Engenharia & Geologia

Oportunidades de Investimentos
com a
Mapear Engenharia & Geologia
Quem somos:
A Mapear Ltda é uma empresa de geologia e engenharia constituída por uma equipe
de profissionais experientes com serviços em todos os segmentos da prospecção,
pesquisa mineral, mineração, meio ambiente e política mineral. Iniciando na parte
legal junto aos órgãos DNPM, IEF, IBAMA, CREA, passando por todas etapas de
viabilização à escolha de rotas de processo, com uma visão específica e ampla para
transformar uma reserva mineral em uma Mina.

Nosso Objetivo:
Através da parceria com detentores do direito mineral, buscamos tornar alvos com
possíveis potenciais, pouco ou não pesquisados, em futuras Minas. São áreas onde
é sabida a ocorrência de um minério e, concessões com estado avançado de
pesquisa, onde é necessário investimento para investigação inicial ou ampliação da
reserva já encontrada.

Alvos Brownfields
Compõem esse segmento áreas requeridas junto ao DNPM onde existem trabalhos
de pesquisa e, ou lavra experimental aguardando o investimento para ser dada a
continuidade em sua extração. Todos esses alvos deverão ter contrato com os
titulares e contemplado uma comissão de 5 % para Mapear Ltda pela
intermediação. Seguem os alvos em negociação:
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MB-01- Minério de Ferro

Figura 1 – Formação ferrífera disseminada, bandeada e maciça recurso 900 mil toneladas.

MB-02 - Minério de Ferro

Figura 2 – Canga e clastos de hematita que a compõem, recurso 2,17 milhões de toneladas.

MB-03 – Minério de Manganês

Figura 3 – Vista do corpo de manganês associado a quartzitos, recurso 150 mil toneladas.
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MB-04 – Minério de Ferro

Figura 4 – Ocorrência de minério de ferro bandeado especularítico recurso 1,5 milhões de toneladas.

MB-05 – Minério de Manganês

Figura 5 – Pilha de minério de manganês carbonatado e óxido recurso 2,0 milhões de toneladas.

MB-06 – Esmeralda

Figura 6 – Vista da área do poço/shaft, equipamentos e amostras de esmeraldas.
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MB-07 – Calcário

Figura 7 – Maciço de calcário, afloramento e mapa geológico reserva de 78 milhões de toneladas.

MB-08 – Minério de Ferro

Figura 8 – Afloramentos do minério de ferro recurso 8 milhões de toneladas.

MB-09 – Topázio Imperial

Figura 9 – Detalhe de amostras do material apurado com Topázio Imperial.
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MB-10 – Areia Industrial

Figura 10 – Detalhe da areia para uso industrial e construção recurso 50 milhões de toneladas.

Para maiores detalhes entre em contato e agende uma reunião.
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