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A Transportes Sarzedo teve início em 1995 criada para 
atuar no mercado de mineração.

Com o passar dos anos, aproveitando a necessidade do 
mercado, foram fundadas e incorporadas ao Grupo TSL 
as empresas: TSL Soluções e TSL Transportes. Todo   
esforço dedicado pelas empresas do Grupo são aplicados 
para fornecer o melhor atendimento ao cliente, de forma 
sinérgica em suas áreas de negócios. A TSL acredita que 
a partir da diversificação de seus negócios está a garantia 
de sua perpetuação empresarial. 

Sua administração está baseada na valorização dos           
colaboradores e por um Sistema de Gestão Integrada 
(SGI), que visa promover a integração de processos e       
sistemas, proporcionando, assim, uma gestão eficaz e de 
qualidade para os serviços prestados.

A TSL TRANSPORTES



ÁREAS DE ATUAÇÃO

Com atuação significativa no segmento minerário, a TSL Transportes 
é a empresa do grupo responsável por atuar na prestação dos seguintes serviços:

Lavra a céu aberto;
Escavação e movimentação interna;
Perfuração e desmonte de minério; 
Carga e transporte de minério e estéril;
Descomissionamento de barragem;
Operação de plantas de separação magnética; 
Beneficiamento;
Terraplenagem;
Decapeamento de jazidas;
Construção e manutenção de estradas; 
Locação de máquinas, caminhões e equipamentos pesados;
Transporte rodoviário de minério; 
Transporte de cargas indivisíveis; 



O expressivo know how adquirido na execução dos serviços em grandes 
mineradoras, como: Itaminas, Vallourec, VALE S/A, Mineração Morro 
do Ipê S/A, Green Merals Solucões Ambientais S/A, LGA Mineração, 
Herculano Mineração LTDA, Odebrecht Ambiental S/A, BSC Celulose 
S/A, MMX, Zona da Matas Mineração, Mineração Ibirite LTDA, SAFM, 
dentre outras, são alicerces da boa reputação que a TSL tem no mercado.”

Toda esta experiência adquirida foi associada aos anos de atuação e         
fundamental experiência de seus diretores nas áreas de mineração e 
transportes, dando à empresa um fundamental diferencial de qualidade, 
domínio técnico e alta produtividade.

Sua frota é composta por equipamentos de ponta e alta tecnologia. 
Associado a isso está sua forte e competente equipe, estrutura e gestão 
da manutenção. 

Com atendimento 24h, a empresa conta com uma gama completa de 
peças em seu estoque para reposição, de maneira que sua frota esteja 
tanto com a manutenção preventiva em dia, como também para que os 
equipamentos com defeito sejam postos em total condição de operação 
em curto prazo.



Caminhão Scania 8x4 G440 – G480 – XT 500

Caminhão Scania 6X4 G440 
Escavadeira Hidráulica 50 tons, 38 tons, 24 tons, 13 tons 
Escavadeira hidráulica braço longo 20 tons 
Escavadeira anfíbia 20 tons 
Pá Carregadeira 966 e 950

Caminhão pipa 

Munck

 

 ATUAÇÃO: MINERAÇÃO

Trator de Esteira D6T e D61

Motoniveladora 
Minicarregadeira 
Retroescavadeira 
Caminhão rodoviário 
Caminhão prancha
Guindaste 70 tons
Caminhão Comboio 20m, 10m e 5m

CONHEÇA NOSSA FROTA DE EQUIPAMENTOS

3 3 3



CASES DE SUCESSO
   CLIENTE.: Vallourec Mineração - Brumadinho
Período: iniciado em 2005/Em operação
Escopo do Fornecimento: Lavra de barramentos e minas a céu aberto compre-
endendo: escavação, carregamento, transporte e descarga. Carga e transporte 
de  matérias  provenientes da Barragem de Rejeitos. Apoio de mina, desmonte 
de rochas e limpeza de baia.

Nossa empresa sempre associou produtividade com segurança. Nos dois últimos 
anos, alcançamos todas as metas de produtividade com índice de “Zero de Acidentes”.

    CLIENTE.: Itaminas Comércio de Minérios SA. 
Período: 1997/Em operação
Escopo do Fornecimento: Lavra de barramentos e minas a céu aberto compre-
endendo: escavação, carregamento, transporte, descarga e acerto de praça e 
pilha, incluindo drenagem das praças de carga/descarga e rebatimentos de 
taludes, serviços de manutenção e umectação das vias de acesso. Com uma 
movimentação Mensal de aproximadamente 2.200.000 toneladas.

Locação e operação de veículos de apoio à manutenção das plantas                   
industriais, envolvendo o fornecimento de caminhões munk e guindastes de 
65 toneladas.



 

       CLIENTE.: VALE S/A 

MINA PICO – VARGEM GRANDE 
Período: iniciado em 2018
Escopo do Fornecimento: Consórcio COEDRA LTDA 
Locação de Caminhão 6x4, Escavadeira, Escavadeira Anfibia, 
Comboio e Caminhão Pipa.
Escopo do Fornecimento: TERRABEL LTDA 
Locação de Caminhão 8x4 – 
Objetivo:Descomissionamento de Barragem

MINA ALEGRIA 
Período: iniciado em 2019 – Locação de Caminhão 6x4

BARRAGEM MARAVILHAS II
Período: iniciado em 2019
Escopo do Fornecimento: Locação de Caminhão 6x4.
Consorcio COEDRA: Desmissionamento de barragem – Maravilhas II 
Mecanizada.

   CLIENTE.: Vallourec Mineração - Brumadinho
Período: iniciado em 2005/Em operação
Escopo do Fornecimento: Lavra de barramentos e minas a céu aberto compre-
endendo: escavação, carregamento, transporte e descarga. Carga e transporte 
de  matérias  provenientes da Barragem de Rejeitos. Apoio de mina, desmonte 
de rochas e limpeza de baia.

Nossa empresa sempre associou produtividade com segurança. Nos dois últimos 
anos, alcançamos todas as metas de produtividade com índice de “Zero de Acidentes”.

    CLIENTE.: Itaminas Comércio de Minérios SA. 
Período: 1997/Em operação
Escopo do Fornecimento: Lavra de barramentos e minas a céu aberto compre-
endendo: escavação, carregamento, transporte, descarga e acerto de praça e 
pilha, incluindo drenagem das praças de carga/descarga e rebatimentos de 
taludes, serviços de manutenção e umectação das vias de acesso. Com uma 
movimentação Mensal de aproximadamente 2.200.000 toneladas.

Locação e operação de veículos de apoio à manutenção das plantas                   
industriais, envolvendo o fornecimento de caminhões munk e guindastes de 
65 toneladas.



   CLIENTE.: EMPABRA –  Belo Horizonte 
Período: iniciado em 2015/2016
Escopo do Fornecimento: Serviço Competo de Mina - Remoção, carga e 
disposição de minério em pátios  de  estocagem. Abertura, manutenção 
e umectação da via de acesso, com movimentação mensal de 130mil 
toneladas.

   CLIENTE.: Green Metal LTDA - Belo Vale
Período: iniciado em 2018/Em operação 
Escopo do Fornecimento: Remoção, carga e disposição de minério em 
pátios de limpeza de baia, manutenção de vias, rebatimento de taludes.

   CLIENTE.: Herculano Mineração
Período: iniciado em 2018/Em operação
Escopo do Fornecimento: Locação de Caminhão 8x4 – 38 Toneladas

   CLIENTE.: JMendes
Período: iniciado em 2017/2018
Escopo do Fornecimento: Locação de Caminhão 8x4 G 480 
44 Toneladas

   CLIENTE.: Grupo Semil
Período: iniciado em 2018/Em operação
Escopo do Fornecimento: Locação de Caminhão 8x4 G 440, Escavadeira 
336 e 320, Pá Carregaderia e Caminhão Comboio.

   



   CLIENTE.: Zona da Mata Mineração 
Período: iniciado em 2019/Em operação - Teixeiras
Escopo do Fornecimento: Remoção, carga e disposição de minério em pátios de 
limpeza de baia, manutenção de vias, rebatimento de taludes, escavação, e           
conformação de pilhas.

   CLIENTE.: Mineração Ibirité LTDA
Período: iniciado em 2019/Em operação - MIB Brumadinho
Escopo do Fornecimento: Transportes de Minerio e manunteção de vias. 

   CLIENTE.: COMISA
Período: iniciado em 2019/Em operação - Brumadinho
Escopo do Fornecimento: Transportes de Minerio e manunteção de vias.

   CLIENTE.: Mineração Morro do IPÊ 
Período: iniciado em 2018/Em operação - Igarapé
Escopo do Fornecimento: Apoio e Geotecnia: Locação de Caminhão 8x4 e 6x4
Escavadeira 336 e 320, Montoniveladora e Pá Carregaderia 950 e 966.
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contato@tslsolucoes.com.br

(31) 3577-9548

(31) 99817-0578  /  (31) 99967-2488

FALE CONOSCO

A TSL é a melhor solução em transportes e está 
aberta para receber seu contato, e encontrar a 
melhor solução para sua demanda.

https://transportestsl.com.br
mailto:contato@tslsolucoes.com.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=5531998170578

