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FIM DA POEIRA

GSM instala

DVF gigante

A GSM Mineração montou um duto ventilável flexível (DVF), ou “galpão inflável”, em seu pátio de transbordo de minério de ferro,
no antigo campo do Flamengo, na MG-436. A estrutura de 120m de comprimento, por 50m de largura e 16m de altura deve acabar

de vez com as emissões de poeira. Todo o trabalho de despejo e carregamento de minério será feito na área coberta e fechada.nn
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GSM monta galpão inflável gigante

no pátio de transbordo de minério

RESOLVENDO O PROBLEMA DA POEIRA

A GSM Mineração
concluiu ontem a monta-
gem de um duto ventilá-
vel flexível (DVF), ou
“galpão inflável”, em seu
pátio de transbordo de
minério no antigo campo
do Flamengo, na MG-
436. A estrutura come-
çou a ser montada na úl-
tima quarta-feira (28) e
tem 50m de largura,
120m de comprimento e
16m de altura. Com esse
“galpão” gigantesco, a
mineradora elimina, de
vez, qualquer possibili-
dade de dispersão de po-
eira de minério de ferro.

Eduardo Sartori Neto,
da Pistelli Engenharia,
empresa que tem sede
em São Paulo, disse ao
Diário que a montagem
do duto ventilável flexível
é prática e segura. “Ela é

ancorada no solo, a gente
trava estacas e abre a
lona, e a cada 20m a
21m tem um corpo que a
gente emenda através de
corda e faz vedação e
vulcanização com uma
máquina de ar quente,
para vedar as emendas.
São instalados os insufla-
dores e quando ele é liga-
do injeta o ar dentro da
estrutura, causando a
pressão interna que a le-
vanta”, explicou.

O especialista infor-
mou que dentro do gal-
pão inflável o ar é reno-
vado três vezes por hora.
“Tem todo um cálculo e
planejamento de enge-
nharia, com o número de
insufladores, o ar é tro-
cado lá dentro três vezes
por hora”, garantiu. Para
manter a estrutura de pé,
a GSM Mineração insta-
lou dois geradores, sendo
um de reserva. “São dois

geradores de 115kva e
cinco ventiladores liga-
dos, sendo dois ventila-
dores de reserva caso
precise. É uma estrutura
que está sendo bastante
utilizada pela Vale na
mina do Brucutu”, acres-
centou Eduardo Sartori.

O gerente de opera-
ções da GSM, Thiago
Guerra, disse que a insta-
lação do galpão inflável
resolve uma demanda le-

vantada pela comunidade
do entorno. “A gente en-
tende que as medidas de
controle que a gente vem
tendo são com o intuito
de atender bem as pesso-
as. Com essa tenda tam-
bém vamos melhorar
muito a qualidade do
nosso produto, que não
vai ficar mais encharca-
do de água agora no pe-
ríodo chuvoso. A empre-
sa está atuando para

manter um trabalho pau-
tado no bom planejamen-
to e organização. Não va-
mos é ficar parados e o
que estiver ao nosso al-
cance, para melhorar
cada vez mais, nós va-
mos fazer”, garantiu.

O empresário João
Paulo Santos Cavalcant-
ti, sócio majoritário da
GSM, disse que a em-
presa não fugirá de ne-
nhuma conversa com a

comunidade. “Eu acredi-
to no bom debate e na
clareza dos fatos. Esta-
mos nessa região para
trabalhar e gerar empre-
go e renda. Buscando
sempre o respeito, equi-
líbrio e uma boa interlo-
cução com a comunida-
de”, afirmou.

Memória - Após a
instalação do pátio de
trasbordo da GSM no
antigo campo do Flamen-
go, que foi arrendado
pela empresa para esto-
cagem de minério de fer-
ro, moradores do bairro
Sagrada Familia fizeram
manifestações reclaman-
do da poeira dispersada
pelas instalações.

Foram feitas reuniões
com moradores, no clu-
be Morro Grande, e com
vereadores, na Câmara
Municipal. Os moradores
apresentaram uma de-
núncia ao Ministério Pú-
blico contra a minerado-
ra. Na época, o empresá-
rio João Paulo Cavalcant-
ti disse que a GSM bus-
caria atender as deman-
das da comunidade.
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Galpão é mantido armado por insufladores; não há como a poeira escapar

Estrutura instalada pela GSM cobre toda a área de estocagem e permite que as máquinas trabalhem
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