
ALCANCE RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS 
ATRAVÉS DO NOSSO CONHECIMENTO 
ESPECIALIZADO



 

Sabemos como aumentar a eficiência, 
produtividade e a rentabilidade das 
operações durante todas as fases do 
ciclo da mineração.



PRESENÇA E EXPERIÊNCIA GLOBAL

A Coffey Mining conta com quase 50 anos de experiência 
na prestação de serviços especializados para o mercado 
internacional da mineração. Nossas equipes integradas 
realizam serviços de consultoria “turn-key” e suporte 
operacional em mais de 70 paises, em seis continentes, 
com o apoio de escritórios operacionais localizados através 
da Australásia, África e Américas do Norte e do Sul. A 
equipe de consultores da Coffey Mining é formada por 
alguns dos melhores especialistas da indústria 
internacional, credenciados junto a todas as jurisdições 
minerais ao redor do mundo.

COFFEY MINING

A Coffey Mining é uma empresa global de consultoria 
especializada que oferece uma variedade de serviços e 
produtos para todos os setores da indústria da mineração, 
da definição de alvos ao fechamento da mina.

Nosso conhecimento especializado gera resultados 
extraordinários porque:

•   sabemos como aumentar a eficiência, produtividade e a 
     rentabilidade das operações durante todas as fases do 
     ciclo da mineração 

•   oferecemos soluções práticas, inovadoras e eficientes 
     para os desafios associados a todas as fases do ciclo da 
     mineração, da definição de alvos ao fechamento de minas.

Nossas soluções funcionam porque entendemos os 
imperativos do seu negócio e as viabilidades operacionais. 

SOLUÇÕES PRÁTICAS E INOVADORAS

Nossos serviços especializados oferecem soluções práticas 
e resultados extraordinários para uma complexidade de 
desafios e necessidades da indústria mineral, abrangendo 
todas as commodities, formas de depósitos minerais e 
situações fisiográficas. A consolidação de todas as mais 
importantes disciplinas técnicas da indústria mineral em uma 
só entidade, posiciona a Coffey Mining de forma única para 
o fornecimento de suporte operacional, serviços 
corporativos e pesquisas, de forma altamente integrada e 
com a melhor relação custo-benefício. 

Nossos produtos oferecem soluções inovadoras nas áreas 
de gerenciamento de dados, controle de qualidade analítico 
e monitoramento geotécnico específicos para a indústria da 
mineração, com o apoio de especialistas em geoinformática, 
instrumentação geotécnica e aplicações de transporte 
hidráulico.

QUALIDADE E INDEPENDÊNCIA

A Coffey Mining se orgulha de ter um grau de 
independência inquestionável. Nossa experiência, 
diligência e comprometimento sustentam a nossa boa 
reputação em “fazer a coisa certa“. Consequentemente, 
nós somos reconhecidos por todas as principais 
instituições financeiras internacionais, fundos de recursos e 
bolsas de valores. Este reconhecimento garante que todas 
as nossas atividades sejam desenvolvidas e completadas 
conforme “padrões de auditoria” aceitos 
internacionalmente.



•   Business Improvement

•   Geotecnia de Mina

•   Hidrogeologia

•   Engenharia de Minas

•   Metalurgia

•   Engenharia de Rejeitos

•   Engenharia de Backfill

•   Geologia

•   Estimativa de Recurso

ESPECIALIDADES

A Coffey Mining é uma das poucas 
consultorias especializadas em mineração 
no mundo que oferecem toda uma gama de 
especialidades da indústria mineral em uma 
única organização corporativa. 

Estas especialidades são contratadas pelos 
clientes tanto para serviços de consultoria 
ou como equipes multidisciplinares 
integradas para completar grandes 
pesquisas e auditorias.

Acreditamos firmemente no trabalho feito 
com, e não para, os nossos clientes. Em 
muitos casos, os maiores objetivos 
corporativos e o conhecimento inerente que 
a equipe do cliente traz para um projeto 
representam um componente fundamental 
para proporcionar uma abordagem 
verdadeiramente integrada. 





NOSSOS SERVIÇOS

Os serviços especializados da Coffey Mining oferecem aos 
clientes soluções práticas e resultados extraordinários para 
uma complexidade de desafios dos trabalhos de mineração 
e para as necessidades de todas as commodities, tipos de 
depósito e configurações fisiográficas. A consolidação de 
todas as principais capacidades técnicas da indústria 
mineral sob uma única entidade põe a Coffey Mining em 
posição de prestar seus serviços de forma prática e com 
eficiência de custos.

Serviços Corporativos

Serviços Técnicos

•   documentos listados em todas as jurisdições 
     internacionais

•   avaliações técnicas e pareceres "fear and reasonable”

•   documentação e avaliação em processos de aquisição

•   fluxo de caixa, análise financeira e estudos de 
     sensibilidade

•   preparação de memorandos informativos

•   relatórios especializados indeperndentes em todas as 
     jurisdições

•   assessoria para empreendimentos conjuntos 
     (joint ventures) e estratégias de ‘Farmin’

•   avaliação de planos de negócios e propostas de 
     financiamento
•   parecer sobre gestão corporativa e operacional.

•   assessoria técnica tipo ‘expert witness’ e 
     comparecimento judicial

•   assessoria em aquisições e alienações de projetos

•   desenvolvimento de software técnico, vendas e 
     treinamentos envolvendo múltiplas disciplinas técnicas

•   gerenciamento de projetos de desenvolvimento de 
     softwares aplicativos

•   experiência em todos os softwares internacionalmente 
     reconhecidos de estimativa, otimização e planejamento 
     de lavra

•   treinamento em serviços técnicos, pacotes de software e 
     aplicativos.

•   projeto de compilações em ambiente GIS em escalas 
     diversas

•   aquisição de dados, validação e serviços de 
     reformatação

Estudos

Auditorias

•   estudos de pré-viabilidade

•   studos de viabilidade auditáveis por entidades 
     financeiras

e

•   due diligences

•   projetos de otimização.

•   estudos conceituais

•   scoping studies

•   auditorias independentes de laboratórios

•   auditorias de controle de qualidade analíticas

•   auditorias de controle de qualidade de minérios

•   auditorias geotécnicas

•   auditorias técnicas completas para financiamento de 
     projetos

•   auditorias de exploração periódicas

•   auditorias em barragens de rejeitos e de controle de 
     cianeto

•   auditorias ambientais

•   aauditorias de controle de maciço

•   auditorias de mineração

•   auditorias de reconciliação

•   avaliação e análise de riscos de projeto.



Suporte OperacionalGestão de Projetos de Exploração Mineral

•   implementação de sistemas de controle de qualidade 
     QAQC

•   planejamento, execução, gestão, descrição e 
     interpretação de furos de sondagem geotécnicos

•   suporte em logística, técnico, materiais e comunicação

•   customização de sistema de importação de dados, 
     validação e relatórios

•   planejamento, implementação e execução de programas 
     de exploração de áreas tipo ‘greenfield’ e ‘brownfield’

•   gestão de programa de sondagem para avaliação de 
     recursos segundo padrões auditáveis

•   captura de dados digitais e migração de bancos de 
     dados históricos

•   gestão integrada de dados digitais e espaciais.

•   modelamento, otimização e reconciliação

•   avaliações de contrato de lavra, manutenção e 
     abastecimento

•   gestão de implementação de operações próprias de 
     explotação

•   estudos periódicos de re-otimização de mina

•   coleta e monitoramento de dados geotécnicos

•   modelamento e estimativa de recursos

•   supervisão e gerenciamento de barragens de rejeitos

•   supervisão e gerenciamento de back fill

•   planejamento, supervisão e gerenciamento de lavra

•   supervisão e gerenciamento de processamento mineral

•   monitoramento e reabilitação ambiental, fechamento 
     de mina

•   investigações, identificação de falhas e solução de 
     problemas

•   pareceres independentes sobre gestão operacional.



Teste de Materiais

•   ensaios de resistência à tensão

•   ensaios de cisalhamento direto e triaxial

•   ensaios de enchimento de mina

•   determinação da tensão ‘in situ’ utilizando a técnica de 
     análise da taxa de deformação (DRA – ‘Deformation 
     Rate Analysis’).

•   ensaio de compressão axial (UCS – ‘Unconfined 
     Compressive Strength’)

•   determinação do módulo e razão de Poisson

Fechamento de Mina

•   pareceres ambientais e sociais pré-descomissionamento

•   otimização de alocação de materiais, drenagem e 
     revegetação

•   concepção integrada de áreas de deposição rejeitos e 
     materiais estéreis

•   gestão de descomissionamento e fechamento de mina

•   planejamento e concepção ambiental do fechamento e 
     finalização de atividades

•   planejamento de reabilitação progressiva, 
     implementação e supervisão

•   monitoramento e remediação após fechamento de mina 
     segundo padrões ambientais

•   avaliação e relatório de critérios de desistência.

Instrumentação e Monitoramento

Seleção de Sistemas de 
Estabilização de Maciços

•   seleção de elementos de suporte mais adequados 
     considerando-se o desempenho das estruturas, vida útil 
     operacional, custo total de instalação e restrições de 
     acesso à área

•   controle de qualidade e supervisão de instalação de 
     sistema de suporte no local

•   auditorias em sistemas de suporte instalados

•   monitoramento do desempenho dos sistemas de suporte

•   avaliação de mecanismos de rupturas potenciais baseada 
     na avaliação das condições do terreno

•   determinação das condições de carregamento estático 
     e dinâmico

•   avaliações de recuperação de sistemas de suporte

•   ensaios de desempenho de sistemas de suporte no local.

•   calibragem de modelos

•   gerenciamento de riscos

•   otimização de estruturas de sustentação

•   controle de periculosidade com alarmes e telemetria

•   medição de tensões em rochas - 2D e 3D

•   projeto de instrumentação para sistema de monitoramento

•   gerenciamento de projetos para instalação de
     instrumentos geotécnicos

•   gestão e registro de dados (‘data logging’)

•   fornecimento de instrumentos geotécnicos

•   instalação de instrumentos geotécnicos

•   interpretação de dados geotécnicos.



Desenvolvimento de Software

•   construção: um produto completo é desenvolvido de 
     maneira iterativa e incremental, para que esteja pronto 
     para a transição à comunidade usuária

•   transição: disponibilização do software aos seus 
     respectivos usuários.

•   concepção: estabelecimento do escopo do projeto e
     suas fronteiras, determinando os principais casos de 
     uso do sistema

•   elaboração: o propósito desta fase é analisar mais 
     refinadamente o domínio do problema, estabelecer uma 
     arquitetura de fundação sólida, desenvolver um plano 
     de projeto para o sistema a ser construído

GIS e Sensoriamento Remoto

•   criação de base prospectiva e gerenciamento de dados 
     de prospecção mineral

•   diagnóstico, validação e organização de dados 
     geológicos

•   planejamento, processamento e análise de dados 
     geoquímicos

•   suporte ao plano diretor, gerenciamento ambiental e 
     análise hidrogeológica de mina

•   ‘targeting’ - definição de áreas favoráveis à ocorrência de 
     minerais/minérios específicos usando análise multi-critério

•   sensoriamento remoto aplicado a exploração mineral

•   consultoria especializada e ‘outsourcing’.

•   planejamento de drenagem para operação de mina

•   suporte à análise de risco geotécnico



PRODUTOS

Os produtos da Coffey Mining oferecem soluções 
inovadoras para gestão de dados, controle analítico de 
qualidade e monitoramento geotécnico. Esses produtos 
são específicos para a indústria mineral e podem ser 
personalizados, instalados e suportados pelos nossos 
especialistas em geoinformática, instrumentação 
geotécnica e aplicações de transporte hidráulico.

SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO E 
MONITORAMENTO GEOTÉCNICO

•   Cabos SMART 

•   Extensômetros SMART

•   Monitores de convergência

•   Piezômetros

•   Inclinômetros 

•   H.I. Cells (Hollow Inclusion Cells) 

SOFTWARE - QC ASSURE

O QC Assure é um software de controle de qualidade 
analítico para a indústria mineral. 

O software combina anos de experiência da Coffey Mining 
no campo de controle de qualidade analítico em uma série 
de ferramentas fáceis de usar.

Diferenciais:

•   Aplicação e interpretação de dados de forma intuitiva

•   Aplicação de estatística robusta

•   Funções de input e output adaptáveis

•   Prontamente adaptável a qualquer banco de dados

•   Capacidade de lidar com grandes volumes de dados, 
     incluindo “on demand” e filtragem flexível

•   Opções flexíveis de relatório e tabelas, inclusive tabelas 
     de Controle Padrão, Thompson e Howarth, Rank % 
     HARD, Mean vs % HARD, Quantile – Quantile plots

•   Geração de estatísticas descritivas, inclusive o cálculo 
     de precisão de testes

•   Permite a investigação da associação de elementos e 
     taxas, tendências inter e intra-laboratórios; e correlações 
     de elementos “pathfinder”.



Nossas soluções funcionam porque 
entendemos os imperativos do seu 
negócio e as viabilidades operacionais. 

SOFTWARE - GEOEXPLO

O GeoEXPLO é um sistema corporativo de gestão de 
recursos naturais que integra, em um único ambiente, as 
diversas soluções desenvolvidas pelas empresas do grupo 
Coffey no Brasil. 

Seus avançados recursos permitem a automação e 
armazenamento de todas as informações das operações 
de mineração dos nossos clientes.

O sistema é composto dos seguintes módulos:

•   Geotecnia e Gestão de Barragem de Rejeito 

•   Hidrogeologia e Rebaixamento de Lençol Freático 

•   Gestão do Meio Ambiente 

•   Gestão Territorial e do Patrimônio Mineral 

•   Pesquisa Mineral e Gerenciamento de Sondagem.

Diferenciais:

•   Não exige a contratação ou dedicação de pessoas 
     específicas para a manutenção do software 

•   Interface Web 

•   Permite a integridade e a segurança de bases 
     corporativas de dados de sondagem e de pesquisa de 
     superfície (mapeamento geológico, geotécnico e 
     estrutural e amostragem (frente de lavra, rocha, solo e 
     sedimento) 

•   Versão PDA com input descentralizado para usuários de 
     campo 

•   Modular, multi-plataforma e multi-idioma 

•   Integração com todos os sistemas 3D e GIS do mercado 

•   Interage diretamente com serviços públicos de dados 
     espaciais (Google e DNPM, entre outros) 



Uma empresa da Coffey International Limited

CONTATOS

Contate-nos para discutir como podemos gerar resultados extraordinarios para a sua empresa.

 Zambia

Lusaka 

Gana

Accra 

Canadá

Toronto

Austrália

Brisbane 

Hobart 

Melbourne 

Perth

Para uma lista de contatos completa, visite 

o site coffey.com ou envie um email para 

contato_brasil@coffey.com

Brasil

Belo Horizonte

Niquelândia

Salvador

São Paulo

África do Sul

Joanesburgo


