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ESTANDE: 15

Aerocientífica - companhia de aerolevantamento geofísico que 
oferece um grande espectro de serviços em pesquisa e mapeamento 
para a indústria de exploração de petróleo, mineração, engenharia civil 
e meio ambiente. 
SkyTEM juntamente com Aerocientífica trouxeram para o Brasil a 
última palavra em tecnologia eletromagnético no domínio do tempo, 
SkyTEM HP 312, com dois sistemas já em funcionamento no Brasil.
Endereço: Estrada Rodrigues Caldas, 299 Sala 301 - Rio de Janeiro - RJ 
Fone: +55 (21) 3328-8518 
Site: www.aerocientifica.com.br 
E-mail: franklin@aerocientifica.com.br

ESTANDE: 21

A AFC Geofísica é uma empresa brasileira de prestação de serviços, 
pesquisa e desenvolvimento de métodos em geofísica. Fundada em 
junho de 1997, em Porto Alegre, atua desde seu início na aquisição, 
processamento e interpretação de dados geofísicos, com diferentes 
métodos geofísicos atendendo as áreas da mineração, engenharia, meio 
ambiente, águas subterrâneas e sismologia.
Endereço: Av. França 1000. Bairro: Navegantes – Porto Alegre/RS. CEP: 90220-230 
Telefone: +55 (51) 3013-0024 
Email: comercial@afcgeofisica.com.br

ESTANDES: 22-23

A ALS é líder mundial em testes, inspeção, certificação e verificação, 
fornecendo serviços que abrangem todo o ciclo do recurso mineral, 
desde a exploração até o fechamento da mina, principalmente nas 
áreas de Geoquímica, Metalurgia, Serviços nas minas, Meio Ambiente 
e Inspeção. Contamos com acreditação ISO 17025:2005 e estamos a 
43 anos no mercado, sendo 20 anos no Brasil. Possuímos presença em 
mais de 300 localidades, 65 países, nos 6 continentes, para fornecer 
serviços confiáveis e tempo de entrega adequado.
ALS Vespasiano: Rua São Paulo, 685 - Bairro Célvia – Vespasiano – MG, 
CEP 33.200-000 
ALS Goiânia: Av. Anhanguera, 15060 – QD. 25, LT. 11-E, Setor Santos 
Dumont – Goiânia – GO, CEP 74.463-350 
Telefone: +55 (31) 3045-8400 
E-mail: alsbrasil@alsglobal.com

ESTANDE: 24

Linha atuação:  Com foco no processo produtivo como um todo, além 
dos lançamentos na área das análises clássicas XRF (família VANTA), 
XRD portátil e Petrografia, a Arotec abordará os equipamentos de 
avaliação das condições dos equipamentos produtivos (análise de óleo 
lubrificante e seus contaminantes particulados; bem como endoscopia 
industrial de alta definição IPLEX NX) e periféricos de laboratório: 
XRD de bancada OLYMPUS; preparação de lâminas delgadas e seções 
polidas STRUERS.
Arotec S/A Industria e Comércio 
www.arotec.com.br 
Tel.: +55 (11) 4613-8600

ESTANDE: 46

O Grupo possui direitos minerários em locais estratégicos que permite 
desenvolver um planejamento para se tornar um médio produtor.
A estratégia da Atlântica Minas é de implantar unidades produtivas 
gerando produtos com alto valor agregado, integradas a malha logística 
existente, podendo atender tanto ao mercado interno quanto ao mercado 
externo.
O Grupo investe no desenvolvimento de projetos de mineração em Minas 
Gerais, atuando com diversos bens: minério de ferro, manganês, ouro, 
quartzito industrial, calcário, gnaisse, caulim, grafite, fosfato e titânio.
www.atlanticaminas.com.br

ESTANDE: 41

A AVANT GEOTECNOLOGIAS representa a evolução de um conceito 
empresarial onde os sócios são os principais executores dos projetos, 
melhorando a qualidade e reduzindo os custos. Os serviços prestados 
são: topografia com drones e convencional; mapeamento geotécnico; 
geofísica (Magnetometria, IP, Resistividade e Gravimetria); modelagem 
tridimensional, geoestatística, planejamento de lavra e estudos de rotas 
de beneficiamento e otimização de plantas. 
Endereço: Rua Rodrigues Caldas, 670/405 – Santo Agostinho 
CEP 30.190-120 – Belo Horizonte – MG 
Telefone: +55 (31) 2527-4888 
Email: contato@avantbh.com.br
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ESTANDE: 14-16

A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) é a empresa de pesquisa e desenvolvimento do Estado 
da Bahia, indutora destes processos no setor mineral do estado. Sua atuação é centrada na ampliação 
e aprimoramento do conhecimento geológico do território baiano, na identificação e pesquisa de seus 
recursos minerais e no fomento ao seu aproveitamento, atraindo, para este fim, a iniciativa privada.
Fundada em 18 de dezembro de 1972, a CBPM é reconhecidamente uma das mais dinâmicas empresas 
no cenário da pesquisa mineral no Brasil. O acervo de dados e informações geológicas, geradas e 
difundidas por ela ao longo da sua trajetória, contribuiu para tornar a Bahia um dos estados brasileiros 
mais bem estudados e conhecidos geologicamente, pondo em destaque a grande diversidade de seus 
ambientes geológicos, ricos em depósitos minerais.
Para alcançar seus objetivos, a CBPM realiza levantamentos geológicos básicos (mapeamento 
geológico e levantamentos geofísicos e geoquímicos), prospecção e pesquisa de recursos minerais, 
delineando oportunidades concretas de investimento no aproveitamento dos depósitos e jazidas 
minerais descobertas. Atuando como elo importante no conjunto articulado de ações governamentais 
centradas na interface mineração/indústria, que contempla, também, infra-estrutura física, industrial, 
energética e incentivos fiscais, a empresa procura atrair para o Estado investimentos privados e 
empreendimentos mínero-industriais baseados no aproveitamento das matérias-primas minerais 
provenientes das citadas jazidas e depósitos.
Através de publicações e edições técnicas, a empresa coloca à disposição dos investidores e 
pesquisadores as mais avançadas interpretações e análises sobre a geologia e a metalogenia do 
território baiano, levando ao conhecimento das comunidades geológica e mineral, do país e do exterior, 
as principais informações geradas pelos seus trabalhos.
Endereço: Avenida Quarta numero 460, Centro Administrativo da Bahia - Salvador, Bahia - Brasil 
CEP 41.745-002 - Tel. +55 (71) 3115-7420 - www.cbpm.ba.gov.br

ESTANDE: 26

Ao perceber que as dificuldades operacionais decorrentes da utilização das 
caixas de madeira para transporte e acondicionamento de testemunhos 
de sondagem diamantada eram comuns em muitas empresas do ramo de 
mineração, foi que surgiu o seguinte questionamento: por que as caixas 
de testemunho não eram feitas de algum material mais adequado como 
o plástico, por exemplo? Foi para responder a esta questão e necessidade 
de mercado que se decidiu desenvolver as soluções e produtos plásticos 
da Core Case.
As caixas e acessórios são produzidos em plástico 100% reciclado 
e reciclável (Polipropileno – PP), possuem formato ergonômico, são 
resistentes, leves e fáceis de transportar, além de serem mais duráveis 
que as caixas de madeira e outros materiais. Atualmente a Core Case 
continua investindo fortemente em tecnologia e inovação, com a intenção 
de tornar seus produtos cada vez mais adequados às necessidades do 
mercado e atuando com total respeito ao meio ambiente.

ESTANDE: 10

A Codelco do Brasil Mineração Ltda. é uma subsidiária da Codelco 
Chile, maior produtor mundial de cobre, e um dos maiores produtores 
de molibdênio. Formamos uma equipe de homens e mulheres 
comprometidos com a liderança da Codelco na indústria mineira do 
Chile e do mundo, para contribuir assim, com o progresso dos países 
onde atuamos. Realizamos nosso trabalho com entusiasmo e com altos 
padrões de segurança, cuidando da sustentabilidade e maximizando 
os recursos que entregamos ao Estado do Chile, e as comunidades das 
regiões onde atuamos. 
Estamos presentes no Brasil desde 2001, e acreditamos no potencial do 
país como um importante ator no cenário da mineração mundial. Para 
maiores esclarecimentos sobre o nosso trabalho no Brasil, visite nosso 
stand nº 10, acesse o email contato@codelco.com.br  ou, se preferir, 
navegue pelo sítio eletrônico www.codelco.cl.

BALCÃO

A Revista Brasil Mineral no mercado há mais de 30 anos, é a revista mais 
respeitada e tradicional na área de mineração, lida por aproximadamente 
30 mil pessoas, das áreas de Mineração, Siderurgia, Metalurgia, Geologia 
e Sondagem, Fabricantes de Equipamentos e Petróleo é a publicação 
líder e conceituada do segmento de mineração.
Sérgio de Oliveira - Diretor Comercial 
Endereço: Rua Eugênio de Medeiros, 499 - Pinheiros 
Cep: 05425-000 - São Paulo/SP 
+55 (11) 3814-6899 
signus@signuseditora.com.br

ESTANDE: 28

CGG Multi-Physics, empresa integrada na área de geociências, líder 
mundial em soluções aerogeofísicas adaptadas às novas necessidades 
de seus Clientes, oferece o estado-da-arte em tecnologias e soluções 
de imageamento com excelência em Exploração Mineral. Estamos 
presentes no Brasil há mais de 70 anos desenvolvendo diversos projetos 
na área de geociências.  
Endereço: Av. Presidente Wilson, 231 Salão 1502 Parte, Centro - Rio de 
Janeiro/RJ - Cep: 20030-021 
Telefone: +55 (21) 2126-7450  
E-mail: henrique.duarte@cgg.com 
www.cgg.com/en/What-We-Do/Multi-Physics
CGG: Presença Local, Atuação Global.

The Centre for Exploration Targeting (CET) is a part of the School of 
Earth Sciences at the University of Western Australia and forms a 
unique research group combining pure science and applied research to 
address practical problems faced by the mineral exploration and mining 
industries. Our commitment is to improving the risk-to-reward ratio in 
mineral exploration. As part of a University the CET has direct access to 
analytical services such as laboratories, and  supercomputing facilities.
Prof. Mark Jessell 
info-cet@uwa.edu.au 
M006, University of Western Australia, 35 Stirling Hwy, Crawley, Western Australia 
+61 8 64886794

ESTANDE: 44
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ESTANDE: 29

A FFA é uma empresa reconhecida por sua experiência e atuação no 
setor de mineração.  Especializada em Direito Minerário, possui um 
escritório de alta performance e está preparada para oferecer a seus 
clientes uma variedade de serviços, que incluem: assessoria jurídica, 
negociação estratégica, due diligences, contabilidade, gerenciamento 
de riscos, planejamento fiscal, administração e finanças. Nosso objetivo 
é trabalhar com soluções de baixo custo e eficiência para organizações 
nacionais e internacionais.
Luis Azevedo
Telefone: +55 (21) 2439-5700 / (21) 99504-9848
E-mail: lazevedo@ffalegal.com.br

ESTANDE: 07

A Datamine, a mais reconhecida empresa do ramo de software para mineração no Brasil e no mundo 
em função da qualidade e abrangência de nossos produtos, desde julho de 2015 é parte da Constellation 
Software Inc, a maior empresa de software do Canadá e que atua em mais de 70 mercados verticais, 
com um valor de mercado de mais de US$ 12 bilhões.

A Datamine passou a ser o braço de mineração da Constellation, que tem a tradição de manter as suas 
aquisições e garantir o constante crescimento orgânico de seus negócios a seus clientes e stakeholders.

Como exemplo desse compromisso, nos últimos 12 meses, foram incorporadas algumas empresas que 
complementaram o nosso portfólio de produtos; AMS (Alford Mining Systems), que desenvolve software 
para otimização de realces subterrâneos, DataBlast, especialista em software de desmonte para minas a 
céu aberto, e MapInfoDiscover, um importante pacote de ferramentas para exploração mineral.

A Datamine sempre está presente na Simexmin apresentando todas as novidades. Com um significativo número 
de visitantes e interessados em nossos produtos e serviços, pudemos sentir uma melhora positiva no mercado.

Como sempre a presença de clientes e amigos, alguns de longa data, nos alegraram e o interesse de 
estudantes e de representantes de novas empresas foi gratificante. Aliado a isso, a possibilidade de 
encontrar e interagir com pessoas e empresas de todos os segmentos do setor mineral nos deu ainda 
mais certeza sobre a importância da nossa participação nesse grande evento.

Agora é trabalhar junto com nossos clientes e futuros clientes para apoiá-los a estarem prontos para a 
retomada do mercado, com a certeza que estaremos juntos novamente na próxima edição.

ESTANDE: 40

Sondagens de Grande Diâmetro
A Drilling do Brasil utiliza perfuratrizes de alta tecnologia para obtenção 
de testemunhos pouco fragmentados para várias áreas da mineração 
como diamantes, cobre, urânio e outros minerais.
Com o benefício de utilizar diâmetros de até 2,50m executa prospecções 
de alto grau de complexidade com retiradas de amostra de grandes 
volumes.
Endereço: Alameda Mariana, nº 223. Bairro Jardim Encantado. 
São José da Lapa/MG 
Telefone: (31) 3621-2229 
Contato: Gustavo Fiuza - +55 (31) 99305-1486 - gustavo@drilling.com.br 
www.drilling.com.br

A Finep é uma empresa pública que tem como missão o fomento e 
financiamento a todo o sistema de ciência, tecnologia e inovação, 
mobilizando e articulando empresas, universidades, institutos 
tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas. O apoio da 
Finep abrange a pesquisa científica e tecnológica, a consolidação 
da infraestrutura científica nacional e o processo de inovação nas 
empresas, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e 
tecnológico do país.

ESTANDE: 42

ESTANDE: 52

Fundação Gorceix
Uma das principais instituições de apoio e desenvolvimento de ciência 
e tecnologia do setor mínero-metalúrgico, a Fundação Gorceix possui 
uma trajetória de mais de meio século de trabalho e de conquistas 
para a geologia, mineração, metalurgia e áreas afins, bem como 
para a assistência social no Brasil. Presente no desenvolvimento 
de importantes projetos para o país, a Gorceix possui parceria 
com grandes empresas nos setores público e privado, nacionais e 
internacionais, aliando ciência e tecnologia com o desenvolvimento 
social e ambiental sustentável.
www.gorceix.org.br

A presença organizada do sistema de geologia e mineração do MME no 
SIMEXMIN2018, objetiva apresentar conjunto de ações, programas e 
projetos da política governamental do setor em curso na atualidade. Em 
destaque os projetos de recursos minerais, com vistas a ampliar a oferta 
de novas áreas com potencialidade elevada para fosfato, potássio, lítio, 
ouro, metais básicos, terras raras, rochas ornamentais, materiais para 
construção civil, dentre outros.
SEDE 
Setor Bancário Norte – SBN; Quadra 02, Asa Norte; BLoco H - Edifício 
Central Brasília; Brasília - DF – Brasil; 
CEP: 70040-904
Contato: JOSÉ LEONARDO SILVA ANDRIOTTI 
E-mail: jose.andriotti@cprm.gov.br 
Telefones: +55 (61) 2108-8458 / +55 (21) 2295-6196

ESTANDE: 08
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ESTANDE: 18

Geomag é uma empresa brasileira com base no Rio de Janeiro, fazendo 
parte do grupo Wellfield com filiais no exterior, no Chile, Argentina, Peru 
e Colômbia.
Fornecendo serviços profissionais e de consultoria para projetos de: 
mineração, mapeamento geológico, geotecnia, água subterranea 
e serviços de energia. Especializada em  geofísica de superfície 
oferecendo o “Estado da Arte” em métodos e tecnologia de exploração 
para mineração, petróleo, energia geotérmica e aplicações ambientais. 
Contato: Victor Ferreira – victorferreira@wellfield.cl 
Cel: +55 (21) 97977-2525

ESTANDE: 48

A Geonew, Geologia, Mineração e Meio Ambiente é uma empresa que 
atua no mercado de consultoria e prestação de serviços em geologia, 
engenharia de minas, meio ambiente e exploração mineral desde 2011, 
contando com profissionais de nível sênior e com experiência em projetos 
integrados para mineração, geologia, meio ambiente e geofísica. 
Endereço: Rua Quatro, nº 334, Casa 5. Bairro Arvoredo II. Contagem-MG 
Contato: +55 (31) 4042-0451 
comercial@geonew.com.br

ESTANDE: 02

Fundada em 1986, a Geosoft é líder no mercado mundial de softwares 
para geociências, fornecendo serviços e soluções tecnológicas. Hoje, 
nossa tecnologia é utilizada pelas maiores companhias de mineração, 
serviços geológicos, empresas de serviços e de petróleo e gás ao redor 
do mundo e por centenas de universidades e consultores. As soluções 
Geosoft reduzem o risco e os custos da exploração mineral, minimizando 
a incerteza, otimizando os programas de perfuração e acelerando a 
tomada decisão do explorador.
Contato: +55 (21) 2111-8150 / info@geosoft.com 
Endereço: Rua da Passagem 123, sala 401 fundos. Botafogo, Rio de 
janeiro/RJ, Brasil. Cep 22290-031

ESTANDE: 11

A GEOSOL, empresa focada na solução em sondagens, dispõe de 
equipamentos com características diversas que possibilitam a execução 
de quaisquer serviços de perfuração e sondagem para o setor mineral. 
Com soluções personalizadas, se tornou referência para as principais 
empresas de mineração em todo o mundo e se destaca pelo compromisso 
com o desenvolvimento da atividade mineral. Tal diversidade contribui 
para a seleção do equipamento mais adequado às condições geológicas 
e geográficas em cada campanha de sondagem.

A Hasageo é distribuidora exclusiva de diversos Equipamentos 
Geofísicos, Ambientais, Hidrogeológicos, e de outras áreas correlatas, 
como Agricultura de Precisão.
Fundada em 1995, pelo Geólogo Hamilton Sartori, com a antiga sede no Rio 
de Janeiro, RJ. Atualmente a Hasageo funciona em Petrópolis, RJ, e traz 
na bagagem um know-how para apurar o que há de melhor em tecnologia 
e mais atual, cultivado com a experiência no mercado mundial. Através de 
parceria com seus fornecedores, fazemos o possível para ofertar o melhor 
custo-benefício, os melhores equipamentos, de forma personalizada! 
Com o diferencial de oferecer aos clientes garantia e assistência técnica 
a domicílio, cursos sobre utilização dos equipamentos de forma prática 
e didática e consultoria ministrada no Brasil, com eficácia, comodidade 
e qualidade. Os clientes Hasageo recebem de antemão as novidades do 
mercado Geofísico, as melhores ofertas e notícias.

ESTANDE: 31

ESTANDE: 12

Grupo de profissionais especializados (QP/CP´s) oriundos das 
empresas de atuação pioneira e relevante no Brasil desde dos anos 
80, especialmente a Paulo Abib Engenharia, Geoexplore Consultoria 
e Serviços e Coffey International, com ampla experiência técnica e 
operacional no desenvolvimento de projetos, exploração, auditorias, 
certificações e consultoria mineral (Brasil e exterior).
Atuação: Exploração Mineral, Geologia, Engenharia de Minas, Processo, 
Geoestatística, Modelagem, Estimativa de Recursos/Reservas, 
Auditorias, Geotecnologias, GIS/Geoprocessamento, Certificações 
JORC/NI43-101, Realidade Virtual e Aumentada.
Endereço: Av. Afonso Pena, 3.924/206 - BH/MG 
Telefone: +55 (31) 3327-4211 
www.grupoge21.com.br
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ESTANDE: 35

O ITAK – Instituto de Tecnologia August Kekulé localiza-se em João 
Monlevade, MG, e atua nos mercados nacional e internacional há 10 anos.
Sua sede está equipada com as melhores tecnologias para oferecer ao 
mercado: 
- Materiais de referência certificados (MRC); 
- Fabricação de padrões de matrizes minerais; 
- Programas de Ensaio de Proficiência em matrizes geoquímicas, águas 
e sob encomenda; 
- Preparação Física, Ensaios de Granulometria e Análises Geoquímicas.
Acesse: www.itak.com.br 
Contatos: 
email: tecnologia@itak.com.br 
Telefones: +55 (31)3851.3166, 3851.6952, 99955-1502 (WhatsApp)

Lançado em 2013, o Jazida.com é um software em nuvem que 
automatiza a gestão de processos minerários e monitora as licenças 
ambientais para mais de 100 empresas de mineração no Brasil. 
Distribuímos informações estratégicas em Google Maps com base na 
leitura do D.O.U. e atualização automática das informações disponíveis 
no Cadastro Mineiro e Sigmine.
Assine o Jazida e receba diariamente as atualizações e os prazos de 
qualquer processo minerário com segurança e qualidade.
Saiba mais em www.jazida.com

ESTANDE: 27

ESTANDES: 17-19

ARANZ Geo Limited é a empresa que desenvolve a suíte de software 
Leapfrog 3D para modelamento geológico. Atualmente, as maiores 
mineradoras e investidores do setor confiam e utilizam suas plataformas 
na tomada de decisões estratégicas.
Contando com um poderoso motor de modelagem implícita, pioneiro 
no mercado, a velocidade e destreza do Leapfrog auxilia geólogos na 
tomada de decisões críticas e sensíveis, reduzindo o risco para as 
organizações.
Endereço: Av.Contorno, 6594 – 1707 – Lourdes – BH/MG 
Tel.: +55 (31) 3555-3463 
e-mail: vendas.brasil@leapfrog3d.com

ESTANDE: 32

A Major Drilling do Brasil é parte de um dos principais grupos de 
serviços de sondagem para mineração do mundo.
O grupo Major, pode oferecer qualquer tipo de serviço de sondagem, 
seja em superfície, subsolo, circulação reversa, rotary e serviços de 
mineração subterrâneos.  
Com grande conhecimento adquirido, vasta experiência, foco em 
segurança e compromisso, a Major Drilling pode atender as necessidades 
específicas de cada cliente.
Endereço: Av. Tito Fulgêncio 325, Contagem/MG CEP 32215-000
Contato: Gaspar Ferreira
Tel.: +55 (31) 99723-3037
Email: gaspar.ferreira@majordrilling.com

ESTANDE: 43

A Master Drilling dirige três principais atividades de perfuração: 
perfuração em fase de pesquisa (perfuração de pesquisa de diamantes 
e perfuração de percussão), perfuração de investimento e perfuração 
em fase de produção (raiseboring e furos com explosão).
Fabricação, personalização e manutenção dos equipamentos de 
nossas atividades de perfuração. A engenharia da Master Drilling são 
efetuados pelas suas subsidiárias, Drilling Technical Services (Pty) Ltd 
em Fochville, África do Sul.
Endereço: Nossa Senhora de Lourdes, 209 Olhos D’Agua, Belo Horizonte MG
Telefone: +55 (31) 3286-7877

BALCÃO

IN THE MINE é uma publicação de conteúdo voltada à indústria de 
mineração e agregados. Todo o ciclo de produção mineral, desde a 
prospecção até o embarque final dos produtos, é objeto de interesse 
da IN THE MINE, que  reúne consultores e uma equipe de jornalistas 
especializados nos mercados de mineração, equipamentos, meio 
ambiente e tecnologia da informação. O conteúdo da IN THE MINE 
é compartilhado em edições impressas e digitais, no portal www.
inthemine.com.br  e nas redes sociais.
Contato: Wilson Bigarelli (editor) 
editor@inthemine.com.br 
Endereço: Rua Pereira Stefano, 114 - conjunto 911 - São Paulo (SP) 
- CEP 04144-070 
Tel.: +55 (11) 34776768
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A revista Minérios & Minerales é uma das principais publicações da 
cadeia de mineração, incluindo mina, planta, metalurgia e siderurgia.  
Sua tiragem por edição é de 10 mil exemplares, atingindo profissionais de 
empresas e órgãos privados e estatais de mineração e de beneficiamento 
de produtos minerais; siderúrgicas e metalúrgicas; fábricas de cimento; 
pedreiras e produtos de areia; empresas e entidades de geologia e 
pesquisa mineral; empresas de projetos, consultoria e estabelecimento 
de ensino em engenharia de minas; tecnologia mineral e construtoras; 
e fabricantes de equipamentos de mineração, máquinas e sistemas de 
processamento mineral.

BALCÃO

ESTANDE: 39

Mira Geoscience provides software and consulting services for the 
creation of sound 3D geological models for better and faster business 
decisions. Our approach eliminates ambiguity and decreases uncertainty 
within 3D models, supported and cross-validated by multiple data sets. 
We believe that understanding the relationships between geology, 
geophysical responses and rock properties is the key to success.
310 Victoria Ave, Suite 309 
Westmount QC  H3Z 2M9 Canada 
+1.514.489.1890
info@mirageoscience.com
www.mirageoscience.com

ESTANDE: 30

O Grupo de Empresas MMD é um lider mundial especialista no 
processamento e redução de materiais naturais e manufaturados 
utilizando a Tecnologia Sizer.
O MMD Sizer é capaz de processar material úmido e viscoso, rochas 
rígidas e secas, ou uma combinação das duas, e tem provado ser a solução 
ideal de britagem para mais de 80 minerais diferentes no mundo inteiro, 
em indústrias tais como a de cimento, cerâmica, construção, diamantes, 
energia, minerais industriais e metais preciosos.
Completam o portfolio alimentadores de placas, e estações de britagem 
móveis e semimóveis.
Rio de Janeiro, Brasil 
Tel: +55 21 2553 1505 
sizers@mmdlatinamerica.com.br

ESTANDE: 01

A Mount Sopris Instruments (MSI) é uma empresa multinacional 
sediada em Denver (EUA), líder na fabricação e fornecimento de sondas 
e sistemas de perfilagem geofísica em poços para as atividades de 
mineração, pesquisa geotécnica, águas e outras. Com representação no 
Brasil, suas vendas incluem equipamentos de sondas televisivas, com 
funções hídricas, nucleares e elétricas, bem como guinchos eletrônicos 
e softwares necessários para avaliação da sondagem em qualidade 
superior e com alta gama de dados.

ESTANDES: 03-04-05-06

Nexa 
Do mundo da mineração para o mundo das pessoas.
Somos Nexa, uma mineradora global de zinco, cobre, chumbo e outros 
elementos essenciais em nossas vidas.
Com mais de 60 anos de experiência, estamos entre as cinco maiores 
produtoras de zinco no mundo e mantemos uma posição de liderança 
na América do Sul.
Somos uma das empresas investidas da Votorantim, um dos maiores 
conglomerados industriais da América Latina, e, desde 2017, estamos 
listados nas bolsas de valores de Nova York (NYSE) e Toronto (TSX).

ESTANDE: 09

A Mineração Caraíba é uma mineradora situada no norte da Bahia, mais 
precisamente no Distrito de Pilar, município de Jaguarari, que tem mais 
de 1400 colaboradores diretos, mais de 2200 no total. A empresa tem 
hoje em operação duas minas de cobre (uma a céu aberto e uma mina 
subterrânea), além de uma mina em fase de start up (Mina Vermelhos). 
Em 2017 produzimos mais de 57 mil toneladas de concentrado de cobre, 
contendo mais de 20 mil toneladas de cobre. Para os próximos anos há 
previsão de crescimento significativo.
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ESTANDE: 34

A Servitec Foraco é uma das maiores empresas de sondagem geológica 
do Brasil, fazemos parte do grupo FORACO, o terceiro maior do mundo, 
presente em mais de 20 países, trabalhando com afinco, visando o 
cumprimento das regras de qualidade, higiene, segurança, saúde 
ocupacional e meio ambiente, exigidos pela indústria da mineração e as 
normas regulamentadoras.
Endereço: Av. E, Nº 1470, Qd. B-29A, Lt. Único, Ed. JK – Sala 1406 
Setor Jardim Goiás, CEP: 74.810-030 Goiânia - GO, Brasil 
Telefone: +55 (62) 3220-8350 | Celular: +55 (62) 98258-0048 
E-mail: ricardo.costa@foraco.com | Skype: ricardo.costa@foraco.com 
www.servitecforaco.com.br | www.foraco.com

ESTANDE: 51

A Society of Economic Geologists, Inc. (SEG) é uma organização 
internacional fundada em 1920 que congrega membros da indústria, 
academia (professores e estudantes) e instituições governamentais 
com interesse nos campos da Geologia Econômica, Exploração 
Mineral e Mineração. A SEG promove conferências científicas, viagens 
de campo, mini-cursos e edita publicações relacionadas à Geologia 
Econômica, como canais de interação entre seus membros e divulgação 
de oportunidades profissionais neste campo.
7811 Shaffer Parkway 
Littleton, Colorado 80127-3732 – USA 
Tel.: +1 (720) 981-7882 / Fax: +1 (720) 981-7874 
E-mail: seg@segweb.org

ESTANDE: 36

Somos uma empresa líder global em mineração, equipamentos, tecnologia e serviço 
(METS). Nossas soluções simplificam o processo de identificação e extração do que 
está abaixo da superfície terrestre para empresas de sondagem e mineradoras.
Nossas tecnologias AMC e REFLEX fornecem informações geológicas em 
tempo real ou próximo disso, dando suporte à tomada de decisões críticas para 
exploração, mineração e produção.
Nossa linha de produtos e serviços incluem: 
• Fluidos de perfuração de qualidade • Equipamentos para perfuração • Avançados 
instrumentos para downhole • Gerenciamento de dados · Software analítico para 
modelamento geológico via nossas marcas AMC e REFLEX
AMC Minerals fornece fluídos de perfuração inovadores, químicos e tecnologia 
para remoção de sólidos. REFLEX é o fornecedor global de avançadas soluções 
inteligentes de subsolo, compreendendo instrumentação, gerenciamento de 
dados e software analítico para modelamento geológico. Juntos, nossos produtos 
e tecnologias ajudam clientes a reduzir custos e aumentar produtividade, 
fornecendo soluções de ponta a ponta em todo o ciclo de vida da mineração.

ESTANDE: 50

A Sociedade Brasileira de Geologia tem como missão fomentar o conhecimento e 
o desenvolvimento das geociências, da geologia aplicada e da pesquisa e tecnologia 
correlata e o aproveitamento racional e sustentável de recursos minerais e hídricos.

A SBG é dividida em 10 núcleos regionais e promove, além dos congressos e simpósios, 
palestras, mesas-redondas, cursos, entre outros eventos de divulgação científica, sendo 
os congressos realizados nos anos pares e os simpósios nos anos ímpares. Com mais de 
3000 associados, a SBG é a maior entidade de Ciências da Terra no Brasil.

Até o presente, foram realizados 48 congressos e diversos simpósios nacionais e 
internacionais. Em 2018 será realizado o 49º CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, na 
cidade de na cidade do Rio de Janeiro (RJ).

A principal publicação da SBG é a Revista Brasileira de Geociências - RBG, com 4 números 
anuais e que vem sendo editada desde 1971, em substituição ao extinto Boletim da SBG, 
editado desde 1952. A revista conta com um corpo editorial e consultivo formado por seleto 
grupo de especialista.

Em 2013 a RBG teve o nome alterado para BRAZILIAN JOURNAL OF GEOLOGY - BJG, agora com 
um plano agressivo de prosperidade focando novos indexadores, reconhecimento internacional 
e aumento do grau de impacto.

ESTANDE: 38

Constituída no Reino Unido, a Serabi Gold é uma companhia de mineração 
e exploração de ouro que se dedica à avaliação e ao desenvolvimento de 
depósitos de ouro no Brasil. A empresa começou a desenvolver a Mina 
Palito no final de 2012 e a planta de processamento começou a operar 
um ano depois. A produção comercial de ouro na Mina São Chico foi 
declarada no início de 2016. 
Endereço: Rod Transgarimpeira, Km 22, Jardim do Ouro, Itaituba/PA, 
+55 (31) 3615-1200 
contact@serabigold.com

ESTANDE: 37

Phoenix Geophysics is a geophysical manufacturing and contracting 
company founded in 1975. All Phoenix equipment is, designed, engineered 
and built in house.
We are the world leader in magnetotelluric (MT), AMT(audiofrequency MT), 
CSAMT(Controlled sourec AMT) and IP(induced polarization) equipment.
Phoenix systems are used in more than 85 countries for exploration and research.
Our clients are mining and oil companies, geophysical contractors, 
universities, research institutes, and government earth science agencies.
3781 Victoria Park Avenue, Unit #3 
City: Toronto, State: Ontario, Country: Canada 
ZIP Code: M1W 3K5 
Phone: (416) 491-7340
www.phoenix-geophysics.com 
cguerrero@phoenix-geophysics.com 
Contact/ titles: Carlos Guerrero – Senior Latin America Sales Manager
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ESTANDE: 49

O curso de Engenharia Geológica do Departamento de Geologia da 
Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto foi criado em 
1957, sendo um dos pioneiros no Brasil, e tem como missão o ensino e 
formação de recursos humanos com sólido conhecimento em geologia 
básica com foco para a exploração mineral e petrolífera visando o 
desenvolvimento sustentável do país.
Endereço: Campus Morro do Cruzeiro S/N - Bauxita 
35.400-000 Ouro Preto, MG, Brasil 
Tel.: +55 (31) 3559-1600 / Fax: +55 (31) 3559-1606 
www.degeo.ufop.br

ESTANDE: 20

Localizada no Rio de Janeiro, a Sondadril atua desde 1999 com 
conhecimento e experiência nos mercado de poços artesianos, fundação, 
geotecnia, sondagem, mineração, e mármores e granitos. Acreditando 
em qualidade e inovação, a Sondadril investe continuamente em 
tecnologia e profissionais qualificados. Com isso, ao longo destes 
anos, temos conquistado grande espaço no mercado nacional e países 
vizinhos. 
Para entrar em contato com a Sondadril ligue para +55 (21) 3899-2064 
ou mande seu e-mail para vendas@sondadril.com.br.
Para mais informações acesse nosso site www.sondadril.com.br

ESTANDE: 45

Empresa 100% brasileira, fundada em 1960, fabricante de Sondas 
Rotativas Hidráulicas e Mecânicas, bombas de lama e todo o ferramental 
para sondagem exploratória mineral e ensaios geotécnicos.
Além dos produtos de fabricação própria, distribui no Brasil, hastes de 
perfuração e barriletes wire-line da Diamantina Christensen Chile, e as 
coroas diamantados da Hayden Canada.

ESTANDE: 25

A empresa Terra Goyana Mineradora (TGM) foi fundada em 1985. Em 
2005, associou-se à empresa EDEM – Empresa de Desenvolvimento 
em Mineração. Possui em seu portifólio diversos projetos de ouro, 
tungstênio, fosfato, titânio, entre outros. A TGM iniciou em 2013, 
a operação da Mina de Bauxita em Barro Alto (Goiás), lavrando e 
beneficiando atualmente 800.000 toneladas de bauxita ao ano. A TGM 
possui um quadro de 130 funcionários diretos, e aproximadamente 520 
empregos indiretos.
Luiz Vessani 
+55 (62) 3281-2777 
www.terragoyana.com.br

A Trust Soluções Geológicas iniciou suas atividades em 2011 
trabalhando especificamente com medição de desvio (Perfilagem) e 
vem crescendo a cada ano. 
Hoje conta com uma gama de produtos e serviços para atender a indústria 
mineral. Atua fornecendo o que há de mais moderno e tecnológico em 
equipamentos e prestação de serviços de sondagem direcional, medição 
de desvio e orientação de testemunho, com profissionais experientes, 
treinados e capacitados.
Endereço: Rua do Tritão, Qd.10, Lt.29, Jardim Atlântico – Goiânia-GO 
Fones: +55 (62) 3575 3270 – 98215 0000

ESTANDE: 33

ESTANDE: 13

A SGS GEOSOL é o único laboratório do Brasil que oferece soluções 
integradas em ensaios de beneficiamento mineral, planta piloto, 
mineralogia, laboratório químico e ambiental, de modo a reduzir o 
esforço logístico e margens de erro envolvidas em seus projetos.
Possui ampla experiência e um corpo técnico altamente qualificado, 
seu Sistema de Gestão Integrada assegura excelente nível de 
qualidade, segurança, saúde ocupacional, respeito ao meio ambiente e 
responsabilidade social.
Endereço: Rodovia MG 10 – Km 24,5 – Angicos - Vespasiano/MG 
+55 (31) 3045-0200 
sgsgeosol@sgsgeosol.com.br
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