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BASF apresenta soluções para mineração no I COAMA, no Pará 

 

◼ Companhia química alemã é uma das patrocinadoras do congresso 

◼ Objetivo do evento é incentivar pesquisas na área de mineração 

 

Entre os dias 6, 7 e 8 de junho acontece o I COAMA (Congresso Amazônico de 

Mineração, Metalurgia e Materiais), organizado pela Unifesspa (Universidade 

Estadual do Sul e Sudeste do Pará), na cidade de Marabá, no Pará. O evento tem 

como objetivo principal promover um amplo debate entre os segmentos 

vinculados à cadeia produtiva mineral. 

A BASF é uma das empresas que apoiam o congresso e será representada pelo 

coordenador de negócios e líder no segmento regional de Alumina para América 

do Sul, Daniel Armelim Bortoleto, que atende as mineradoras do norte e nordeste 

pela companhia. Sua palestra, realizada no dia 7, na sala Pétala Araguaia do 

Carajás Centro de Convenções, será sobre a atuação global da empresa e como 

seus produtos apoiam o setor de mineração no Brasil com soluções sustentáveis, 

inclusive oferecendo produtos sob medida para a necessidade de cada etapa do 

processo de beneficiamento mineral, o chamado trabalho tailor made. 

“No COAMA poderemos mostrar como a companhia tem colaborado para o 

desenvolvimento da área de mineração no Brasil”, comenta o coordenador de 

negócios. Além das palestras, também serão realizados minicursos no campus da 

universidade, onde os participantes poderão adquirir e compartilhar conhecimento, 

além de fazer networking.  
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Para mais informações, acesse https://coama2019.com/ 

Sobre a BASF 

Na BASF criamos química para um futuro sustentável. Nós combinamos o sucesso econômico com 

proteção ambiental e responsabilidade social. O Grupo BASF conta com aproximadamente 122 mil 

colaboradores que trabalham para contribuir com o sucesso de nossos clientes em quase todos os 

setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 6 segmentos: Químicos, Materiais, 

Soluções Industriais, Tecnologias de Superfície, Nutrição e Care e Soluções para Agricultura. A 

BASF registrou vendas de € 63 bilhões em 2018. As ações da BASF são comercializadas no 

mercado de ações de Frankfurt (BAS) e como American Depositary Receipts (BASFY) nos Estados 

Unidos. Para mais informações, acesse: www.basf.com. 
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