
www.claudiuspeters.com

We know how



2

Claudius Peters Perfil da Empresa

Índice Sobre o Grupo 3

A R E A S  D E  A T U A Ç Ã O

Cimento | Materiais de Construção 4

Gesso | Alumina e Alumínio  5

Cinzas Volantes e Transporte de 
carvão em Termoelétricas 6 

Metalurgia e Siderurgia 6

T E C N O L O G I A S  E S P E C Í F I C A S

Pátios de Estocagem 7

Transporte Pneumático 8

Silos 9

Resfriamento de Clinquer 10

Ensacamento e Despacho 11

Moagem 12

Calcinação 13

Competência Global e Localizações 14

Tecnologia e Suporte pós-venda 15
Sede da Claudius Peters, Alemanha



3

Sobre a Claudius Peters

Em pouco mais de um século, crescemos das fundações na
indústria do cimento até nos transformarmos em uma das
mais respeitadas empresas de engenharia. Do conceito até a
instalação, passando pela posta em marcha e suporte pós-
vendas, a Claudius Peters fornece serviços de primeira
qualidade a clientes de classe mundial. Servimos de referência
para excelência tecnológica; além disso, nosso nome é
sinônimo de inovação e soluções de ponta. 

O Grupo Claudius Peters possui sede central em Buxtehude,
Alemanha, onde estão localizados o Centro Técnico e grandes
instalações de fabricação, totalizando mais de 44.900 metros
quadrados de área.  Outra divisão principal do grupo, a
Aeroespacial (Aerospace), é fabricante e fornecedora
tradicional de partes de aviões do Programa Europeu Airbus. 

O Grupo Claudius Peters é uma subsidiária de total
propriedade da Langley Holdings plc, um grupo privado de
engenharia do Reino Unido, com sedes regionais nas
Américas, China, Índia e Europa.  

Sede da Claudius Peters em Buxtehude, próximo de Hamburgo, Alemanha

Claudius Peters, França

Claudius Peters Dallas, EUA
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Com vasta e bem sucedida experiência nos mais diversos
tipos de indústrias, a tecnologia Claudius Peters é uma das
mais respeitadas em todo o mundo, desenvolvendo soluções
adequadas para cada caso específico apresentado em
qualquer ocasião. 

Materiais de Construção

A Claudius Peters tem experiência comprovada na área de
processamento de materiais a granel numa grande variedade
de aplicações. Desde a moagem nos nossos famosos
moinhos EM, até transporte pneumático, armazenamento,
mistura e ensacamento, temos a solução qualquer que seja as
necessidades dos nossos clientes. 

Nos últimos anos, a Claudius Peters tem desenvolvido novos
equipamentos para processar materiais a granel, que levam o
processo a um ponto ótimo. Este aperfeiçoamento foi
desenvolvido em conjunto com nossos clientes, baseados em
nosso conhecimento de processos e materiais, além dos
testes efetuados em nosso Centro Técnico na Alemanha. 

Áreas de Atuação

Cimento 

Esta é a indústria na qual começamos, na qual ainda somos
líder mundial atualmente. A Claudius Peters fornece inovações
e soluções para instalações de alta capacidade, combinada
com baixos custos de operação em todas as áreas de
fabricação do cimento. 

Nossa base de atuação na indústria é sólida, resultado obtido
através dos anos. Atualmente, nossa tecnologia avançada
engloba planejamento, projeto, fabricação e
comissionamento; e nosso serviço pós-venda é o primeiro a
assegurar a mais completa satisfação aos nossos clientes. 

Fornecemos soluções específicas para cada caso, 
ajudando o cliente a obter sucesso em seus projetos
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Gesso

Confiabilidade total, combinada com custos eficientes de
operação, faz da Claudius Peters o parceiro ideal para
qualquer projeto. Desde pátios de armazenamento até
sistemas de manuseio de materiais, moinhos de calcinação,
calcinadores tipo flash e sistemas de calcinação tipo kettle,
transporte pneumático, estocagem, mistura, ensacamento e
sistemas de despacho, possibilitam às empresas produtoras
de gesso confiar na Claudius Peters para construção de seus
projetos. 

Nossa organização tem um enfoque real na qualidade em
todos os nossos projetos. Fazemos estudos de viabilidade
englobando áreas tais como avaliação de material prima;
fornecemos sistemas de processos incluindo automação e
controle para todo o processo de produção, além de fazer
estudos de modernização em instalações existentes, para
atender ao cliente e também às exigências técnicas legais. A
Claudius Peters pode fornecer todo o pacote do projeto,
dando ao cliente a solução completa em cada caso. 

Alumina e Alumínio

O papel da Claudius Peters na área de produção de alumina
é baseado em total atendimento às normas de preservação
do meio ambiente, aliado com produtos confiáveis e
competitivos. Nossa experiência em sistemas de estocagem,
moinhos, transporte pneumático, armazenagem e sistemas
de despacho nos possibilita atender ao cliente em suas
necessidades, além de preservar o meio ambiente.  

O sistema FLUIDCON da Claudius Peters proporciona
transporte pneumático em baixa velocidade e menor consumo
de energia. Nosso silo anti-segregação possui câmaras
especiais de mistura para a distribuição adequada e descarga
perfeita da alumina nos silos, e nosso Sistema de Distribuição
alimenta a alumina nos prédios das células (pot room). Estas
são apenas algumas inovações que estão re-definindo as
possibilidades na indústria de alumínio. 
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Manuseio de Carvão e Cinzas Volantes em Usinas
Termoelétricas

Sempre focando o futuro, a Claudius Peters é conhecida por
desenvolver equipamentos de baixo consumo de energia
para manuseio de carvão e para processamento de cinzas
volantes (fly ash), com alta confiabilidade, apresentando
baixo custo de operação aliado à excelente disponibilidade.  

Nesta indústria, fornecemos várias tecnologias desde pátios
de estocagem, moinhos, sistemas de injeção e dosagem,
transporte pneumático, mistura a seco, até o
condicionamento e estocagem das cinzas. Desenvolvemos
sistemas modernos com alta eficiência, baixo consumo e
avançada tecnologia de segurança – nossa visão não
apenas nos posiciona na tecnologia de ponta, como também
mantém nossos clientes um passo à frente da concorrência,
além de sempre estar com processos adequados às leis
regulatórias.  

A Claudius Peters é uma das poucas empresas que
fornecem armazenamento e transporte para todos os
materiais a granel – de carvão ou combustíveis sólidos até
cinzas e produtos similares. 

Ferro e Aço

A atuação mundial da Claudius Peters tem aumentado
continuamente. Na Itália, por exemplo, instalamos o maior
sistema de injeção de carvão pulverizado do mundo, no qual
temos cinco estações de injeção que fornecem 6000
toneladas por dia de carvão pulverizado para quatro Alto-
fornos. Com inúmeras instalações em todo o mundo, a
Claudius Peters continua a ser um líder de mercado. 

Além da liderança em sistemas de injeção de carvão (PCI),
também projetamos e fornecemos sistemas completos de
manuseio e injeção de combustíveis sólidos nas indústrias de
ferro e aço, incluindo sistemas de pátios de armazenamento
PHB Someral e moinhos de carvão Claudius Peters.  

Áreas de Atuação

Um compromisso real com inovação e excelência
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Tecnologias Específicas

Tecnologia em Pátio de Estocagem

A especialização da Claudius Peters em pátios de estocagem
e manuseio de materiais a granel foi adquirida após o
fornecimento de centenas de instalações em todo o mundo,
numa vasta faixa de materiais processados, capacidades e
configurações. Incorporando a tecnologia da PHB Someral,
da França, podemos oferecer sistemas confiáveis, no estado
da arte, para empilhamento e retomada de materiais a granel,
incluindo cimento, carvão, cavacos de madeira e fertilizante.

Flexibilidade é a chave para se obter um sistema que não
somente atende ao requerido, mas supera as expectativas de
nossos clientes. Nossos sistemas podem ser fornecidos em
diferentes configurações, para capacidades variando de 50
toneladas por hora até 1.500 toneladas por hora, numa ampla
extensão de tamanho de pilhas.

A Claudius Peters apresenta com sucesso várias tecnologias em conjunto, para oferecer aos clientes a conveniência de fechar
um único contrato com uma organização que está habilitada para projetar, gerenciar e fornecer tecnologia de processo, desde
o projeto inicial até o fornecimento, instalação e comissionamento. 

Trabalhamos duro para colocar nossos clientes à frente em seu campo de atuação. Nossos sistemas de moagem, transporte
pneumático de longas distâncias, estocagem em silos, dosagem de carvão na indústria siderúrgica são somente alguns
exemplos. 

Techniks
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Tecnologia em Transporte Pneumático

Sendo uma das empresas líderes no fornecimento de
sistemas e equipamentos para transporte pneumático, é
sempre esperado que a Claudius Peters apresente novidades
na área, o que de fato tem ocorrido. 

Por exemplo, a legendária Bomba de Parafuso Peters tipo X,
e nossos Aeroslides, equipamentos que revolucionaram o
transporte pneumático, além do nosso FLUIDCON, um tubo
de transporte de material que reúne as vantagens do
transporte pneumático, porém utilize muito menos energia,
através da fluidização, transportando sólidos finos em baixa
velocidade. 

Com mais de 80 anos de experiência no campo de transporte
pneumático, a Claudius Peters já atendeu a um completo
espectro de diferentes tipos de indústrias. Milhares de
materiais já foram testados em nosso Centro Técnico na
Alemanha, e a nossa empresa continua evoluindo, para inovar
e empurrar as fronteiras de tecnologia sempre que seja
possível nos nossos sistemas.

Techniks

Tecnologias Específicas

Milhares de materiais já foram
testados no Centro Técnico

FLUIDCON
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Tecnologia em Silos

Nossa tecnologia inovadora tem prevalecido também no
fornecimento de silos de alta capacidade de estocagem ou
mistura. Caso sua empresa tenha necessidades especiais de
capacidades elevadas, por exemplo, de 5,000 a 50,000
toneladas de material fluidizável, nossa tecnologia é a ideal. 

Para materiais como cimento, cal, gesso e alumina, a Claudius
Peters fornece um grande espectro de tipos de silos, tendo
em consideração as características de cada material, tais
como as condições específicas de fluxo e armazenagem. 

Qualquer que seja a especificação requerida, utilizaremos
nossa vasta experiência em diferentes materiais e desenhos
de silos, para desenvolver uma ótima solução que certamente
operará a contento.  



Tecnologias Específicas

10

Techniks

Tecnologia em Resfriamento de Clinquer

Com mais de 600 Resfriadores de Clinquer da Claudius Peters
instalados no mundo todo, podemos dizer que nossa
reputação fala por si. Estivemos desde o início envolvidos
neste tipo de equipamento e hoje, 60 anos depois,
continuamos a inovar, para permanecer um passo na frente
na evolutiva indústria do cimento. Por exemplo, o primeiro
Resfriador Claudius Peters tinha uma capacidade de 500
toneladas por dia; hoje, a Claudius Peters fabrica sistemas
com capacidades de até 13.000 toneladas por dia. 

A experiência e conhecimento da Claudius Peters em
manuseio de clinquer quente, e seu resfriamento, nunca foram
superados. Como exemplo, nosso Resfriador ETA (η)
concentra totalmente a evolução de resfriamento de clinquer
num só equipamento completo. Com seu sistema único de
transporte de clinquer, baseado no conceito de piso deslizante
(moving floor), este equipamento é de rápida instalação e
oferece baixo custo de operação, com disponibilidade
extremamente alta para o processo. 

A Claudius Peters não somente acompanha a
evolução – nós a iniciamos
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Tecnologia em Ensacamento e Despacho

A Claudius Peters fornece um dos sistemas de mais alta
capacidade de ensacamento disponível no mundo
atualmente. Trabalhando juntamente com nossos clientes,
desenvolvemos sistemas capazes de processar até 4800
sacos de 50 Kg por hora numa linha única – 4800 sacos por
hora equivalem a 240 toneladas! 

O nosso sistema típico inclui alimentação e estocagem de
material para a ensacadeira e aplicador de sacos,
equipamentos para manuseio dos sacos cheios e paletização.
Automatização de sistemas de despacho de material
ensacado e a granel também pode ser fornecida, com opção
total ou semi-automática, com garantia de uma alta precisão
na operação.  



Tecnologia de Moagem

A Claudius Peters é mundialmente conhecida pela sua
experiência como uma das maiores autoridades em
tecnologia de moagem de carvão e minerais. Com tecnologia
baseada em mais de 700 aplicações do famoso moinho “EM”
(ball ring mill), fornecemos as mais confiáveis soluções para os
maiores desafios de processo. 

Projetado com a eliminação de rolamentos ou pontos de
lubrificação no interior da câmara de moagem, o moinho EM
continua sendo o mais simples e confiável equipamento para
moagem de carvão e alguns minerais. Até 50.000 horas de
serviço são obtidas com cada conjunto de elementos de
moagem. O processo de calcinação também está
intimamente ligado com processo de moagem de alguns
minerais. A Claudius Peters combina os processos de
moagem e calcinação numa versão do moinho EM – uma
combinação que tem se tornado uma norma em processos
de vários minerais.

Tecnologias Específicas
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Techniks

A Claudius Peters oferece soluções
confiáveis para os maiores desafios



Tecnologia de Calcinação

A Claudius Peters pode fornecer a linha completa de
processamento de gesso. O componente mais importante
neste processo é o sistema de calcinação, que a nossa
empresa pode fornecer em diferentes configurações,
adaptada para as necessidades específicas de produção de
cada cliente. O moinho EM-Mill é o coração de um sistema de
processamento de gesso, combinando as funções de
moagem, secagem com calcinação e classificação do gesso
em um só equipamento. Para materiais finos como gesso
sintético, o Calcinador de Impacto Horizontal permite
calcinação direta, nas ocasiões em que a moagem do material
não se faz necessária. O processo de tratamento do Stucco
permite o ajuste ideal do produto para as diferentes
necessidades de produção. O Homogeneizador Claudius
Peters permite a obtenção de uma argamassa de melhor
qualidade e o Resfriador Cilíndrico Rotativo da Claudius Peters
resfria o produto para posterior processamento e manuseio. 

A Claudius Peters pode também combinar operações
separadas de calcinação para aplicação de altas
temperaturas, produzindo gesso anidro com nosso processo
de calcinação tipo Flash, ou então sistema de calcinação em
kettle para sistemas especiais para argamassa. Esta
tecnologia de calcinação, aliada a outros produtos fornecidos
pela Claudius Peters, tais como pátios de estocagem,
transporte pneumático e sistemas de despacho, possibilita
uma capacidade de fornecer todo o sistema, num pacote
único. 
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Homogeneizador Claudius Peters 

Planta de Calcinação Claudius Peters 
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A Claudius Peters permanece o mais próximo possível de seus clientes, mantendo contato e desenvolvendo

relacionamentos produtivos de longa duração. As subsidiárias da Claudius Peters fornecem suporte regional as vendas,

gerenciamento de projetos e serviços de pós-venda. Uma rede mundial de distribuidores e representantes ampliam esta

gama de empresas Claudius Peters. Esta cobertura global permite a Claudius Peters oferecer a mesma alta qualidade

de serviços por todo o mundo.

Competência Global

Claudius Peters Technologies GmbH – Hamburgo, AlemanhaClaudius Peters Technologies S.A. – Ilzach, França

Claudius Peters (UK) Ltd.
- Inglaterra

Claudius Peters (Italiana) srl – Bergamo

Claudius Peters (România) SRL
– Sibiu

Escritórios da Claudius Peters  

Escritórios de Agentes/Representantes 

Claudius Peters (Iberica) S.A. 
- Madri

Claudius Peters (China) Ltd – Pequim 

Claudius Peters (China) Ltd 
– Hong Kong

Claudius Peters (India) Pvt. Ltd 
Mumbai

Claudius Peters (Americas) Inc. – Dallas, Texas

Claudius Peters do Brasil Ltda – São Paulo

Nossa rede se amplia em todas as direções

Claudius Peters (Asia Pacific) Pte. Ltd. 
– Singapore
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Suporte pós-vendas

Nossa filosofia é que, após entregar o equipamento ao cliente
– nós permanecemos responsáveis por aquele equipamento
por toda sua vida útil. Nossa boa reputação depende da
maneira como nossos equipamentos operam, desta forma,
nós temos sempre a intenção de fazer com que o
equipamento trabalhe sempre tão bem quanto trabalhou no
primeiro dia de instalação. 

Nosso pessoal de pós-venda não somente instala ou
supervisiona as instalações, mas também provê
gerenciamento de longo prazo para os sistemas. Oferecemos
o melhor plano de manutenção através da vida útil de cada
planta, suportada por uma disponibilidade total de peças
sobressalentes, que podem ser adquiridas diretamente de
nossos centros de tecnologia, ou através dos escritórios
regionais. 

Centro de Tecnologia

Pesquisa e desenvolvimento representam uma rede de
segurança, bem como a tecnologia da Claudius Peters, que
formam uma confiabilidade abrangente que garante
tranquilidade aos nossos clientes. No nosso Centro Técnico
na Alemanha, nosso cliente poderá comprovar a existência de
uma das mais avançadas instalações de testes que poderia
imaginar; cada nova aplicação é totalmente avaliada antes de
se projetar uma produção em escala; problemas de aplicação,
dados de engenharia, análise de riscos e controle de
qualidade são parte do programa praticado. 

Combinando isto com os inúmeros cursos de treinamento e
seminários para pessoal técnico e gerentes de instalações,
além de constantes pesquisas em eficiência no consumo de
energia e diminuição de custos, o resultado é uma instalação
onde a qualidade é o lema diário.   

Considerado um dos mais completos centros deste tipo no
mundo, o edifício do nosso Centro Técnico também possui
uma exibição permanente de tecnologias de ponta da
Claudius Peters, para possibilitar ao cliente uma
demonstração de excelência em engenharia. 

O Centro Técnico da Claudius Peters possui uma exibição
permanente de tecnologias de ponta.
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Claudius Peters (do Brasil) Ltda.
Rua das Figueiras | 474 | 3º andar |
Bairro Jardim | Santo André | SP |
CEP 09080-300 | Brasil
Tel: +55 (11) 4903-9230 
Fax: +55 (11) 4903-9240
brasil@claudiuspeters.com

Claudius Peters (China) Ltd.
Unit 1705-1706 |
17/F Laws Commercial Plaza |
788 Cheung Sha Wan Road |
Lai Chi Kok | Kowloon |
Hong Kong
Tel: +852 2544 1848
Fax: +852 2854 0011
hongkong@claudiuspeters.com

Branch Office:
7/F | Office Block |
Hong Kong Macau Centre |
No. 2 Chaoyangmen Bei Da Jie |
Beijing 100027 | P. R. China
Tel: +86 10 6501 3831
Fax: +86 10 6501 3803
beijing@claudiuspeters.com

As informações contidas neste catálogo estão consideradas corretas na data de
envio para a impressão. Devido nossa política de continuo desenvolvimento, nos
reservamos o direito de alterar qualquer especificação sem prévio aviso.
ERRORS & OMISSIONS EXCEPTED
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Claudius Peters (India) Pvt. Ltd.
Unit 408 | 4th Floor | Peninsula Plaza |
A/16 Fun Republic Lane |
Off Link Road | Andheri West |
Mumbai 400 053 |
India
Tel: +91 (22) 2674 0045
india@claudiuspeters.com

Claudius Peters (Italiana) srl
Via Verdi 2 |
I-24121 Bergamo |
Italy
Tel: +39 0 35 237 196
Fax: +39 0 35 237 785
italiana@claudiuspeters.com

Claudius Peters (România) S.R.L.
Str. Oituz Nr. 25C | et 2 |
550337 Sibiu |
România
Tel: +40 (0) 369 407 036
Fax: +40 (0) 369 407 038
romania@claudiuspeters.com

Claudius Peters (Asia Pacific) Pte. Ltd.
25 International Business Park |
#01-65/66 German Centre |
Singapore 609916
T +65 6562 9100
F +65 6562 9109
E asiapacific@claudiuspeters.com

Claudius Peters (Ibérica) S.A.
Paseo de la Habana | 202 Bis Bj |
E-28036 Madrid |
Spain
Tel: +34 91 413 36 16
Fax: +34 91 519 69 56
iberica@claudiuspeters.com

Claudius Peters (UK) Ltd.
Unit 10 | Thatcham Business Village |
Colthrop Way | Thatcham |
Berkshire | RG19 4LW |
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1635 872139
Fax: +44 (0) 1635 861659
uk@claudiuspeters.com

Claudius Peters (Americas) Inc.
445 West Bush Turnpike |
Richardson | Texas 75080 |
USA
Tel: +1 972 386 4451
Fax: +1 972 386 4496
usa@claudiuspeters.com

CALCINAÇÃO  |  RESFRIAMENTO

DESPACHO  |  DOSAGEM 

MISTURA A SECO  |  SECAGEM 

MOAGEM  |  ENSACAGEM

TRANSPORTE PNEUMÁTICO

INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL PULVERIZADO 

SISTEMAS DE SILOS

PÁTIOS DE ESTOCAGEM

SISTEMAS DE MANUSEIO DE ALUMINA

MANUSEIO PORTUÁRIO DE MATERIAIS
A GRANEL

PROJETOS CHAVE NA MÃO (TURN KEY)

ESCRITÓRIOS CENTRAIS

Claudius Peters Projects GmbH
Schanzenstraße 40 |
D-21614 Buxtehude |
Alemanha
Tel: +49 4161 706-0
Fax: +49 4161 706-270
projects@claudiuspeters.com

Claudius Peters Technologies SAS
34 Avenue de Suisse |
F-68316 Illzach |
França
Tel: +33 3 89 31 33 00
Fax: +33 3 89 61 95 25
technologiesSAS@claudiuspeters.com

www.claudiuspeters.comA Langley Holdings Company


