°

•	 Fire ConTroL:

•	KORTEX FIRE E

•	KORTEX INSULATION 
FIRE EW

•	KORTEX RAIN FIRE 
EI

eLeTrÓniCa De
ConTroLo

eVaCuação De
FuMoS

•	 LAMAS

•	 COMPORTA

arMÁrioS De
inCÊnDioS

•	 CARRETÉIS	COM	
MANGUEIRA	SEMI-
RÍGIDA

•	 CARRETÉIS	COM	
MANGUEIRA	PLANA

•	 CENTROS	DE	ALAR-
ME	E	EXTINÇÃO

•	 PARA	EXTINTORES

HiDranTeS

•	 COLUNA	SECA

•	 COLUNA	HÚMIDA

•	 ENTERRADOS

•	 ARMÁRIOS	DE	
DOTAÇÃO	PARA	
HIDRANTES

eXTinToreS

•	 AGUA

•	 PÓ

•	 CO2

•	 APLICAÇÕES	
ESPECIAIS	(não-
magnéticos,	etc.)

aMériCa LaTina

ÁFriCa

euroPa

ÁSia

MiDDLe eaST

MIAMI
MéxIco

PoRTUGAL TURqUIA

DUBAI

RússIA

Tel.: +34 902 885 111
Tel.: +34 947 28 11 08

export@siex2001.com
www.komtes.com


