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O Brasil é um player internacional de extrema importância no 
setor de mineração. Assim como o Brasil, o Reino Unido possui 
uma vasta experiência e excelência neste setor, com soluções para 
todo o ciclo da mineração: da abertura ao fechamento da mina, 
passando por equipamentos de ponta e serviços de mineração. 

Neste catálogo, a Equipe de Mineração do Consulado Britânico em 
Belo Horizonte reúne informações sobre os melhores fornecedores 
britânicos de produtos e serviços para a indústria de mineração 
que participam do Pavilhão Virtual Britânico na Exposibram 
2020. As empresas brasileiras encontrarão aqui diversos parceiros 
em potencial em condições de trabalhar com elas em soluções 
inovadoras e de alta qualidade. 

Esperamos que a Exposibram 2020 ajude a fortalecer ainda mais 
os estreitos laços que o Brasil e o Reino Unido já possuem na 
mineração, com um foco renovado na sustentabilidade e na 
inovação constante. 

 
 

Martin Whalley 
Diretor Comércio e Investimento  

Governo Britânico no Brasil 
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Contatos – Consulado Britânico Belo Horizonte 
 
Se você tem interesse em entrar em contato com alguma dessas empresas, ou 
marcar alguma reunião individual durante a feira, envie um e-mail para 
vinicius.castro@uk.org.br com os seguintes dados:  
 
• Nome e cargo 
• Empresa 
• Fornecedor(es) de interesse 
 
Ou então, entre em contato diretamente com a empresa através dos dados 
fornecidos no catálogo.  
 
O time de mineração do Governo Britânico no Brasil agradece o seu interesse! 

 
Consulado Britânico em Belo Horizonte 
 

Nathália Gomide – Business Development Manager 

Tel: +55 31 3566 0173 | Mob: +55 31 98476 0885  
E-mail: nathalia.gomide@fco.gov.uk  
 
Laura Queiroz – Mining and Investments 
Tel: +55 31 3327 7725 | Mob: +55 98451 2223 
E-mail: laura.queiroz@fco.gov.uk 
 
Vinicius Castro – Mining 
Tel: +55 31 3324-7603  
E-mail: vinicius.castro@uk.org.br 
 
Rua Fernandes Tourinho, 669 – sala 702 | Funcionários | Belo Horizonte, MG | 
Brasil  



 

 

 
Exposibram 2020  4 

Catálogo de Fornecedores Britânicos 

Sumário 
 
Britcham ................................................................................................................ 6 
ABMEC ................................................................................................................. 6 
Aggreko ................................................................................................................. 6 
Best-Chem ............................................................................................................ 7 
CDE ....................................................................................................................... 7 
Cirrus ..................................................................................................................... 8 
Concrete Canvas .................................................................................................. 8 
EHS Data .............................................................................................................. 9 
ERM ...................................................................................................................... 9 
Fenner Dunlop Conveyor Belting ........................................................................ 10 
Frontline Integrity ................................................................................................ 10 
Hughes ................................................................................................................ 11 
Invicta Vibrators .................................................................................................. 11 
Manuli Hydraulics UK .......................................................................................... 12 
Minviro ................................................................................................................. 12 
Moisture Reduction Systems .............................................................................. 13 
Senceive ............................................................................................................. 14 
Silixa .................................................................................................................... 14 
Stepchange Global .............................................................................................. 14 
Templar ............................................................................................................... 15 
Terex|Finlay ......................................................................................................... 15 
Turner & Townsend ............................................................................................. 16 
UKSOL ................................................................................................................ 16 
Wolong (ATB Morley) .......................................................................................... 17 
Wood ................................................................................................................... 17 
 
  



 

 

 
Exposibram 2020  5 

Catálogo de Fornecedores Britânicos 

BRITCHAM 
Thiago Porto Ribeiro - Deputy Director (MG) 

 
Tel: +55 31 991-079-554  
Email: tporto@britcham.com.br 
Web: www.britcham.com.br 

 
 
Associação nacional sem fins lucrativos, cujo objetivo é incrementar as relações de 
negócios entre Brasil e Reino Unido, promover debates sobre o ambiente de 
negócios e atuar no desenvolvimento de oportunidades de negócios para as 
comunidades empresariais britânica e brasileira. Com mais de 100 anos de 
atuação no Brasil, a Britcham é a única câmara de comércio no país reconhecida 
pelos governos brasileiro e britânico, com escritórios em São Paulo, Rio de 
Janeiro, Paraná e Minas Gerais.  
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ABMEC 
Jane Isaacs - Diretor Geral 

 
Tel: +44(0) 1924 860258  
Email: enquiries@abmec.org.uk 
Web: www.abmec.org.uk  

 
A ABMEC é a associação comercial do Reino Unido que representa a expertise 
britânica em mineração. Seus membros incluem fabricantes de equipamentos, 
fornecedores de componentes, prestadores de serviços e estabelecimentos de 
ensino. Hoje a ABMEC tem 40 empresas associadas, fornecendo produtos de 
classe mundial para o mercado global de mineração subterrânea e de superfície. 
As empresas do Reino Unido têm excelentes resultados comprovados na extração 
de minerais, usando as melhores práticas e os mais altos padrões de segurança, 
ao mesmo tempo em que fornecem soluções econômicas para ambientes 
exigentes e desafiadores. Os membros são competitivos nos mercados globais, ao 
mesmo tempo que cumprem rígidos controles legislativos. 

 Aggreko 
Sidnei Guimarães -  Gerente de 
Desenvolvimento de Negócios 

 

Email: Sidnei.Guimaraes@aggreko.com.br 
Web:  www.aggreko.com 

 
Fornecemos soluções inovadoras de geração de energia, resfriamento de 
processos e climatização para o ciclo de vida completo de projetos de mineração. 
Ajudamos nossos clientes a superar os desafios energéticos e de controle de 
temperatura para garantir uma operação continua e a execução bem-sucedida do 
projeto. Fazemos a mobilização, instalação e operação dos nossos projetos de 
forma rápida e baseada em requerimentos específicos de cada cliente. Além de 
oferecer serviços turn-key, criamos soluções na medida. 
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Best-Chem  
Raj Naik - Diretor 

Tel:  +44 (0) 7974 251073 
Email: raj.naik@best-chem.co.uk  
Web:    www.best-chem.co.uk/ 
 

A Best-Chem opera no campo de supressão de poeira desde 2004. Desde então, 
nos tornamos especialistas de renome mundial no controle de poeira fugitiva em 
operações de manuseio e processamento de minerais a granel. Os principais 
mercados em que operamos incluem Mineração, Extração, Siderurgia, Cimento e 
Autoridades Portuárias. A principal técnica de controle da Best-Chem é um 
Sistema de Supressão de Pó de Espuma de umidade ultrabaixa. Nós 
inspecionamos instalações e projetamos, construímos, fornecemos, instalamos e 
mantemos sistemas completos de controle de poeira. Nossa química é testada e 
aprovada para garantir que não afete o mineral que está sendo processado.  

CDE  
Gustavo Miranda Brasil -  Executivo de 
Desenvolvimento de Negócios 

Tel:     +55 31 97121 3374 
Email: gbrasil@cdedobrasil.com 
Web:   www.cdeglobal.com/br 

  
A CDE é uma empresa líder no mercado global que projeta e fabrica equipamentos 
modulares de processamento por via úmida personalizados para aplicações nos 
setores de areia e agregados, reciclagem de resíduos de construção e demolição, 
areias industriais, mineração e meio ambiente. Com um portfólio de mais de 2.000 
projetos globalmente, nosso negócio se baseia em ajudar os clientes a maximizar 
a eficiência de suas operações. A CDE entrega plantas personalizadas em todo o 
mundo, incluindo a maior planta de lavagem de areia do mundo e a maior planta 
de lavagem de reciclagem de resíduos de construção e demolição.  
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Cirrus  
Avesh Nandhra -  Diretor de Vendas  

Tel:    +44(0)7779 337 447  
Email: avesh.nandhra@cirrusmine.com  
Web:   www.cirrusmine.com 
 

A Cirrus criou um aplicativo revolucionário que oferece a capacidade de executar 
análises de sensibilidade econômica multidimensionais, que são eficientes (produz 
centenas de cenários em minutos), abrangentes (as faixas de valores das entradas 
revelam não apenas como as entradas afetam as estimativas, mas também como 
elas afetam umas às outras), fáceis de usar e colaborativas. Ao permitir que 
empresas de mineração, consultores e investidores entendam completamente a 
correlação e o impacto de várias variáveis combinadas sobre as estimativas de 
Recursos e Reservas minerais, a Cirrus capacita decisões de alta qualidade que 
fomentam a alocação de capital inteligente.  

Concrete Canvas  
Ian Pacey - Diretor 

Tel: +55 11 5041-0599 | +55 11 97205-8315 
Email: Sales@concretecanvas.com.br 
Web:  www.concretecanvas.com  
 

Concrete Canvas® (CC) é um tecido flexível, impregnado de concreto que 
endurece quando hidratado para formar uma camada de concreto fina, durável, 
impermeável e resistente ao fogo. A CC permite a construção com concreto sem a 
necessidade de equipamentos pesados ou de mistura. Basta posicionar a Manta 
Geossintética de Cimento Composto (GCCM) Concrete Canvas® e apenas 
adicionar água. Uma membrana de PVC na parte inferior assegura que o material 
seja à prova de água. Em comparação com as soluções de concreto tradicionais, a 
CC é mais rápida, fácil e mais econômica para instalar, além de reduzir o impacto 
ambiental das obras de concreto em até 95%. 
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EHS Data  
Henrik Frijs - Diretor de Vendas e Marketing 

Tel: +44 (0)7823 88 62 84 
Email: henrik.frijs@ehsdata.com  
Web:   www.ehsdata.com 

 
MonitorPro, a plataforma líder mundial de gerenciamento de dados ambientais. A 
MonitorPro abrange desde a coleta de dados até a geração de relatórios. Alguns 
dos principais benefícios da MonitorPro são: Aumento da eficiência por meio da 
automação e captura precisa de dados. Melhora da qualidade dos dados por meio 
de validação, segurança e trilhas de auditoria. Prever desempenho ou ocorrências 
por meio da análise de tendências em painéis atualizados. Redução dos riscos de 
conformidade por meio de planejamento, verificações, ferramentas de relatórios, 
alertas. Visualização da situação atual por meio de ferramentas analíticas e 
mapeamento de imagens de satélite atualizadoAumento da confiança de que as 
autoridades recebem relatórios ambientais no prazo e com dados confiáveis. 

ERM  
Paulo Santos - Sócio-gerente 

Tel: +55 (11) 5095-7900 
Email: paulo.santos@erm.com  
Web:   www.erm.com  
 

A Environmental Resources Management (ERM) é empresa líder mundial na 
prestação de serviços de consultoria em saúde e segurança, meio ambiente, 
riscos, questões sociais e de sustentabilidade. Trabalhamos com as organizações 
líderes no mundo fornecendo soluções inovadoras e ajudando-as a entender e 
gerenciar seus desafios de sustentabilidade. Para isso, contamos com mais de 
5.500 pessoas em mais de 40 países e territórios, alocados em mais de 160 
escritórios. Oferecemos aos nossos clientes uma variada gama de conhecimento e 
habilidades especializadas, que viabilizam resultados sustentáveis de negócios, 
geram crescimento, melhoram o engajamento com stakeholders e reforçam o 
posicionamento competitivo. 
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Fenner Dunlop Conveyor Belting  
David Fowler - Diretor de Vendas 

Tel:  +44 (0) 1482 781234  
Email: david.fowler@fennerdunlop.com 
Web:   www.fennerdunlopeurope.com  
 

A Fenner Dunlop Engineered Conveyor Solutions ( Fenner Dunlop Soluções 
Projetadas para Transportadores) é uma fabricante de correiras transportadoras de 
tecido sólido resistente ao fogo, com coberturas de PVC e borracha. A correia é 
fabricada de acordo com todas as principais normas internacionais de segurança e 
fornecido para indústrias de extração de rochas brandas subterrâneas, onde a 
segurança é um critério importante e o desempenho econômico importante. 
Oferecem ainda um serviço completo de vulcanização. 

Frontline Integrity  
Brian Kerrigan -  Engenheiro Principal de 
Integridade e Diretor 

Tel:     +44 78289 39867  
Email: bkerrigan@frontlineintegrity.co.uk 
Web:   www.frontlineintegritry.co.uk 

 
Você gerencia ou opera um duto? Se sim, você está ciente de que seu duto pode 
apresentar muitas trincas por fadiga? Como a corrosão, essas trincas crescerão 
sob certas condições operacionais e, eventualmente, falharão. Falha por Trincas = 
Perda de Produto, Danos ao Meio Ambiente e Parada na Operação. Frontline 
Integrity é uma consultoria especializada independente que apoia muitos clientes 
globalmente para responder a várias perguntas referentes à susceptibilidade de 
trincas em um sistema de dutos e como inspecionar essas trincas. Também temos 
ampla experiência no gerenciamento de outras ameaças como corrosão e 
amassamentos. 
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Hughes  
Nathan Ireland -  Gerente de Exportação 

Tel:  +44 (0) 7407 658112 
Email: NIreland@hughes-safety.com 
Web:   www.hughes-safety.com  

  
Por mais de 50 anos, a Hughes mantem trabalhadores seguros. Nossa empresa 
nasceu da inovação na segurança do local de trabalho e tem estado na vanguarda 
do projeto e fabricação de chuveiros de segurança de emergência, lava-olhos/rosto 
e equipamentos de descontaminação desde então. Por meio do engajamento e 
compreensão da realidade do cliente, oferecemos produtos de excelente qualidade 
e soluções personalizadas para fornecer a você um ambiente de trabalho mais 
seguro, maior proteção contra lesões graves e tranquilidade de que você está em 
conformidade com os padrões de segurança cruciais. 

Invicta  
Iain McGhie -  Gerente de Vendas 

Tel: +44 (0) 7392312913  
Email: iain.mcghie@invictavibrators.co.uk 
Web:   www.invictavibrators.com 

 
A Invicta Vibrators é uma divisão da Grantham Engineering Ltd., fundada em 1946. 
É uma empresa dedicada ao projeto e fabricação de motores vibradores elétricos, 
pneumáticos e hidráulicos para as indústrias de manuseio de materiais e 
processos. Nossos vibradores fabricados no Reino Unido são exportados 
globalmente e são usados em muitas aplicações diferentes. Construídos para os 
ambientes mais adversos, nossos vibradores de alta qualidade, robustos e 
duradouros ajudam você e seus clientes a manter o tempo operacional e 
maximizar o lucro. Temos uma rede de distribuidores e parceiros globais que nos 
ajudam a fornecer suporte local, além do suporte técnico dedicado no Reino Unido. 
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Manuli Hydraulics 
Darren Meakin - Gerente de Operações 

Tel: +44 (0) 1215 049 040  
Email: sales@manuli-hydraulics.co.uk  
Web:   www.manuli-hydraulics.com/ 

  
A Manuli Hydraulics UK Ltd é uma empresa com sede no Reino Unido, 
propriedade da Manuli Rubber Industries, especializada no fornecimento de 
componentes hidráulicos para a indústria de mineração no mundo todo. O 
conhecimento e a experiência adquiridos em mais de 25 anos associados à 
mineração subterrânea permitiram à Manuli Hydraulics estabelecer um pacote 
hidráulico total. A peça central do sistema de suporte hidráulico é um adaptador 
básico de linha completa e um programa de válvula de esfera. Para complementar 
o sistema hidráulico, a Manuli também fabrica mangueiras hidráulicas. Esses 
produtos para mineração são usados para conectar com estações de 
bombeamento, suportes de telhado e válvulas de controle. 

Minviro  
Robert Pell - Fundador e Diretor 

Tel: +44 7426 677179  
Email: robert@minviro.com  
Web:  www.minviro.com  
 

A Minviro é uma empresa de consultoria e tecnologia que aplica abordagens de 
Avaliação do Ciclo de Vida (LCA) ao setor de matérias-primas para quantificar e 
mitigar impactos ambientais. A Minviro desenvolveu o MineLCA, uma ferramenta 
que pode ser usada para avaliar de forma rápida e eficaz o impacto ambiental de 
projetos de matéria-prima e também fornece consultoria de LCA, que é usada para 
quantificar os impactos na extração, processamento e refino. Por meio de 
abordagens de última geração quantifica uma variedade de categorias de impacto, 
incluindo mudanças climáticas, uso da água, uso da terra, acidificação, impactos 
toxicidade. Esses dados permitem uma comunicação cientificamente robusta dos 
impactos ambientais para vários stakeholders. 
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Moisture Reduction Systems  
Andrew Burden - Diretor 

Tel:  +44 (0) 7551 03 03 07 
Email: andrew@MoistureReductionSystems.com  
Web:   www.moisturereductionsystems.com/ 

  
A Moisture Reduction Systems (MRS) fornece soluções de sistemas de redução de 
umidade para a indústria de mineração por meio do sistema 'AMR' e conta com 75 
anos de experiência em engenharia e geotécnica em todo o mundo. Com o uso da 
tecnologia de redução de umidade da MRS, os benefícios proporcionados são o 
aumento no consumo e na rotatividade do produto material a um custo OPEX 
significativamente reduzido por tonelada; aumento da qualidade do produto, 
mesmo durante a estação chuvosa; transporte de material em condições mais 
seguras e em maiores capacidades; aprimoramento e facilitação no manuseio e 
empilhamento do material; possibilidade de reaproveitamento da água retirada. 

Senceive 
Manuel Fernandez - Gerente de 
Desenvolvimento de Negócios Internacionais 

Tel: +34 689974984 
Email:  mfernandez@senceive.com 
Web:  www.senceive.com  

A Senceive é líder mundial em design, fabricação e melhoria contínua de soluções 
de monitoramento remoto sem fio. Hoje, a Senceive é vista como líder global em 
soluções de monitoramento remoto sem fio, com mais de 30.000 sensores 
instalados somente em 2020. Nossa tecnologia é usada em 35 países em 
mineração, engenharia civil, ferrovias e muito mais. Alguns clientes a utilizam para 
tornar infraestruturas mais seguras, detectando problemas como falhas em 
declives ou movimento de túneis. Outros, para um uso mais eficiente de recursos 
de manutenção escassos, por exemplo, medindo mudanças na geometria do trilho 
de trem. Outros, para monitorar os efeitos de atividades de construção, como a de 
túneis, em edifícios próximos. 
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Silixa  
Saman Alkhaffaf -  Gerente de 
Desenvolvimento de Negócios (Mineração) 

Tel:  +44 75 333 16035 
Email: saman.alkhaffaf@silixa.com  
Web:   www.silixa.com 

 
A Silixa oferece soluções baseadas em dados a partir de matrizes de 
monitoramento de fibra óptica distribuídas com o mais alto desempenho da 
indústria. A experiência da equipe da Silixa, juntamente com a mais alta qualidade 
de dados possível, permite à empresa fornecer aos clientes informações 
acionáveis e serviços confiáveis para otimizar a produção e maximizar o valor ao 
longo da vida de qualquer ativo. Desde a sua criação em 2007, a Silixa liderou a 
adoção de aplicações de sensor acústico distribuído (DAS) e sensor de 
temperatura distribuído (DTS) de alta fidelidade para a solução de problemas de 
fluxo principal em vários setores, incluindo mineração.  

Stepchange Global  
 
Tel: +44-208-398-9000 
Email: fred.clarke@stepchangeglobal.com  
Web:  www.stepchangeglobal.com  
 

A Stepchange Global é uma empresa de consultoria e assessoria estratégica líder 
de mercado reconhecida internacionalmente, com uma riqueza de conhecimento e 
experiência direta em Mudança Organizacional, Transformação Digital e 
Operações Integradas no setor de mineração em todo o mundo. A Stepchange 
Global projeta, implementa e apóia estratégias, programas, projetos e pilotos de 
tecnologia de transformação digital que transformam com sucesso suas operações 
de linha de frente. Nossa equipe de especialistas concentra-se em alinhar suas 
pessoas, processos, tecnologia e organização para otimizar o valor obtido por seus 
gastos com tecnologia digital.  
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Templar Executives  
Anu Khurmi - Managing Director 

Tel:  +44 (0)20 3542 9075 
Email:  anu@templarexecs.com  
Web:    www.templarexecs.com 
 

A Templar Executives é uma empresa de segurança cibernética e consultora de 
confiança para governos, multinacionais e PMEs, oferecendo um portfólio líder de 
mercado de serviços e soluções de consultoria em segurança cibernética 
alinhados à indústria. Nosso foco em pessoas, processos, cultura e tecnologia 
fornece uma abordagem holística para identificar, priorizar e mitigar 
vulnerabilidades cibernéticas. Nossos serviços e soluções incluem: Consultoria em 
Estratégia e Governança para Boards; Planejamento de Continuidade de 
Negócios; BLADE Inteligência de Ameaças; Avaliações de risco e verificações de 
saúde de TI; Gerenciamento de incidentes e exercícios de resposta; Revisões da 
política; Cultura e Comunicação; Teste de penetração. 

Terex|Finlay  
 
Tel:  +44 2882 418700 
Email:  sales@terexfinlay.com  
Web:   www.terexfinlay.com  
 

A Terex | Finlay fabrica uma linha abrangente de equipamentos de britagem, 
peneiramento e transporte móveis sobre esteiras há mais de 60 anos. A Terex | 
Finlay é a pioneira global em soluções móveis rastreadas e oferece uma gama 
abrangente de equipamentos para as indústrias de pedreiras, mineração, 
construção, demolição e reciclagem. Nossa linha de máquinas inovadoras é 
fabricada para proporcionar uma produção eficiente, a baixos custos operacionais 
e com facilidade de manutenção. Mais informações sobre a Terex | Finlay estão 
disponíveis em www.terexfinlay.com e no Linkedin, Twitter e Facebook. 

http://www.terexfinlay.com/
https://www.linkedin.com/company/terex-finlay
https://twitter.com/terex_finlay
https://www.facebook.com/terexfinlay/
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Turner & Townsend   
Maurício Lambertucci -  Lider de Mineração e 
Siderurgia (Brasil) 

Tel:  +55 (11) 97423 6798  
Email:  Mauricio.Lambertucci@turntown.com 
Web:    www.turnerandtownsend.com  

 
A Turner & Townsend é uma empresa independente de serviços profissionais, 
especializada em gerenciamento de programas e projetos, planejamento, custos e 
controle de projetos, gestão de performance, riscos e suprimentos nos setores de 
recursos naturais, infraestrutura e real estate. Nosso objetivo, como parte do 
owners team, é maximizar o valor e o desempenho durante a construção e 
operação dos ativos de nossos clientes. Nossa experiência em mineração e 
infraestrutura associada nos permite enfrentar os desafios de projetos de capital 
complexos desde o início, passando pela viabilidade até a decisão final de 
investimento, execução, comissionamento e fechamento. 

UKSOL  
Andrew Moore - Presidente  

Tel:  +44 7949 489911  
Email:  andrew@uksol.uk 
Web:    www.uksol.uk 
 

A UKSOL é a principal exportadora britânica de módulos solares fotovoltaicos para 
a África, Ásia, Europa, América do Sul e Oriente Médio. A UKSOL produz 
tecnologia de painéis solares de alta qualidade, acessível e apoiada por uma 
garantia britânica confiável de 30 anos. A UKSOL vende diretamente para 
instaladores e distribuidores solares localizados em mais de 40 países, exporta 
módulos solares fotovoltaicos para o Brasil há mais de 4 anos, com certificação do 
INMETRO. A UKSOL oferece preços extremamente competitivos e pode enviar 
pedidos de 100 a 50.000+ painéis! Temos fábricas de alta capacidade que podem 
produzir os pedidos mais rápido do que muitas outras marcas. 
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Wolong (ATB Morley)  
Martin Needham -  Diretor (Mineração) 

Tel:  +44 (0) 113 257 1734  
Email:  martin.needham@atbgroup.co.uk  
Web:   www.atbmorley.com 
 

Fundada em 1897, a ATB Morley é uma fabricante de motores elétricos, 
especializada em soluções para mineração. Desde 2011, a ATB Morley faz parte 
da Wolong Electric, uma das três maiores fabricantes mundiais de motores e 
acionamentos. A família de marcas de Wolong também inclui: Schorch, Laurence 
Scott, Brook Crompton, CNE, GE Industrial Motors, bem como SIR Robotics. Os 
motores ATB Morley são sinônimos de qualidade, confiabilidade, desempenho e 
designs personalizados. Idealmente adequado para aplicações que exigem mais 
do que apenas um produto pronto para uso, as máquinas personalizadas da 
empresa são projetadas eletricamente e mecanicamente para atender aos 
requisitos específicos de seus clientes. 

Wood   
 
Email:  mining@woodplc.com  
Web:    www.woodplc.com  
 
 

A Wood é uma líder global em engenharia e consultoria em energia e ambiente 
construído, ajudando a desbloquear soluções para alguns dos desafios mais 
críticos do mundo. Oferecemos consultoria, projetos e soluções em mais de 60 
países. Por mais de 60 anos, entregamos alguns dos projetos mais desafiadores 
do mundo logistica e tecnicamente. Agregamos valor em projetos de mineração 
desde o conceito até o fechamento para diversas commodities. Onde quer que 
você esteja e qualquer que seja o recurso que você minerar, temos serviços em 
todo o ciclo de vida de projetos de mineração, desde geologia inicial, consultoria 
de processos e ambiental, até o projeto conceitual e detalhado, gerenciamento de 
projetos, construção, operações e fechamento de mina. 
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Disclaimer 
Whereas every effort has been made to ensure that the information in this 
document is accurate the Department for International Trade does not 
accept liability for any errors, omissions or misleading statements, and no 
warranty is given or responsibility accepted as to the standing of any 
individual, firm, company or other organisation mentioned. 

© Crown Copyright 2020 
You may re-use this publication (not including logos) free of charge in any 
format or medium, under the terms of the Open Government Licence. To 
view this licence visit: 
www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence or email: 
psi@nationalarchives.gov.uk. 

Where we have identified any third party copyright information in the 
material that you wish to use, you will need to obtain permission from the 
copyright holder(s) concerned. 

This document is also available on our website at great.gov.uk 
Any enquiries regarding this publication should be sent to us at 
enquiries@trade.gov.uk or DIT.MiningBrazil@fcdo.gov.uk. 
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