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Sobre a empresa
A Explore é uma empresa de
consultoria e assessoria em Geologia,
Mineração e Meio Ambiente, sediada na
Capital Gaúcha da Geodiversidade Caçapava do Sul.
Motivados por empreendedorismo
e paixão pelas geociências, iniciamos
nossas atividades no ano de 2018 tendo
como propósito se tornar referência no
mercado de trabalho através da
prestação de serviços de excelência, que
atendam às necessidades empresariais
de nossos clientes e contribuam com o
desenvolvimento da nossa região.

Atuamos em todo o estado do Rio
Grande do Sul, sobretudo, em sua
região central. No entanto, embora
jovens, possuímos experiências em
trabalhos internacionais.
Dispomos de prossionais
interdisciplinares com sólidos
conhecimentos técnicos e de aspectos
legais, empenhados em gerar soluções
práticas, sustentáveis, tecnológicas e
ecazes para o seu negócio.
Além disso, em nossos serviços
prezamos pelo cumprimento de normas
técnicas e economicidade nanceira.

Acreditamos que o trabalho em
sintonia com o cliente e com os órgãos
licenciadores, norteado por
transparência e honestidade nas ações,
é um fator imprescindível para o
estabelecimento de uma relação
prossional ética, estreita e duradoura.
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Áreas de atuação

GEOLOGIA
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Geologia é a ciência que estuda a origem, evolução e funcionamento da Terra. É,
indiscutivelmente, área do mais elevado interesse e importância para a manutenção da
nossa sociedade.
Dos fenômenos geológicos pretéritos resultaram materiais como a água, o petróleo e os
bens minerais.

Dos fenômenos geológicos atuais resulta a constante transformação da superfície
terrestre, que em conjunto com a ocupação humana desordenada, pode conduzir a
deagração de acidentes geológicos, danos materiais e risco à vida.

Por entender que a geologia afeta diretamente o nosso dia-a-dia, exercendo papel
substancial no planejamento urbano, no uso dos recursos naturais e no bem estar da
população, a Explore dispõe de geólogos e prossionais interdisciplinares capazes de
oferecer a solução geológica adequada ao seu negócio.

Nossos serviços:

GEOLOGIA
- Mapeamento Geológico em Escala e Finalidade Diversas
- Planejamento e Desenvolvimento de Prospecção e Pesquisa Mineral
(greeneld e browneld)
- Planejamento, Execução e Descrição de Sondagens em Rocha e Solo
- Cubagem e Avaliação de Recursos Minerais e Jazidas
- Modelagem Geológica por Métodos Computacionais
- Geologia Aplicada a Construção Civil
- Laudo Geológico, Geotécnico e Paleontológico
- Laudo Petrográco Macro e Microscópico
- Ensaio de Permeabilidade do Solo
- Elaboração de Mapas e Seções geológicas

MINERAÇÃO
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O Rio Grande do Sul possui uma grande riqueza mineral no seu subsolo. A mineração
no estado movimenta anualmente cerca de R$ 1,4 bilhões com as produções brutas e
beneciadas comercializadas.
Atualmente são registrados junto a Agência Nacional de Mineração – ANM
aproximadamente 10.800 títulos minerários, para as mais diversas substâncias, fases e
regimes de aproveitamento. Deste total, 1.269 se referem a concessões de lavra, sendo
1.254 referentes a minas a céu aberto e 15 referentes a minas subterrâneas.

Dispomos de prossionais interdisciplinares com as competências técnicas necessárias
para lidar com os desaos do setor mineral e agregar valor ao seu empreendimento por
meio de soluções ecazes, sustentáveis e tecnológicas.

Nossos serviços:

MINERAÇÃO

- Requerimento de Autorização de Pesquisa Mineral
- Requerimento de Registro de Licença
- Requerimento de Registro de Extração
- Requerimento de Lavra
- Guia de Utilização (GU)
- Plano de Aproveitamento Econômico (PAE)
- Relatório Parcial de Pesquisa (RPP) e Relatório Final de Pesquisa (RFP)
- Relatório Anual de Lavra (RAL)
- Cessão Parcial e Cessão Total de Direitos Minerários
- Plano de Fechamento, Suspensão ou Retomada de Mina
- Laudo de Estabilidade de Taludes
- Planejamento, Execução e Descrição de Sondagem em Rocha e Solo
- Elaboração e Manutenção de Banco de Dados Mineiro-Geológico
- Gestão de Processos Minerários
- Intermediação e Negociação de Projetos e Jazidas Minerais
- Cumprimento de Requisitos Legais Junto a ANM
- Responsabilidade Técnica Perante a ANM

MEIO AMBIENTE
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Atualmente, o principal desao frente às intervenções antrópicas é identicar as
dinâmicas naturais do meio ambiente e garantir o conjunto de condições e interações de
ordem física, química e biológica, que permita o equilíbrio da vida em todas as suas
formas.
Para isso, inúmeras técnicas, equipamentos, leis, resoluções, ferramentas e
instrumentos de gestão ambiental vêm sendo implementados. Dentre estes, se inclui o
Licenciamento Ambiental.

Pautados pela legislação e normativas técnicas vigentes, atuamos no licenciamento
ambiental em esfera municipal, estadual e federal, dos mais variados empreendimentos e
atividades.
Dispomos de prossionais interdisciplinares que atuam em todas as fases do
licenciamento ambiental, elaborando e gerenciando projetos integrais e/ou estudos
pontuais para o cumprimento de exigências e condicionantes.

Nossos serviços:

MEIO AMBIENTE
- Licença Prévia (LP)
- Licença de Instalação (LI)
- Licença de Operação (LO)
- Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
- Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)
- Plano de Impacto Ambiental (PCA)
- Relatório de Impacto Ambiental (RCA)
- Relatório Ambiental Simplicado (RAS)
- Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)
- Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)
- Mapeamento e Caracterização de Nascentes e APP's
- Cumprimento de Requisitos Legais e Condicionantes Ambientais
- Responsabilidade Técnica

HIDROLOGIA E HIDROGEOLOGIA
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Os recursos hídricos são utilizados para distintas nalidades, dentre as quais se
destacam o abastecimento humano e animal, a geração de energia, a irrigação, a
navegação, a aquicultura, o esporte e o lazer.

No Rio Grande do Sul a gestão das águas ocorre junto ao Sistema de Outorga –
SIOUT, cujo objetivo principal é aperfeiçoar o gerenciamento dos recursos hídricos por
meio de ferramentas dinâmicas e eletrônicas.
Nesse contexto, disponibilizamos prossionais capacitados para desenvolver
estudos, testes e análises em hidrologia e hidrogeologia, assim como projetos técnicos
para outorga de direito de uso (consultivo e não consultivo) dos recursos hídricos
subterrâneos e superciais junto ao SIOUT.

Nossos serviços:

HIDROLOGIA E
HIDROGEOLOGIA
- Outorga para Captação e Uso de Recursos Hídricos Subterrâneos
- Outorga para Captação e Uso de Recursos Hídricos Superciais
- Teste de Vazão e Bombeamento
- Projeto de Tamponamento de Poços
- Coleta e Interpretação de Análises Químicas em Água
- Caracterização Hidrogeológica de Aquíferos
- Mapa de Curvas Equipotenciais e Fluxo de Aquíferos

TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO
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A topograa é a base para qualquer projeto de geologia, mineração, meio
ambiente e engenharia, pois fornece o conhecimento pormenorizado do terreno em
suas dimensões X, Y e Z.

Utilizando os conhecimentos e técnicas de topograa e cartograa em conjunto a
operações de geoprocessamento em ambiente SIG (Sistema de Informação
Geográca), oferecemos uma gama de soluções para o seu empreendimento ou
atividade.
Dispomos de prossionais com vasta experiência em levantamento aéreo com o
uso de Drone, voltado aos mais diversos ns e resolução espacial, e com sólidos
conhecimentos acerca da criação e manipulação de banco de dados SIG em softwares
especícos para elaboração de produtos geoprocessados.

Nossos serviços:

TOPOGRAFIA E
GEOPROCESSAMENTO
- Levantamento Planialtimétrico
- Aerofotogrametria e Mapeamento Aéreo com Drone
- Geração de Ortofoto com Resoluções Espaciais Diversas
- Modelo Digital de Elevação (MDE) e Modelo Digital de Superfície (MDS)
- Modelo Virtual de Aoramento (MVA)
- Interpretação de Fotograas Aéreas e Imagens de Satélites
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- Cartograa Digital e Processamento Digital de Imagens (PDI)
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em Ambiente SIG (elaboração de mapas e plantas,
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cálculo de áreas e volumes, georreferenciamento,
vetorização, entre outros)
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GEOFÍSICA
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Geofísica é o ramo da Geologia voltado ao estudo da Terra por meio de fenômenos físicos e
métodos indiretos não invasivos.

A geo sica é u lizada para extrair informações sobre a sub-super cie de forma
rápida e com baixo custo. A tecnologia é empregada nas mais diversas áreas,
como por exemplo no mapeamento geológico, detecção de minérios e
estruturas associadas, contaminação do subsolo, hidrogeologia e geotecnia.
O levantamento geofísico normalmente é feito nas fases iniciais da pesquisa e pode ser
empregado tanto em escala regional como de detalhe. A sua integração com as demais
informações geológicas e de revelo fornece um produto consistente através de mapas,
seções e modelos 3D.
Nesse sentido, a Explore dispõe de uma equipe constituída por Geofísico e Geólogos
empenhados em desenvolver trabalhos integrados ideais para o seu negócio.
Atuamos, sobretudo, com geofísica aplicada à prospecção mineral, partindo da
aquisição de dados em campo, passando pelo processamento em escritório e, por m, na
interpretação e integração de dados geológico-geofísicos.

Nossos serviços:

GEOFÍSICA
- Magnetometria
- Polarização Induzida (IP)
- Eletrorresistividade: Sondagem Elétrica Vertical (SEV)
- Eletrorresistividade: Caminhamento Elétrico (CE)

CLIENTES E
PARCEIROS
Mineral
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