


ABOUT US
QUEM SOMOS

We are a Brazilian company with a global vision. Wherever 

there is quality in Mining, we are there. We produce much 

more than just plastic boxes for storing drill cores. We 

offer smart and economically viable solutions for our clients 

and stakeholders. Sustainability is a big part of our company 

philosophy to the benefit of our partners and the planet 

as a whole.

Somos uma empresa brasileira com visão global. Onde tem                          

mineração de qualidade estamos presentes. Produzimos muito mais 

do que caixas plásticas para armazenamento de testemunhos de 

sondagem, trazemos soluções inteligentes e economicamente viáveis 

para nossos clientes e stakeholders em geral. Tudo isso de forma    

sustentável para nós, nossos parceiros e o Meio Ambiente.



Without the environment, we wouldn’t exist. That is why 

preserving nature is part of our DNA. Beyond all the        

sustainability policies we apply at Core Case, our boxes 

and accessories are made of 100% recycled and recyclable 

plastic (Polypropylene - PP). We are always committed to 

improve our processes and develop innovative solutions in 

order to limit  negative environmental impacts and minimize 

the production of waste that is harmful to nature.

SUSTAINABILITY

+ 1000
tons of
recycles plastic

th
a
nSem o Meio Ambiente não existiríamos. É por isso que 

a preservação da natureza está em nosso DNA. Além 

de todas as políticas sustentáveis que aplicamos em nossa 

empresa, nossas caixas e acessórios são produzidos 

com plástico 100% reciclado e reciclável (Polipropileno 

– PP). Temos o compromisso de sempre aprimorar nossos 

processos e desenvolver soluções inovadoras a fim de 

limitar os impactos ambientais negativos e minimizar a produção 

de resíduos nocivos à natureza.

+ de 1000 toneladas
de plástico reciclado.

SUSTENTABILIDADE



LEADERSHIP
LIDERANÇA

DANIEL BORTOWSKI CARVALHO is a Senior Geologist and has 

worked in multinational mining companies in Mineral Research (Exploration) 

and Open-pit and Underground Mining Geology. He received his PhD 

in Geology in 2013 from UFRGS (Federal University of Rio Grande do 

Sul), defending his thesis on Geochemistry applied to a nickel mineral 

deposit. He has a Master’s Degree in Environmental Geology (2004) 

and an undergraduate degree in Geology (2001) from UNISINOS (Universidade 

do Vale do Rio dos Sinos). He has published papers in periodicals and scientific 

journals, and is currently getting a MBA in International Business from UNIVALI.  

DANIEL BORTOWSKI CARVALHO é Geólogo Sênior, tendo atuado em multinacionais do ramo de mineração 

nas áreas de Pesquisa Mineral (Exploração) e Geologia de Mina a Céu Aberto e Subterrânea. Obteve 

o título de Doutor em Geologia em 2013 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 

defendendo sua tese na área de Geoquímica aplicada a um depósito mineral de níquel. É Mestre em 

Geologia Ambiental (2004) e formou-se em Geologia (2001) pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

(UNISINOS). Tem artigos acadêmicos publicados em periódicos e revistas científicas e, atualmente, está 

cursando MBA em International Business na UNIVALI. 

FLÁVIO DE BARROS RAMOS is a Senior Business Manager, with 

several years experience in finance, controllership, trade, operations, 

and industrial logistics, having worked in the banking, healthcare, and 

mining sector. In 2008 he finished his MBA in the field of Controllership 

from UNISINOS (Universidade do Vale do Rio dos Sinos), where he 

also got his degree in Business Administration (2003). He has taken 

several courses in administration, finance, and management, as well 

as technical training in the sectors where he has served.

FLÁVIO DE BARROS RAMOS é Administrador de Empresas Sênior, com experiência de vários anos 

em Finanças, Controladoria, Comércio, Operação e Logística Industrial, tendo atuado no setor bancário, 

de saúde e mineração. Em 2008, concluiu seu MBA em Controladoria pela Universidade do Vale do Rio 

dos Sinos (UNISINOS), mesma instituição de ensino na qual se formou em Administração de Empresas 

(2003). Tem diversos cursos realizados na área administrativa, financeira e gerencial, bem como treinamentos 

técnicos relacionados aos setores onde tem atuado.



11 REASONS
11 RAZÕES

1- ECOLOGICAMENTE CORRETO - os produtos Core Case são produzidos com matéria-prima 100% reciclada; 

2- MAIOR DURABILIDADE - é imprevisível a durabilidade total do plástico, principalmente se as caixas forem adequadamente armazenadas 
e não expostas diretamente ao tempo;

3- MAIS ERGONÔMICO E SEGURO - as quinas são arredondadas; maior segurança no empilhamento; maior rigidez, evitando torções da caixa;

4- SEM RISCO DE CONTAMINAÇÃO - o plástico é um material inerte que não reage com as rochas. Além disso, as caixas Core Case têm furos 
de escoamento de água pelas extremidades laterais, evitando, assim, o risco de contaminação com a caixa de baixo;

5- SEGURANÇA DOS DADOS E INFORMAÇÕES - encaixe de plaquetas de identificação; superfícies com textura áspera, para preservação 
dos dados escritos; eficiente fechamento e travamento da tampa;

6- MAIOR RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TEMPERATURAS EXTREMAS - produtos testados em laboratório e ensaios práticos de campo              
atestaram a resistência dos produtos quando submetidos a temperaturas abaixo de -40ºC e acima de 50ºC;

7- PRODUTOS PADRONIZADOS E EM ESCALA INDUSTRIAL - os produtos são feitos em indústria com Certificação de Qualidade ISO 9001; 
não são feitos artesanalmente como as caixas de madeira, o que significa maior produtividade e garantia de entrega dentro do prazo;

8- MELHOR ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES - maior capacidade de empilhamento gerando considerável otimização e organização dos 
galpões e praças de sondagem, reduzindo a necessidade de maiores investimentos em infraestrutura; 

9- OS PROJETOS SÃO FEITOS POR ESPECIALISTAS DO RAMO -  todos os produtos são desenvolvidos por uma equipe de projetistas sob a 
supervisão de um geólogo com mais de 12 anos de experiência atuando no setor de pesquisa e produção mineral;

10- ECONOMIA COM TRANSPORTE - as caixas plásticas são muito mais leves do que as de madeira e de metal, por exemplo, o que reduz 
significativamente os custos de transporte;

11- CUSTO-BENEFÍCIO FAVORÁVEL - os cálculos comprovam que a médio e longo prazo a diferença de preço entre os produtos Core Case 
e a concorrência se paga exponencialmente devido à maior qualidade e durabilidade de nossos produtos.

1- ENVIRONMENTALLY FRIENDLY - Core Case products are manufactured with 100% recycled materials;

2- MORE DURABLE - plastic has a longer shelf life compared to wooden boxes, especially if properly stored;

3- ERGONOMIC AND SAFE - integrated handles for better manipulation. Rounded corners: greater safety in 
stacking. Rigid material: no twisting of the box;

4- NO RISK OF CONTAMINATION - plastic is an inert material that does not react chemically with other                       
substances; Core Case boxes have holes for water drainage avoiding contamination with the box below;

5- DATA AND INFORMATION SECURITY - fitted ID plates, surfaces with a rough texture to preserve the written 
data, lid with efficient closing and locking system;

6- GREAT RESISTANCE TO IMPACT AND EXTREME TEMPERATURES - products tested in laboratory and field tests 
(exposed to temperatures from -40º to 50ºC);

7- STANDARD PRODUCTION AND INDUSTRIAL SCALE PRODUCTION - products are made in an ISO 9001 certified 
plant. Boxes are not hand-crafted as wooden boxes: higher productivity, consistency and guaranteed delivery 
time;

8- EFFICIENT USE OF SPACE - Core Case products considerably improve the organization of warehouses and storage 
places and reduce the need for high investments in infrastructure. Greater stacking capacity;

9- THE DESIGNS ARE MADE BY INDUSTRY EXPERTS - all products were developed by a design team under the 
direct supervision of a geologist with over 12 years of experience in mining science and technology development;

10- ECONOMIC TRANSPORTATION - Core Case’s plastic boxes are lighter than wood which significantly reduce 
transport costs;

11- COST-EFFECTIVE - studies have shown that in the mid and long term use, the Core Case products are            
extremely cost-effective compared to other materials (wood, card box, metal).



PRODUCTS
PRODUTOS



GENERATION I - Mining
GERAÇÃO I - Mineração

LID / TAMPA
Protection for the drill cores.

Proteção para os testemunhos
de sondagem.

CORE SHOCKS
Writable surface on the core
separators for a better organization 
and data recording.

Melhor organização para anotação
dos dados das manobras
de sondagem.

NQ / NQ2 BQ / LTK48

• Comprimento: 102 cm / 40,16”
• Largura: 25,6 cm / 10,8”
• Altura: 7,5 cm / 2,95”
• Capacidade de 
   armazenamento: 4 m / 13,12 ft
• Peso: 1,5 kg / 3,31 lbs

• Length: 102 cm / 40.16”
• Width: 25.6 cm / 10.08”
• Height: 5.1 cm / 2.01”
• Load Capacity: 5 m / 16.40 ft
• Weight: 1.3 kg / 2.87 lbs

• Comprimento: 102 cm / 40,16”
• Largura: 25,6 cm / 10,08”
• Altura: 5,1 cm / 2,01”
• Capacidade de 
   armazenamento: 5 m / 16,40 ft
• Peso: 1,3 kg / 2,87 lbs

• Length: 102 cm / 40.16”
• Width: 25.6 cm / 10.08”
• Height: 9 cm / 3.54”
• Load Capacity: 3 m / 9.84 ft
• Weight: 1.7 kg / 3.75 lbs 

• Comprimento: 102 cm / 40,16”
• Largura: 25,6 cm / 10,08”
• Altura: 9 cm / 3,54”
• Capacidade de 
   armazenamento: 3 m / 9,84 ft
• Peso: 1,7 kg / 3,75 lbs

HQ / HWL
• Length: 102 cm / 40.16”
• Width: 25.6 cm / 10.8”
• Height: 7.5 cm / 2.95”
• Load Capacity: 4 m / 13.12 ft
• Weight: 1.5 kg / 3.31lbs

* * *



NQ

• Comprimento: 109 cm / 42,91”
• Largura: 35 cm / 13,78”
• Altura: 7,5 cm / 2,95”
• Capacidade de 
   armazenamento: 4 m / 13,12 ft
• Peso: 2,4 kg / 5,29 lbs

HQ

• Comprimento: 109 cm / 42,91”
• Largura: 35 cm / 13,78”
• Altura: 9 cm / 3,54”
• Capacidade de 
   armazenamento: 3 m / 9,84ft
• Peso: 2,4 kg / 5,29 lbs

PQ HWL

• Comprimento: 109 cm / 42,91”
• Largura: 35 cm / 13,78”
• Altura: 11 cm / 4,33”
• Capacidade de 
   armazenamento: 2 m / 6,56 ft
• Peso: 2,5 kg / 5,51 lbs

• Comprimento: 109 cm / 42,91”
• Largura: 35 cm / 13,78”
• Altura: 10 cm / 3,94”
• Capacidade de 
   armazenamento: 3 m / 9,84 ft
• Peso: 2,6 kg / 5,73 lbs

BQ 

• Comprimento: 109 cm / 42,91”
• Largura: 35 cm / 13,78”
• Altura: 6,3 cm / 2,48”
• Capacidade de 
   armazenamento: 5 m / 16,40 ft
• Peso: 2,1 kg / 4,63 lbs

• Length: 109 cm / 42.91”
• Width: 35 cm / 13.78”
• Height: 11 cm / 4.33”
• Load Capacity: 2 m / 6.56 ft
• Weight: 2.5 kg / 5.51 lbs

• Length: 109 cm / 42.91”
• Width: 35 cm / 13.78”
• Height: 10 cm / 3.94”
• Load Capacity: 3 m / 9.84ft
• Weight: 2.6 kg / 5.73 lbs

• Length: 109 cm / 42.91”
• Width: 35 cm / 13.78”
• Height: 9 cm / 3.54”
• Load Capacity: 3 m / 9.84ft
• Weight: 2.4 kg / 5.29 lbs

• Length: 109 cm / 42.91”
• Width: 35 cm / 13.78”
• Height: 7.5 cm / 2.95”
• Load Capacity: 4 m / 13.12 lf
• Weight: 2.4 kg / 5.29 lbs

• Length:109 cm / 42.91”
• Width: 35 cm / 13.78”
• Height: 6.3 cm / 2.48”
• Load Capacity: 5 m / 16.40 ft
• Weight: 2.1 kg / 4.63 lbs

PATENTE
REQUERIDA

PATENT
PENDING

GENERATION II - Mining
GERAÇÃO II - Mineração

LID / TAMPA
Protection for the drill cores.

Proteção para os testemunhos
de sondagem.

CORE SHOCKS
Writable surface on the core
separators for a better organization 
and data recording.

Melhor organização para anotação
dos dados das manobras
de sondagem.

* ** *



SPACE
Increased storage capacity
of drill-core warehouses.

ESPAÇO
Aumenta a capacidade
de armazenamento dos galpões
de testemunhos de sondagem.

ECONOMY
Reduced costs with dual-purpose 
products.

ECONOMIA
Reduz os custos, pois podem ser
utilizadas como caixa e tampa.

TIME
Improved productivity with fewer 
transitions. 

TEMPO
Otimiza o trabalho, já que armazenam
testemunhos inteiros ou serrados.

• Comprimento: 108 cm / 42,52”
• Largura: 30 cm / 11,81”
• Altura: 4,5 cm / 1,77 “ 
• Capacidade de armazenamento: 3 m / 9,84 ft
• Peso da caixa: 1,3 kg / 2,87 lbs
• Peso do adaptador: 0,9 kg / 1,98 lbs

• Length: 108 cm / 42.52”
• Width: 30 cm / 11.81”
• Height: 4.5 cm / 1.77”
• Load Capacity: 3 m / 9.84 ft
• Box Weight: 1.3 kg / 2.87 lbs
• Adapter Weight: 0.9 kg / 1.98 lbs

1

2

3

MINING
MINERAÇÃO

PATENTE
REQUERIDA

PATENT
PENDING

CORE SHOCKS
Writable surface on the core
separators for a better organization 
and data recording.

Melhor organização para anotação
dos dados das manobras
de sondagem.

LID / TAMPA
Protection for the drill cores.

Proteção para os testemunhos
de sondagem.



DIFFERENTIALS
DIFERENCIAIS

Six large drainage channels allow
water to drain off instantly.

Lid locking system secures cover
during transport or storage.

Hand and finger protection system
for safe and easy handling.

Core separators with slots prevent cores 
moving and breaking.

Locking system allows core boxes to be
securely attached, improving stability and
minimizing shifting during transport.

Writable surface on the core separators, 
(Core Shocks) for a safe data recording.

Secured info tag with easy placing
and removal.

Sistema de drenagem de água pelas extremidades 
laterais para evitar contaminação do material de 
uma caixa para outra.

Eficiente sistema de travamento
da tampa na caixa para maior
segurança durante o transporte.

Sistema de pegada visando melhorar a ergonomia
e segurança de transporte das caixas.

Sistema mais eficiente do mercado para inserção
e travamento dos separadores de intervalo
(Core Shocks).

Sistema de encaixe lateral de uma caixa em outra para aumentar
a segurança de empilhamento e transporte.

Separadores de intervalos (Core Shocks) com superfícies protegidas
para garantir a preservação dos dados.

Sistema fácil e seguro de inserir informações sobre o furo
de songadem.



Sistema de encaixe lateral de
uma caixa em outra para aumentar
a segurança de empilhamento.

Aberturas na frente e atrás das caixas 
para entrada e circulação de ar, visando
a redução de possíveis voláteis retidos 
no interior.

Locking system allows core boxes 
to be securely attached to each
other, improving stability and
minimizing shifting during
transport.

Opening in front and back
of the boxes for entry and
circulation of air which might 
aim at reducing possible
volatiles inside the box.

• Comprimento: 100 cm / 39,37”

• Largura: 14 cm / 5,51”

• Altura: 12 cm / 4,72”

• Peso: 1 kg / 2,20 lbs

• Length: 100 cm / 39.37”

• Width: 14 cm / 5.51”

• Height: 12 cm / 4.72”

• Weight: 1 kg / 2.20 lbs

PETRO CASE - OIL & GAS
PETRO CASE - PETRÓLEO & GÁS

LID / TAMPA

Protection for the samples.

Proteção para as amostras.

PATENTE
REQUERIDA

PATENT
PENDING

Testemunho Ø100 mm |    Amostra Lateral    |    Calha    |    Plugue

Core Ø100 mm   |    Sidewall Core    |    Cuttings    |    Plug



TESTIMONIALS
DEPOIMENTOS

“The Core Case boxes are very resistant, easy to handle, and ensure better                       
conservation of the cores and optimize space in the storage sheds! With great box 
closures, the cores stay clean, barring entry of bugs and poisonous animals, ensuring 
the safety and health of the staff. It is also a good environmental practice that the 
company can share with the regulatory agencies. Since 2011, we are no longer using 
the wooden boxes, and so we no longer need to spend on termite pesticide or purchase 
replacement boxes. Another differential is Core Case’s interest in being closer to the 
customers to develop product improvements.”
Guilherme Alves Vanzela – Mining Operations and Planning Manager – Votorantim Metais, 
Niquelândia unit

“Core Case products meet our customer’s requirements for cost/benefit ratio, quality, 
and environment since they use recycled materials. Plastic boxes are easily stored 
and lightweight for transportation, and I can confirm that they are innovative products.”
Dionízio J. Marçal Neto, Expedition Coordinator at Servitec Foraco

“Os produtos Core Case nos atendem nos requisitos exigidos pelos nossos clientes, 
como custo e benefício, qualidade e meio ambiente, por se tratar de materiais reciclados. 
As caixas plásticas são fáceis de serem armazenadas e leves para serem transportadas, 
e posso confirmar que são produtos inovadores.”
Dionízio J. Marçal Neto, Coordenador de Expedição da Servitec Foraco

“As caixas da Core Case são muito resistentes, fáceis de manusear, garantem a 
melhor conservação dos testemunhos e uma otimização do espaço nos galpões! 
Com o ótimo fechamento das caixas, os testemunhos sempre se mantêm limpos, 
sem a entrada de insetos e animais peçonhentos, garantindo a segurança e a 
saúde da equipe envolvida, além de ser uma boa prática ambiental para a empresa 
divulgar junto aos órgãos responsáveis. Desde 2011, deixamos de utilizar caixas de 
madeira, e, por consequência, não precisamos mais gastar com venenos para cupim 
e aquisição de outras caixas para substituição. Outro diferencial é o interesse da 
Core Case em estar junto ao cliente, desenvolvendo melhorias nos produtos.”
Guilherme Alves Vanzela – Gerente de Planejamento e Operação de Lavra – Votorantim         
Metais, Unidade de Niquelândia

“The use of the Core Case plastic boxes has improved packaging conditions for the 
cores, and allows safer handling during storage and transportation.”
Werner Weber, Chief of Advanced Exploration for Mineração Serra Grande

“The decision to use the Core Case core boxes proved to be the right choice from a 
safety point of view, i.e., eliminating exposure to wood chips and nails, ergonomics, 
boxes that are lighter and easier to handle, and the environment (since they are 
made with recycled material). Also, their visual aspect makes it easier to organize 
the drill core storage hut.”
João Felipe A. Hoffmann, Mining Exploration Geologist at Mineração Serra Grande

“The use of Core Case boxes in our project has allowed considerable cost reduction, 
and has contributed significantly to the preservation in the environment due to a reduction 
in the use of wood, using recyclable materials instead.”
Rodrigo Martins, Brownfield Exploration Manager at AngloGold Ashanti

“A utilização das caixas plásticas da Core Case tem melhorado as condições de 
acondicionamento dos testemunhos, além de possibilitar o manuseio mais seguro 
no seu transporte e estocagem.”
Werner Weber, Chefe de Exploração Avançada da Mineração Serra Grande

“A decisão pelo uso das caixas de testemunhos da Core Case mostrou ser uma 
escolha acertada do ponto de vista da segurança, ao eliminar a exposição a lascas 
de madeira e pregos, da ergonomia, caixas mais leves e de fácil manuseio, do 
meio ambiente (ao serem produzidas com material reciclável) e do aspecto visual, 
facilitando a organização do galpão de testemunhos de sondagem.”
João Felipe A. Hoffmann, Geólogo de Exploração da Mineração Serra Grande

“O uso das caixas Core Case em nosso projeto tem permitido uma considerável 
redução de custos, além de contribuir significativamente para a preservação do 
meio ambiente graças à diminuição do uso da madeira e substituição por material 
reciclável.”
Rodrigo Martins, Gerente de Exploração Brownfields da AngloGold Ashanti

“The Core Case trays replaced the wooden boxes indeed. The main advantage in our 
project was saving room in the storage shed since they take up less space.”
Daniel Suman, Geology Coordinator at NX Gold S.A.

“As caixas da Core Case substituíram as caixas de madeira sem restrição. O ganho 
principal para o nosso projeto foi a economia de espaço para armazenamento no 
galpão, pois elas ocupam menos espaço.”
Daniel Suman, Coordenador de Geologia da NX Gold S.A.



Brazil: +55 (51) 3012-6531  |  (31) 3687-0909  |  (47) 3514-3385
North America: +1 (844) 333-2763

w w w . c o r e c a s e . c o m

(*) Q® is a registered trademark of Boart Longyear. The use of the Q mark is not intended to equate the Q mark with a Core Case particular size,
but rather to indicate that Core Case’s products can be used with Boart Longyear’s Q wireline products.


