
Aumente a produção e utilização de face, 
combinado com a inovação em segurança 
e prevenção de incidentes. Experimente a 
mina digitalizada. 

O futuro da mineração 
www.mobilaris.se/mce

A MAIS MODERNA

Produtividade e  
Segurança Subterrânea

Mobilaris Mining Intelligence™
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Acreditamos que  
Insight™ é a chave
Uma revolução de suporte de decisão 
para a indústria pesada no subsolo
Imagine ser a rainha de uma enorme colmeia. De todos 
os cantos da colmeia, novos dados são continuamente 
transmitidos a você. Todos os trabalhadores, cada 
ferramenta, cada tarefa e seu progresso e todos os 
obstáculos e possíveis perigos. Você vê tudo, porque está 
conectado a tudo — e a todos. Mas isso é apenas uma 
pequena parte do que podemos fazer.

Mobilaris Mining Intelligence™ (MMI) é como um Google 
para sua mina que permite uma oportunidade sem 
precedentes para que a equipe de mineração tome as 
decisões certas mais rápido do que nunca em operações 
normais, bem como em situações de emergência. 
Utilizando apenas um navegador web, qualquer 
funcionário com os privilégios de acesso adequados 
pode utilizar a visualização 3D em tempo real e intuitiva 
da mina.

Totalmente independente em termos 
de tecnologia e fornecedor
Em uma mina subterrânea, a infraestrutura de 
digitalização pode ser configurada de diversas maneiras 
diferentes. O que funciona melhor em uma mina pode 
não ser a melhor escolha para outra. Além disso, 
certas tecnologias podem já estar instaladas e em uso. 
Exemplos de tecnologias são RFID/Leaky Feeder, WiFi, 
UWB, LTE, Posicionamento Híbrido e muito mais.

Na maioria das minas subterrâneas, você irá se deparar 
com uma frota mista de maquinário de mineração, de 
diversos fornecedores e diversas gerações diferentes.

Devido a isso, o Mobilaris Mining Intelligence™ é 
totalmente independente em termos de tecnologia. É 
uma solução perfeita para a finalidade, homogênea 
e eficiente para monitoramento de recursos na mina, 
integração de dados de planejamento, integração da 
produção de maquinário e dados de manutenção, para 
integração de dados de sensores em um sistema de 
suporte de decisão que ajudará a aumentar a eficiência 
da produção e a segurança em sua mina.

Utilizado em minas em todo  
o mundo
Hoje em dia, o Sistema de apoio revolucionário 
da Mobilaris auxilia minas a se tornarem mais 
eficientes e seguras em todo o mundo. 

Bem-vindo à Mobilaris Mineração e  
Engenharia Civil.
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Mobilaris Mining Intelligence™

O portfólio de produtos líder 
indiscutível para a verdadeira 
digitalização de minas subterrâneas
A caminho para se tornar o padrão da indústria global e 
usado em todo o mundo, a Mobilaris Mining Intelligence™ 
(MMI) é a solução digital completa para uma eficiência 
incomparável e maior segurança em minas modernas.

Os produtos do portfólio da Mobilaris Mining 
Intelligence™ estão bem integrados e suportam uma 
abordagem gradual com valores claros para o cliente.
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Com base em nossa experiência na 
digitalização de minas subterrâneas, 
criamos uma anatomia que pode orientar as 
minas na jornada para que se tornem mais 
seguras e eficientes.

Experimente uma melhor produtividade 
e utilização de face combinadas com 
segurança elevada e prevenção de 
incidentes. Estamos falando da Mobilaris 
Mining Intelligence™.

O portfólio de produtos da Mobilaris Mining Intelligence™ é apresentado passo a passo, com valores 
claros para o cliente. A jornada, como mostrado em nossa anatomia, começa com o Mobilaris 
Situational Awareness™, o ponto de partida absoluto para operações de mineração mais seguras 
e produtivas. Permita a visualização 3D em tempo real para cada colega de trabalho na mina e 
prepare o caminho para outros produtos revolucionários, como o Mobilaris Onboard™, nossa mais 
recente inovação para uma completa otimização de tráfego.

Entre os recursos da suíte Mobilaris Mining Intelligence™ você encontrará: Consciência Situacional 3D 
em tempo real de última geração que, baseada no rastreamento de pessoas/bens e na integração de 
sistemas, abre novas oportunidades e permite transparência e capacitação para todos.

 

Aumento na Produção

Uma mina  
mais segura

Fluxo de tráfego 
mais suave

 Planejamento  
mais eficiente

 Utilização 
Otimizada do 

Sistema

Livre-se do tempo 
desperdiçado

Diminuição da 
variabilidade da 

produção
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Você está ciente?
• Visualização superior 3D em tempo real, tanto em 

salas de controle na superfície usando Mobilaris 
Situational Awareness™ como no subsolo usando 
Mobilaris Onboard™ ou Pocket Mine™. Todo 
mundo em todos os lugares sabe o que se passa 
lá em baixo.

• A nossa abordagem tecnológica-diversificada 
exclusiva permite a localização, rastreio e 
monitorização em tempo real de veículos, pessoal 
e equipamento que utilizam uma combinação 
de tecnologias (LTE, WiFi, UWB, RFID e outras 
tecnologias exclusivas) de vários fornecedores.

• Como o Mobilaris Mining Intelligence™ é um 
excelente motor de integração, as informações de 
vários sistemas ou sensores podem ser visíveis na 
mesma tela e adaptadas para cada mina.

• Uma infinidade de faceplates que visualizam o 
status de locais de trabalho, paradas, etc. tornam 
o status da produção visível na ponta dos dedos.

Etiquetagem
Combine tecnologias para rastrear pessoas, 
máquinas, veículos e ativos.

Mobilaris PocketMine™
Permita que cada mineiro tenha todas as 
informações de ativos em tempo real em um 
smartphone Android padrão.

Ventilação sob demanda
Deixe a potência das máquinas controlar a 
ventilação e reduzir os custos de energia.

Visualizador de Histórico
Analisar turnos, fluxos de trabalho e transportes 
passados para melhorar as operações.
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Mobilaris  
Mining Intelligence™ 
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Um balcão único
A solução Mobilaris Short Interval Control™ é um 
balcão único para a gestão de tarefas, consistindo 
em de três aplicações principais - Mobilaris 
Scheduler™, Mobilaris Operator Client™ e Machine 
Data Integration.

A Mobilaris Scheduler™ é uma poderosa ferramenta 
de planeamento e agendamento de curto prazo, 
mas de fácil utilização. Os planos de turnos são 
facilmente definidos pelos planeadores num 
gráfico de Gantt. A programação de turnos pode 
ser visualizada tanto em um visor do equipamento 
quanto do local de trabalho, configurada com 
diferentes horários de início e durações.

ESTABILIZANDO O PROCESSO DE MINERAÇÃO

Fechando o ciclo entre  
planejamento e realidade

A verdadeira digitalização da mina vai até 
os próprios trabalhadores. Com o Mobilaris 
Operator Client™, os mineiros são atualizados com 
informações de tarefas e podem relatar seus status 
em tempo real.

Seja para planejar antecipadamente as atividades 
em detalhe ou permitir que os operadores escolham 
as tarefas disponíveis, o Mobilaris Operator Client™ 
é a sua escolha. Com uma integração perfeita com 
o Mobilaris Scheduler™ e praticamente qualquer 
ferramenta de planejamento por meio de nossa API, 
todos, desde operadores de MOC até supervisores 
de turno podem obter um status atualizado das 
atividades em andamento.
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Integração de dados da máquina
Embora a tarefa de trabalho e o relatório real 
possam ser feitos manualmente pelos operadores, 
as vantagens do relatório automático diretamente 
das máquinas/equipamentos são inúmeras. Não só 
os dados de produção são relatados de forma mais 
rápida e precisa, mas também outras informações 
valiosas podem ser compartilhadas, como dados de 
manutenção, dados da máquina e alarmes.

Devido às excelentes capacidades de integração da 
plataforma Mobilaris Mining Intelligence™, a gestão 
de frotas mistas é agora uma realidade.  
Quer os dados da frota mista venham diretamente 
das máquinas através dos servidores centrais OEM’s 
ou através de soluções telemáticas adaptadas, o 
Mobilaris torna-se um verdadeiro gestor de frota 
OEM-agnóstico.

KPIs importantes relacionados à produção e à 
utilização da máquina podem ser obtidos para 
apoiar melhorias nas operações. Além disso, 
analisando como as máquinas são operadas em 
diferentes áreas da mina, é possível obter melhores 
modelos de planejamento.

Do ponto de vista da manutenção do equipamento, 
os dados de manutenção fornecem informações 
valiosas sobre a integridade da máquina e o status 
operacional, o que aumentará a disponibilidade e a 
utilização da máquina.

Trata-se de se tornar operacional
Em conjunto, a solução SIC da Mobilaris permite 
que os supervisores de mineração planejem 
e gerenciem tarefas em um único turno de 
forma mais eficiente, passando de apenas 
monitoramento para se tornarem operacionais 
por feedback em tempo real sobre o trabalho 
concluído ou, como costumamos dizer, fechando o 
ciclo entre o planejamento e a realidade.

A solução Mobilaris SIC também trabalha com 
outras ferramentas de planejamento de turnos, 
como Deswik e Micromine.
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Com o Mobilaris Onboard™ dentro de um veículo, 
terá um “radar” móvel que mostra qualquer 
tráfego de entrada - permitindo-lhe evitar 
congestionamentos e destacar a melhor rota para 
o seu destino. O Mobilaris Onboard™ funciona 
como um navegador de automóvel, mas sem 
necessidade de uma infraestrutura de localização 
exclusiva. Isto é possível graças à nova inovação 
revolucionária Mobilaris Hybrid positioning™ (pat. 
pend.). Além disso, com o Mobilaris Onboard™ 
conectado ao back-end da Mobilaris Mining 
Intelligence™, qualquer mineiro pode saber o que é 
que está acontecendo na mina. Esta é a verdadeira 
consciência situacional para todos. Um enorme 
passo adiante para a mineração subterrânea, pois 
você terá todas as informações disponíveis na 
ponta dos dedos.

Bem-vindo ao futuro da mineração subterrânea .

Assista Nosso Vídeo 
Mobilaris Onboard™

PARA QUALQUER UM, QUALQUER COISA E EM QUALQUER LUGAR

Mobilaris Onboard™
- um produto revolucionário  
que está mudando o mundo da 
mineração subterrânea

Mobilaris Onboard™ e Mobilaris  
Hybrid Positioning™
Mobilaris Hybrid Positioning™ é uma inovação 
revolucionária que muda a mineração subterrânea. 
Baseia-se na fusão de sensores de ponta, inteligência 
artificial, matemática avançada e permite o 
posicionamento autossustentado de um veículo 
com 5-10 metros de precisão - sem qualquer 
infraestrutura dedicada ao posicionamento.

Não requer nenhum hardware especializado ou 
dispendioso. Em vez disso, é projetado para ser 
executado em um tablet Android padrão. Usando 
a tecnologia Mobilaris Hybrid Positioning™, o novo 
tablet Mobilaris Onboard™ funciona como um 
navegador de carro subterrâneo habilitado para GPS 
- Agora qualquer pessoa pode navegar para um local 
ou para um ativo móvel sem qualquer conhecimento 
específico sobre a mina.
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Conscientização sobre o tráfego
Com o Mobilaris Onboard™ instalado em um 
veículo, você tem um “radar” virtual que o 
avisa sobre quaisquer outros veículos que se 
aproximem. Uma vez que o Mobilaris Onboard™ 
conhece todos os ativos na mina, quem está se 
movendo em que direção, juntamente com a sua 
própria localização e direção com uma precisão 
de 5-10 metros, podemos criar um aviso prévio 
antes que ocorra uma potencial situação de 
tráfego. Isso permite que você resolva a situação 
antes que ela se torne um problema.

Chamamos a esta nova funcionalidade 
Consciência do Trânsito. Estamos confiantes 
de que a Consciência do Trânsito s 
resolva a maioria dos seus problemas de 
congestionamento de tráfego sem qualquer 
infraestrutura adicional para soluções de 
posicionamento ou gestão de tráfego de alta 
precisão. O princípio é simples, mas poderoso: 
se dois veículos se encontrarem e ambos 
os condutores se visualizarem, irão saber 
diretamente quem tem preferência e qual veículo 
tem prioridade.

“Novo e inovador 
posicionamento autônomo 

apresentado no Mobilaris 
Onboard™ tablet.”
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CRIAR CONSCIENTIZAÇÃO DA SITUAÇÃO

Levar a segurança 
subterrânea a um 
novo patamar
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Cada segundo conta
No caso de uma situação de estresse que exija que 
a mina seja evacuada, como um incêndio ou um 
desmoronamento, o tempo é essencial. O pessoal de 
resgate pessoal e os líderes de evacuação precisam 
das melhores ferramentas disponíveis para 
assegurar que a evacuação ocorra o mais rápido 
possível e em conformidade com os procedimentos 
definidos.

O aplicativo de suporte de evacuação é uma caixa 
de ferramentas que o líder de resgate usará para 
direcionar a evacuação conforme os procedimentos 
definidos, até que todos sejam salvos. O aplicativo 
consiste em características como:

• Envio de mensagens de evacuação aos 
telefones da mina (se houver) e manutenção 
do controle em tempo real sobre quem recebeu 
as mensagens, quem as leu e quem não as 
recebeu.

• Suporte a decisões que ajuda a destacar 
os indivíduos que necessitam de atenção 
prioritária (tais como as pessoas que 
desconhecem o perigo atual ou que estejam 
feridos ou presos).

• Orientação das equipes de socorro na mina 
até as pessoas que precisam de assistência de 
forma remota em tempo real.

• Monitoramento em tempo real de todas as 
câmaras de refúgio e acompanhamento da 
localização das pessoas. Contadores mostram 
em tempo real a taxa de ocupação das 
câmaras de refúgio e o total de pessoas que 
estão protegidas e desprotegidas.

• Controle e status de todas as mensagens 
enviadas.

• Mantenha o controle de todas as áreas 
perigosas e identifique as pessoas em tempo 
real que estão mais próximas do perigo.

• Gerencie a evacuação conforme procedimentos 
definidos, armazenando o tempo no registro 
de evacuação sempre que uma certa etapa do 
processo for concluída para análise posterior 
no Visualizador de Histórico.

Uma hora mais rápido faz toda a diferença quando 
vidas estão em jogo. Veja como o Mobilaris Mining 
Intelligence™ impacta o trabalho dos serviços de 
Resgate de Emergência em minas e situações de 
resgate subterrâneo.
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Tem tudo a ver com o turno
Sempre que algo não corre como planeado durante 
o turno de trabalho, é muito importante mitigar 
a situação e “salvar o turno” o mais rapidamente 
possível. Isso requer um bom trabalho em equipe 
e uma maior conscientização na equipe sobre 
a localização dos membros da equipe e das 
máquinas, sua produção e status operacional, bem 
como o status das metas de produção do turno.

Uma equipe pode se tornar mais capacitada pela 
consciência situacional única que o Mobilaris 
PocketMine™ permite, mas o recurso In-Shift 
Production Monitoring™ adicionará mais a isso em 
um novo aplicativo móvel, incluindo coisas como

• KPIs vitais em tempo real para o turno 
(construídos pelo motor Mobilaris Productivity 
Analytics™)

• Visualização do estado operacional da máquina 
e, possivelmente, do estado dos consumíveis

• Visualização do progresso das tarefas de 
trabalho

Isso também facilita a proatividade. Um exemplo 
é que, ao estar ciente de que os consumíveis estão 
prestes a acabar, um supervisor de turno pode 
agir proativamente para evitar que isso se torne 
um problema real; por exemplo, ele pode enviar 
alguém com parafusos de rocha adicionais para 
uma parafusadeira que está prestes a ficar sem 
parafusos.

Um operador no Centro de Operações de 
Mineração pode tornar-se mais operacional à 
medida que o estado atual do progresso do turno 
seja atualizado no mapa 3D em tempo real. Sempre 
que um distúrbio ou desvio seja identificado, as 
atividades podem ser reprogramadas ou mitigadas 
para “salvar o turno”.
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Com o Mobilaris Mining Intelli-
genceTM como ponto focal da 
gestão da informação, a infor-
mação dos dados está sempre ao 
seu alcance
Mobilaris Productivity Analytics™ oferece essa visão 
em diversas áreas diferentes, como utilização de 
máquinas, utilização de faces, tempos de ciclo, 
análise de fluxo de tráfego, modelos de utilização 
de tempo, rastreamento de materiais, precisão de 
planejamento e muito mais.

1. Faça tudo isso na MMI. Integre com todas as 
fontes de dados, armazene-os indefinidamente 
em nossa plataforma de dados altamente 
escalável, visualize os KPIs em dashboards e 
relatórios personalizados.

2. Deixe que a MMI faça parte da sua plataforma 
de dados, integrando-se com fontes de 
dados selecionadas, formatando os dados e 
transmitindo-os via APIs abertas para a sua 
principal plataforma de dados escolhida.

Não importa o caminho que você siga, a análise de 
produtividade da MMI o acompanhará. Essa é uma 
análise para mineração feita da maneira correta.



Mobilaris Mining & Civil Engineering 15

CONHECIMENTO DOS DADOS SEMPRE NA PONTA DOS DEDOS

Ajuste sua escolha de  
processamento e análise de dados
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