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Altivo Pedras e Volvo, 
uma combinação perfeita

Carregadeiras da montadora 
sueca, com 17 mil horas de 
operação e sem intervenções 
significativas, resultam em novas 
aquisições da marca pela Altivo 
Pedras

Altivo PedrAs And volvo,
A Perfect mAtch —
loAders mAnufActured 
by the swedish comPAny, 
with 17 thousAnd hours of 
oPerAtion And no significAnt 
interventions, result in new 
PurchAses of the mAke by 
Altivo PedrAs
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tuando há mais de 22 anos 
no mercado de ardósias, 
sendo responsável por 15% 
de toda a exportação brasi-
leira nesse segmento, a Al-
tivo Pedras acaba de adqui-

rir mais sete carregadeiras Volvo - seis 
L50E e uma L110F. O motivo da con-
fiança na multinacional sueca? Para 
quem entende de máquinas, a razão é 
simples: existem hoje na Altivo Pedras 
carregadeiras Volvo com 17 mil horas 
trabalhadas livres de manutenções 
corretivas significativas. “Realmente o 
que nos levou a optar novamente pela 
Volvo foi o histórico da marca dentro 
da nossa empresa. Temos carregadei-
ras L50E com 17 mil horas trabalha-
das e sem nenhum reparo significati-

vo - apenas trocas de filtros e óleos. 
E para quem entende de máquinas, o 
número é de chamar a atenção. Por 
isso, optamos novamente pela Volvo”, 
revela Altivo Bahia, diretor-geral da 
Altivo Pedras.

De acordo com Altivo Bahia, o se-
gredo para que o equipamento dê tanto 
retorno para a empresa está nos progra-
mas de manutenção preventiva, pré-
acordados com o dealer, e na compra 
de peças genuínas. “A Altivo Pedras 
não é uma empresa de equipamentos. 
Somos uma empresa mineradora; por-
tanto, deixamos toda a manutenção 
das máquinas por conta do dealer, que 
é o mais indicado para fazer as inter-
venções necessárias. A opção por pe-
ças originais nos equipamentos é outro 

A

MINERAÇÃo
mining

perating in the slate market 
for over 22 years, and 
responsible for 15% of 

all the Brazilian exports in this 
segment, Altivo Pedras has just 
purchased more seven Volvo loaders 
– six L50E and one L110F. The 
reason for relying on the Swedish 
multinational? For those that are 
experts in machines, the reason 
is simple: Altivo Pedras owns 
today some Volvo loaders with 17 
thousand worked hours without 
significant corrective maintenance. 
“In fact, what made us choose 
Volvo again was the history of the 
make in our company. We own 
L50E loaders with 17 thousand 
worked hours with no significant 
repair – just filter and oil change. 
And for those who deal with 

O fator relevante para tantas horas traba-
lhadas”, acredita Altivo. 

Sinônimo de qualidade e serie-
dade, a Altivo Pedras atua hoje nos 
setores de mineração, beneficiamento 
e exportação de ardósias. Localizada 
no “Circuito das Ardósias”, principal 
pólo de extração de pedra no Brasil e 
que engloba oito municípios mineiros 
(Papagaios, Pompéu, Curvelo, Parao-
peba, Martinho Campos, Leandro Fer-
reira, Caetanópolis e Felixlândia), a 
Altivo possui jazidas próprias de ardó-
sias nas cores preto, cinza, ferrugem, 

verde e vinho.
 Caracterizada como uma empresa 

ecologicamente correta, a indústria de 
beneficiamento da Altivo Pedras em 
Martinho Campos é hoje uma referên-
cia nacional. Por meio de decantação 
e filtração, o sistema de capacitação e 
armazenamento de água da indústria é 
totalmente reciclado, evitando assim a 
degradação do meio ambiente, com o 
consumo de água limpa. Paralelamen-
te ao reaproveitamento de toda a água 
utilizada na indústria, a Altivo Pedras 
também converte todo o resíduo in-

Altivo Bahia, diretor-geral da Altivo Pedras, destaca a excelente performance dos equipamentos Volvo
Altivo Bahia, Altivo Pedras’ general director, emphasizes Volvo equipment’s excellent performance

machines, the figure is outstanding. 
This is why we have chosen Volvo 
again”, says Altivo Bahia, Altivo 
Pedras’ general director.

According to Altivo Bahia, the 
secret for the equipment to give 
so much return to the company 
is the preventive maintenance 
program, previously agreed with 
the dealer, and the purchase of 
genuine parts. “Altivo Pedras is 
not an equipment company. We are 
a mining company. Therefore, all 
the maintenance of the machines 
is left to the dealer, which is the 
most appropriate one to make the 
necessary repairs. The option for 
using original parts in the machines 
is another relevant factor for so 
many worked hours”, says Altivo. 

Synonym of quality and 
seriousness, Altivo Pedras operates 
at present in the slate mining, 
beneficiation and export sectors. 
Located in the “Slate Circuit”, 
main stone extraction complex 
in Brazil which comprises eight 
municipalities in the State of 
Minas Gerais (Papagaios, Pompéu, 
Curvelo, Paraopeba, Martinho 
Campos, Leandro Ferreira, 
Caetanópolis and Felixlândia), 
Altivo owns black, gray, rust, green 
and wine slate quarries. 

Characterized as an ecologically 
correct company, Altivo Pedras’ 
beneficiation plant in Martinho 
Campos is today a national 
reference. By means of settling 
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Localizada em Martinho Campos (MG), a indústria de beneficiamento da Altivo Pedras é uma referência no Brasil
Located in Martinho Campos (MG), Altivo Pedras beneficiation plant is a reference in Brazil 
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das ardósias destinadas à exportação, 
o Grupo Altivo Pedras criou, há seis 
meses, a Altivo Floresta. “Toda ardó-
sia voltada para exportação hoje, no 
nosso segmento, é embalada com ma-
deira. Pensando na necessidade dessas 
embalagens, investimos em áreas pró-
ximas da cidade de Papagaios, para a 
plantação de eucaliptos”, conta Altivo, 
demonstrando, como sempre, o valor 
que a Altivo Pedras dá ao futuro. z

and filtration, the water intake 
and storage system of the plant is 
fully recycled, thus avoiding the 
degradation of the environment, 
and clean water is then consumed. 
Simultaneously with the reuse of 
all the water used in the plant, 
Altivo Pedras also turns all the 
industrial waste into crushed 
stones, with the purpose of reusing 
them in constructions. “We have 
always been concerned about the 
environment and this settling system 
is a reference in the slate segment”, 
says Altivo.

Reforestation
With the purpose of meeting 

its demand for wood for export 
slate packages, Altivo Pedras 
Group created Altivo Floresta 
six months ago. “Today, in our 
segment, the slate for export is 
packed with wood. Taking into 
consideration the demand for these 
packages, we invested in areas 
close to the town of Papagaios for 
growing eucalyptus”, says Altivo, 
demonstrating, as usual, how Altivo 
Pedras values the future. z

dustrial em britas, com o intuito de 
reutilizá-las em construções. “Sempre 
tivemos uma preocupação com o meio 
ambiente e esse sistema de decantação 
é uma referência no segmento de ar-
dósias”, diz Altivo.

Reflorestamento

Pensando em suprir a sua neces-
sidade por madeiras nas embalagens 

A Altivo Pedras concentra suas atividades no segmento de mineração e beneficiamento e exportação de ardósias
Altivo Pedras concentrates its activities on the slate mining, beneficiation and export segment

MAIS PRODUTIVIDADE E
DESEMPENHO NAS MINAS.

A vocação de mineração exige veículos preparados para lidar com terrenos acidentados, 
que apresentam reduzidos espaços para locomoção, e que ao mesmo tempo ofereçam 
grande durabilidade, com tempo mínimo de paradas para manutenção. As transmissões 
totalmente automáticas Allison são projetadas com especificações que otimizam as operações 
com o veículo, tornando-o mais simples e seguro de dirigir. Dessa forma, com agilidade e 
disponibilidade, tem-se um número maior de cargas transportadas em muito menos tempo. 
Escolha Allison e sinta a diferença de forma automática.
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