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Importância de Padrões Internacionais 
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Família CRIRSCO 

• CIM (Canadá)  

• JORC (Australásia)  

• SAMCODES (Africa do Sul)  

• SME (Estados Unidos) 

• Comision Minera (Chile)  

 

• PERC (Europa)  

• MPIGM (Mongólia)  

• NAEN (Russia) 

• CBRR (Brasil) 

 A crescente similaridade entre os vários códigos nacionais e diretrizes 
permitiu ao CRIRSCO desenvolver um modelo de código conhecido como 
"IRT“ (International Reporting Template), que foi a principal referência para a 
elaboração do Guia CBRR.  

 O JORC Code_2012 e o SME Guide_2014 foram também importantes fontes 
de contribuição para o guia da CBRR. 

 CRIRSCO reúne os representantes das principais Organizações Profissionais 
Reconhecidas (OPR) responsáveis pelo desenvolvimento dos códigos e guias 
para declaração de Recursos e Reservas Minerais : 
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Histórico CBRR e status atual 

 A proposta de estabelecer um guia brasileiro para declaração de recursos e reservas já fez 
parte de várias iniciativas com contribuição de profissionais experientes e instituições. 

 Em 2015 a  ABPM (Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa Mineral), ADIMB (Agência para 

o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Mineral) e IBRAM (Instituto Brasileiro de Mineração) 
se uniram numa força tarefa com o objetivo de incorporar o Brasil à família CRIRSCO. 
Estas instituições representam 90% do PIB de mineração brasileiro cobrindo desde 
empresas juniores a grandes multinacionais de mineração. 

 Em 5 de maio de 2015 o MOU – Memorandum of Understanding  foi assinado com a 
CRIRSCO.   

 Em 30 de novembro de 2015 o CRIRSCO aprovou oficialmente o Brasil como seu nono 
membro reconhecendo a Comissão Brasileira de Recursos e Reservas - CBRR como sua 
Organização Nacional Representativa. 

 Em maio de 2016 ocorre o lançamento oficial da CBRR durante o Simexmin em Ouro 
Preto. 
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 As definições de recursos e reservas expressas no Código de Mineração Brasileiro foram 
baseadas em conceitos técnicos vigentes a época de criação do Código, década de 60, e 
não correspondem mais aos conceitos utilizados, atualmente, nos principais países 
produtores e mercados de capitais.   

 A criação da CBRR, com a adoção de um Código Brasileiro para declaração de Recursos e 
Reservas, em perfeita consonância com as práticas internacionais, vem, portanto, ao 
encontro das diversas ações do governo para incentivar investimentos no Setor Mineral 
Brasileiro.   

 A CBRR não pleiteia mudar a legislação mineral, o Código de Mineração ou a forma de 
apresentação de relatórios ao DNPM. O objetivo da Comissão é a definição critérios de 
comunicações de resultados de exploração, recursos minerais e reservas minerais, em 
acordo com os padrões internacionais.  

Atuação da CBRR 
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 A aceitação do Brasil, via a CBRR, como membro do CRIRSCO constitui passo importante no 
aprimoramento das práticas de governança corporativa das empresas brasileiras de 
mineração.  

 Informações prestadas pelas empresas brasileiras de mineração, seguindo o Guia CBRR, 
estarão em acordo com os critérios adotados nos principais mercados de capital do 
mundo, favorecendo a valorização das empresas e captação de investimentos.  

 A CBRR pretende trabalhar com as instituições financeiras e órgãos reguladores, visando a 
adoção ampla do novo Código Brasileiro de Declaração de Recursos e Reservas nas 
operações de capitalização de empresas.   

Atuação da CBRR 
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Apresentação do Guia CBRR : 

 O Guia para Declaração Pública de Resultados de Exploração, Recursos e Reservas 
Minerais da Comissão Brasileira de Recursos e Reservas “CBRR” segue o Modelo de 
Relatório Internacional para Declaração de Resultados de Exploração, Recursos e 
Reservas Minerais publicado pelo Committee for Mineral Reserves International 
Reporting Standards (CRIRSCO). 
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Família CRIRSCO 

• CIM (Canadá)  

• JORC (Australásia)  

• SAMCODES (Africa do Sul)  

• SME (Estados Unidos) 

• Comision Minera (Chile)  

 

• PERC (Europa)  

• MPIGM (Mongólia)  

• NAEN (Russia) 

• CBRR (Brasil) 

 A crescente similaridade entre os vários códigos nacionais e diretrizes 
permitiu ao CRIRSCO desenvolver um modelo de código conhecido como 
"IRT“ (International Reporting Template), que foi a principal referência para a 
elaboração do Guia CBRR.  

 O JORC Code_2012 e o SME Guide_2014 foram também importantes fontes 
de contribuição para o guia da CBRR. 

 CRIRSCO reúne os representantes das principais Organizações Profissionais 
Reconhecidas (OPR) responsáveis pelo desenvolvimento dos códigos e guias 
para declaração de Recursos e Reservas Minerais : 
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Evolução dos códigos / guias 

 Industry Guide 7: publicado em 1992. Proposta de atualização em avaliação. 

 

 Comment Letters: correspondências entre a SEC e as empresas listadas nas 

bolsas americanas. Passaram a ser públicas em 2005. 

http://www.sec.gov/edgar.shtml 

http://www.sec.gov/edgar.shtml




 O Guia aplica-se a todos os minerais sólidos, inclusive diamante, outras gemas, minerais 
industriais, rochas e agregados e carvão, para os quais as autoridades regulatórias 
relevantes exigem a Declaração Pública de Resultados de Exploração, Recursos Minerais e 
Reservas Minerais. 

 Buscou-se incluir nesse Guia a maioria das situações que possam ser encontradas em 
Declarações Públicas, entretanto, pode haver ocasiões em que haja dúvidas sobre a 
maneira adequada de divulgação das informações.  

 Em tais ocasiões os usuários do Guia e os que compilam relatórios para atender ao Guia 
devem ser orientados por suas intenções de oferecer um padrão mínimo para a 
Declaração Pública, e garantir que tal declaração contenha todas as informações que os 
investidores e seus consultores possam exigir de forma justa e razoável encontrar no 
relatório, a fim de fazer um julgamento fundamentado e equilibrado a respeito dos 
Resultados de Exploração, Recursos Minerais ou Reservas Minerais que estão sendo 
declarados. 

 

Escopo 
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Declarações Públicas vs Relatórios Internos 

 Declarações Públicas são preparadas para informar investidores ou possíveis 
investidores e seus consultores sobre os Resultados de Exploração, Recursos Minerais 
ou Reservas Minerais.  

 Eles incluem, mas não se limitam a, relatórios anuais ou trimestrais das entidades, 
notas à imprensa, memorandos informativos, documentos técnicos, postagens em 
websites e apresentações públicas. 

 O Guia indica o padrão mínimo exigido para a Declaração Pública de Resultados de 
Exploração, Recursos e Reservas Minerais e é recomendado como padrão mínimo para 
outros relatórios. As entidades são encorajadas a fornecer informações as mais 
abrangentes possível em suas Declarações Públicas. 

 



14 

Princípios Fundamentais 
 Os princípios fundamentais que governam o funcionamento e a aplicação do Guia 

são a transparência, a materialidade e a competência.  

• A Transparência exige que o leitor de uma Declaração Pública seja provido com 

informações suficientes, cuja apresentação deve ser clara e sem ambiguidades, para que 

compreenda o relatório e não seja enganado.  

• A Materialidade exige que uma Declaração Pública contenha todas as informações 

relevantes que investidores e seus consultores possam vir a solicitar e que possam 

razoavelmente esperar encontrar em uma Declaração Pública, para fazer um julgamento 

equilibrado e fundamentado a respeito dos Resultados de Exploração, Recursos Minerais 

e Reservas Minerais declaradas.  

• A Competência exige que a Declaração Pública se baseie em trabalho realizado por 

profissionais devidamente qualificados e experientes sujeitos a um código de ética e 

regras de conduta profissionais vinculativas. 

• A Independência exige que  não haja nenhuma interferência no julgamento 

      do QP relativa à preparação do relatório técnico, 
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Profissional Qualificado - Definição  

 Um Profissional Qualificado é um profissional da indústria mineral registrado junto à 
Comissão Brasileira de Recursos e Reservas (CBRR) ou de uma 'Organização 
Profissional Reconhecida'.  

 Um Profissional Qualificado registrado junto à CBRR deve ter: 

  no mínimo 10 (dez) anos de experiência profissional, 

  no mínimo 5 (cinco) anos de experiência relevante,  

 dos quais pelo menos 3 (três) anos em posição de responsabilidade. 

 A experiência deve ser no tipo de mineralização ou de depósito considerado e bem 
como no tipo de atividade que a pessoa assume responsabilidade. 

 Posição de responsabilidade não significa posição hierárquica, mas onde o indivíduo 
tem significativa participação na gestão e tomada de decisão. 
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Profissional Qualificado  
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Competência e Responsabilidade 

 A entidade que emite uma Declaração Pública deve revelar o(s) nome(s) dos Profissionais 
Qualificados, suas qualificações, afiliações profissionais e experiências relevantes.  

 O relatório deve ser emitido com o consentimento por escrito dos Profissionais 
Qualificados com referência à forma e ao contexto em que aparece. 



19 Fonte: ICMM – NI43-101 

Profissional Qualificado  



Relação Geral entre Resultados de Exploração, 

Recursos e Reservas Minerais 
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 A Figura 1 do Guia CBRR estabelece o contexto para classificar as estimativas de 
tonelagem e teores que refletem diferentes níveis de confiabilidade geológica e 
diferentes graus de avaliação técnica e econômica.  

 A Figura 1 deve ser considerada juntamente com as definições do Guia. Não é permitido 
declarar publicamente tonelagens e teores fora das categorias abrangidas pelo Guia 
CBRR. 

 Estimativas de tonelagem e teor fora das categorias abrangidas na Figura 1 do Guia CBRR 
podem ser úteis para uma entidade em seus processos de avaliação e decisão internos, 
mas sua inclusão em declarações públicas não é permitida. 

 

Relação Geral entre Resultados de Exploração, 

Recursos e Reservas Minerais 
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Uma estimativa de Potencial Exploratório com base em Resultados de Exploração 
relativos a um corpo mineralizado para o qual não houve ainda exploração suficiente 
para estimar Recursos Minerais é expressa como intervalo de tonelagens e de teores 
(ou qualidade). 

Resultados de Exploração - Definição 

É reconhecido como prática comum para uma entidade comentar e discutir sua estratégia de 
exploração em termos de tamanho e tipo de alvo. Qualquer informação relativa ao tamanho 
do alvo de exploração não deve ser expressa de uma forma que possa ser confundida como 
uma estimativa de Recursos Minerais ou Reservas Minerais.  

Os Resultados de Exploração incluem dados e informações gerados por programas de 
exploração mineral que podem ser úteis a investidores, mas que não fazem parte de 
uma declaração de Recursos Minerais ou Reservas Minerais. 
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Recurso Mineral - Definição 

Um Recurso Mineral é uma concentração ou ocorrência de material sólido de 
interesse econômico dentro ou na superfície da crosta terrestre onde forma, teor 
ou qualidade e quantidade apresentem perspectivas razoáveis de extração 
econômica. 

A localização, quantidade, teor ou qualidade, continuidade ou outra característica 
geológica do Recurso Mineral são conhecidos, estimados ou interpretados a partir 
de evidências e conhecimento geológicos específicos, incluindo amostragem.  
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Recurso Mineral - Diretrizes 

 O termo ‘perspectivas razoáveis de extração econômica’ implica em julgamento 
(embora preliminar) pelo Profissional Qualificado em relação aos fatores técnicos e 
econômicos que possam influenciar a perspectiva de extração econômica, inclusive os 
parâmetros aproximados de lavra.  

 Em outras palavras, um Recurso Mineral não é um inventário de toda a mineralização 
sondada ou amostrada, independente do teor de corte, prováveis dimensões da 
mineralização, localização ou continuidade.  

 É um inventário realístico de mineralizações, que, sob condições técnicas e econômicas 
consideradas e justificáveis, pode, no todo ou em parte, se tornar economicamente 
lavrável. 

 As porções de um depósito mineral que não têm perspectivas razoáveis de uma 
eventual extração econômica não devem ser incluídas em um Recurso Mineral. 
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‘perspectivas razoáveis de  extração econômica’ 

 O termo ‘perspectivas razoáveis de extração econômica’ implica em julgamento 
(embora preliminar) pelo Profissional Qualificado em relação aos fatores técnicos e 
econômicos que possam influenciar a perspectiva de extração econômica, inclusive os 
parâmetros aproximados de lavra.  

Por analogia 

Premissas assumidas 

Restrição por “cava (ou painéis) de recursos”  

Estudo conceitual /PEA 

CIM - Additional Guidance - Reasonable prospects for economic extraction: 

For early stage assessments the QP may choose to demonstrate “reasonable 
prospects for economic extraction‟ by comparing the deposit’s attributes to 
analogous mine operations.  

CIM_Reasonable_Prospects_for_Economic_Extraction.pdf


Restrição por “cava (ou painéis) de recursos” 

CIM - Additional Guidance - 
Reasonable prospects for economic 
extraction: 
 
The Committee considers that the use 
of mine planning tools, such as open 
pit design algorithms, to limit the 
extent of mineralization is valid for 
advanced Mineral Resource statements 
and Mineral Reserves but it may not be 
appropriate, or required, for earlier 
stage Mineral Resource statements.  

As porções de um depósito mineral 
que não têm perspectivas razoáveis 
de uma eventual extração 
econômica não devem ser incluídas 
em um Recurso Mineral. 

CIM_Reasonable_Prospects_for_Economic_Extraction.pdf
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Relação entre os eixos da Figura 1 

Embora a representação ortogonal  sugira independência entre os 
eixos, a definição de recursos sugere a necessidade de considerar 
fatores modificadores na classificação de recurso. 

Após o amadurecimento em relação aos fatores modificadores, 
pode ser necessário revisitar a Classificação de Recursos para 
refletir a concepção mais atual. 

Alguns Fatores Modificadores podem ter grande influência sobre o 
resultado da classificação de Recursos Minerais: 

• Cutoff  
• Seletividade 
• Volume de produção 
• Limite inferior de cava 
• Considerações geometalurgicas 

 

Um Recurso Mineral é uma concentração ou ocorrência de 
material sólido de interesse econômico dentro ou na superfície 
da crosta terrestre onde forma, teor ou qualidade e quantidade 
apresentem perspectivas razoáveis de extração econômica. 

(...) 
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 Os Recursos Minerais podem ser estimados principalmente com base em informações 
geológicas com alguma informação de outras disciplinas.  

 As Reservas Minerais, que são subconjuntos modificados dos Recursos Minerais Indicados 
e Medidos (mostrados dentro do quadro na Figura 1), exigem considerações dos Fatores 
Modificadores que afetam a extração e devem, na maioria dos casos, ser estimados com a 
contribuição de diversas disciplinas. 

 Fatores Modificadores são considerações usadas para converter Recursos Minerais em 
Reservas Minerais. Esses incluem, mas não se limitam a considerações sobre: 

 

Relação entre os eixos da Figura 1 



 Recursos Minerais Indicados podem ser convertidos em Reservas Minerais Prováveis, 
porém Recursos Minerais Medidos podem ser convertidos em Reservas Minerais Provadas 
ou Reservas Minerais Prováveis.  

 O Profissional Qualificado pode converter os Recursos Minerais Medidos em Reservas 
Minerais Prováveis devido às incertezas associadas a alguns ou todos os Fatores 
Modificadores que são levados em consideração na conversão de Recursos Minerais em 
Reservas Minerais. Essa relação é demonstrada pela seta pontilhada na Figura 1. Em uma 
situação assim, esses Fatores Modificadores devem ser totalmente explicados 

 Embora a tendência da seta pontilhada inclua um componente vertical, isso não implica, 
nesse caso, uma redução no nível de conhecimento geológico ou de confiabilidade.  

 

 

Relação entre os eixos da Figura 1 
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Reserva Mineral - Definição 

Uma Reserva Mineral é a parte economicamente lavrável de um Recurso Mineral 
Medido e/ou Indicado. 

Isso inclui diluição e perdas que podem ocorrer quando o material é lavrado ou 
extraído e é definido apropriadamente pelos estudos nos níveis de Pré-Viabilidade ou 
de Viabilidade que incluem a aplicação de Fatores Modificadores. 

Tais estudos demonstram que, no momento da declaração, sua extração pode ser 
adequadamente justificada. 
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Estudos Técnicos 

 Os Estudos Técnicos, e seus níveis de detalhe e precisão pretendidos, tem sido objeto de 
debate e de considerável divergência de opinião dentro da comunidade mineral.  

 Muitas empresas desenvolvem (ou adotam) sistemas onde é pré estabelecido o nível de 
estudo exigido para satisfazer a conversão de um Recurso para uma Reserva Mineral. 
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Estudos Técnicos: Estudo Conceitual  

 Um Estudo Conceitual é um estudo de ordem de magnitude técnica e econômica da 
potencial viabilidade de Recursos Minerais que inclui avaliação adequada de Fatores 
Modificadores realisticamente considerados junto com quaisquer outros fatores 
operacionais relevantes que sejam necessários para demonstrar no momento da 
declaração que a progressão para Estudos de Pré-Viabilidade pode ser satisfatoriamente 
justificada. 

 Estudos Conceituais também têm sido chamados de Avaliação Econômica Preliminar ou 
“Ordem de Magnitude” como utilizado aqui. 

MINE MANAGERS’ HANDBOOK -  Monograph 26, AusIMM 
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Estudos Técnicos: Estudo de Pré-Viabilidade 

 Estudos de Pré-Viabilidade são estudos abrangentes de uma gama de opções para 
viabilidade técnica e econômica de um projeto mineral que tenha atingido um estágio 
em que um método preferencial de lavra (subterrânea ou a céu aberto) tenha sido 
estabelecida e um método efetivo de processamento mineral tenha sido definido.  

 Isso inclui uma análise financeira baseada em premissas razoáveis sobre os Fatores 
Modificadores e a avaliação de quaisquer outros fatores relevantes que sejam suficientes 
para um Profissional Qualificado, razoavelmente determinar se todo ou parte do Recurso 
Mineral pode ser convertido em Reserva Mineral no momento da declaração.  

MINE MANAGERS’ HANDBOOK -  Monograph 26, AusIMM 
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Estudos Técnicos: Estudo de Viabilidade 

 Estudos de Viabilidade são estudos técnicos e econômicos abrangentes da opção de 
desenvolvimento selecionada para o projeto mineral que inclui avaliações detalhadas e 
adequadas de Fatores Modificadores aplicáveis junto com quaisquer outros fatores 
operacionais e análises financeiras detalhadas, que sejam necessárias para demonstrar, 
no momento da declaração, que a extração é satisfatoriamente justificada 
(economicamente lavrável).  

 Os resultados do estudo podem servir de forma razoável como base para uma decisão 
final de um proponente ou instituição financeira para proceder com ou financiar o 
desenvolvimento do projeto.  
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Níveis de Precisão do Estudo para  

Estimativas de Custos Operacionais 

 A Tabela 2 do Guia CBRR é baseda no SME Guide for Reporting  Exploration Results, 
Mineral Resources, and Mineral Reserves (the 2014 SME Guide) e fornece referências que 
podem ser usadas pelo Profissional Qualificado na preparação de Estudos Técnicos. 

Custo Operacional 

Categorias Estudo Conceitual 
Estudo de Pré-
Viabilidade 

Estudo de Viabilidade 

Base para 
estimativas. 

Ordem de 
magnitude 

Estimativas 
quantificadas com 
alguns fatores 

Descrever as bases da 
estimativa a partir de um 
orçamento detalhado em 
todas as fases, poucos 
fatores 

Quantitativos 
operacionais 

Geral 
Estimativas específicas 
com alguns fatores 

Estimativas detalhadas. 

Custos unitários 

Baseados em dados 
históricos para 
fatores 
 

Estimativas para mão de 
obra, energia e 
consumíveis, alguns 
fatores. 

Cotações formais de 
fornecedores com poucos 
fatores 
 

Nível de precisão +/-35% +/-25% +/-15% 

Intervalo de 
contingência 
(provisão para itens 
necessários não 
especificados no 
escopo). 

+/-25% +/-15% 

+/-10% (determinado 
com base em análise de 
risco) 
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Níveis de Precisão do Estudo para  

Estimativas de Custos de Capital 
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Níveis de Precisão do Estudo para  

Estimativas de Custos de Capital 



A. Geral

B.  Dados do Projeto

C. Interpretação

D. Classificação de Recursos e Reservas Minerais

E. Extração

F. Infraestrutura

G. Aspectos Ambientais

H.   Viabilidade Econômica

I. Análise de Risco e Recomendações

J. Referencias 

 A Tabela 1 é um checklist para ser usado como referência por quem estiver preparando 
relatórios sobre Resultados de Exploração Mineral, Recursos Minerais e Reservas 
Minerais.  

Lista de Critérios de Avaliação e Declaração 

 A Tabela 1 é apresentada sob a 
forma de matriz listando os 
critérios de avaliação em três 
colunas para: Resultados de 
Exploração, Recursos Minerais e 
Reservas Minerais conforme o 
nível de detalhe recomendável 
em cada estágio.  

 Os critérios de avaliação estão 
agrupados por categorias ou 
assuntos identificados por letras 
e subdivididos em subitens 
identificados por números. 
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 A tabela não é prescritiva e, como sempre, a relevância e materialidade são princípios 
prevalecentes que determinam quais informações devem ser publicamente declaradas. 

 Entretanto, é importante declarar qualquer tópico que possa afetar materialmente o 
entendimento ou a interpretação do leitor sobre os resultados ou estimativas 
declarados. Isso é especialmente importante onde dados inadequados ou incertos 
afetem a confiabilidade da demonstração ou a confiança dos Resultados de Exploração 
ou de uma Estimativa dos Recursos Minerais e/ou Reservas Minerais. 

 O Profissional Qualificado é responsável por determinar quais os critérios listados a 
seguir e quais os critérios adicionais devem ser aplicados ao estudo de um 
determinado projeto. As informações declaradas devem ser suficientes para permitir 
que uma pessoa não especialista ou seu assessor profissional possa realizar uma 
avaliação razoável e equilibrada da importância destas informações. 

 

Lista de Critérios de Avaliação e Declaração 
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 Estimativas de Recurso Mineral e Reserva Mineral procuram endereçar o nível de 
confiança como consequência do método e os dados utilizados.  

 Os métodos utilizados devem ser válidos, testados, usar definições de termos e 
procedimentos aceitos, e melhor adaptados para obter estimativas confiáveis para o 
projeto em questão.  

 A avaliação e a documentação de suporte devem considerar todos os critérios listados 
e também critérios adicionais que possam ser considerados significativos.  

 Ao considerar os critérios da Tabela 1, os itens relevantes que não são aplicados devem 
ser acompanhados de uma explicação clara na documentação informando porque eles 
foram excluídos ou de que o trabalho está incompleto.  

Lista de Critérios de Avaliação e Declaração 

40 



41 

Acesse o site: cbrr.org.br 

http://www.cbrr.org.br/
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Registro CBRR 

 O Comitê de Registro visa reconhecer 
Profissionais Qualificados ativos na 
indústria de mineração e estabelecer/ 
promover a importância do Programa de 
Registro Profissional de CBRR para o 
desenvolvimento da indústria de 
mineração do Brasil. 
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Registro CBRR – Quem pode se registrar 

 Os seguintes requisitos são necessários para o registro como Profissional Qualificado na 
CBRR:  

 Curso universitário concluído no Brasil ou instituição reconhecida no exterior; 

 Atuação relevante na indústria de mineração por pelo menos 10 anos; 

 Experiência relevante de pelo menos 5 anos em um mesmo tipo de depósito ou 
operação, dentro da área de conhecimento para a qual solicita o Registro; 

 Ter ocupado Posição de Responsabilidade por pelo menos 3 anos. Não há correlação 
direta entre Posição de Responsabilidade e um cargo gerencial. Um profissional 
ocupa uma Posição de Responsabilidade quando sua participação no processo de 
decisão de projetos ou operações é considerada essencial; 

 Possuir registro profissional válido no território nacional; 

 Conhecer e adotar o Código de Ética e o Guia para Declaração de Resultados de 
Exploração, Recursos e Reservas Minerais da CBRR. 
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Registro CBRR – Área de Competência de Registro 

Exploração Mineral Processamento Mineral 

Estimativa de Recursos Minerais   Estimativa de Reservas Minerais  

Operações de Mineração Geotecnia 
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Registro CBRR – Benefícios 

 Os Profissionais Qualificados Registrados na CBRR possuem os seguintes benefícios :  

 Recebimento de publicações da CBRR; 

 Direito de uso da marca de Profissional Qualificado Registrado na CBRR (PQR.CBRR); 

 Direito de participação em cursos e eventos organizados pela CBRR; 

 Reconhecimento como Qualified Professional nos territórios abrangidos pela demais 
NGOs associadas ao CRIRSCO com as quais a CBRR celebre uma acordo de 
reconhecimento mútuo; 

 Direito de exposição de seus dados profissionais no site da CBRR. 
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Celeste Queiroz 

Vice presidente do Comitê Técnico CBRR 

Obrigada ! 

guiacbrr@cbrr.org.br 



Backup 



48 

Profissional Qualificado 

 A determinação do que constitui uma experiência relevante pode não ser tão óbvia... 

 Por exemplo, ao estimar Recursos Minerais para mineralizações em veios de ouro, ter 
experiência com mineralização venular com efeito pepita elevado tais como estanho, 
urânio etc. provavelmente será relevante, e em contrapartida a experiência com 
depósitos maciços de metais básicos pode não ser relevante.  

 De um Profissional Qualificado na estimativa de Reservas Minerais para depósitos de 
ouro em aluvião, espera-se uma experiência considerável na avaliação e extração 
econômica deste tipo de mineralização. Isso se deve às características do ouro em 
sistemas aluvionares, ao tamanho das partículas do sedimento hospedeiro e aos baixos 
teores envolvidos. Experiência com depósitos do tipo placer contendo minerais 
diferentes de ouro não necessariamente pode fornecer uma experiência relevante 
adequada. 
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Profissional Qualificado  

 Se o Profissional Qualificado estiver preparando um relatório de Resultados de 
Exploração, a experiência relevante deve ser em exploração.  

 Se esse Profissional Qualificado estiver estimando ou supervisionando a estimativa de 
Recursos Minerais, a experiência relevante deve ser em estimativa, análise e avaliação de 
Recursos Minerais.  

 Se ele estiver calculando ou supervisionando o cálculo de Reservas Minerais, a 
experiência relevante deve ser em estimativa, análise, avaliação e extração econômica de 
Reservas Minerais. 
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 Qualified Person 

Mineral Resource and Mineral Reserve estimates and any supporting Technical Reports 
must be prepared by or under the direction of a Qualified Person, as that term is defined 
in NI 43-101. 
The Qualified Person(s) should be clearly satisfied that they could face their peers and 
demonstrate competence and relevant experience in the commodity, type of deposit 
and situation under consideration. 
If doubt exists, the person must either seek or obtain opinions from other colleagues or 
demonstrate that he or she has obtained assistance from experts in areas where he or she 
lacked the necessary expertise. 
(…) 
In addition to experience in the style of mineralization, a Qualified Person preparing or 
taking responsibility for Mineral Resource estimates must have sufficient experience in 
the sampling, assaying, or other property testing techniques that are relevant to the 
deposit under consideration in order to be aware of problems that could affect the 
reliability of the data. Some appreciation of extraction and processing techniques 
applicable to that deposit type might also be important. 

NI 43101 definitions 
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 Qualified Person 

“qualified person” means an individual who 

(a) is an engineer or geoscientist with a university degree, or equivalent 
accreditation, in an area of geoscience, or engineering, relating to mineral 
exploration or mining; 

(b) has at least five years of experience in mineral exploration, mine development or 
operation or mineral project assessment, or any combination of these, that is 
relevant to his or her professional degree or area of practice; 

(c) has experience relevant to the subject matter of the mineral project and the 
technical report; 

(d) is in good standing with a professional association; and 

(e) in the case of a professional association in a foreign jurisdiction, has a 
membership designation that 

(i) requires attainment of a position of responsibility in their profession that requires the 
exercise of independent judgment; and 
(ii) requires a recommendation for membership by at least two peers, and demonstrated 
prominence or expertise in the field of mineral exploration or mining; 

NI 43101 
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 Competent Person 

A Competent Person is a minerals industry professional who is a Registered Member of 
the SME or an eligible member of an approved “Recognized Professional Organization” 
(“RPO”) included in a list promulgated by the SME from time to time (Appendix A). A 
requirement for a professional organization to be recognized as an RPO is that it has 
enforceable disciplinary processes including the powers to suspend or expel a member. 

A Competent Person must have a minimum of five years relevant experience in the style 
of mineralization and type of deposit under consideration and in the activity which that 
person is undertaking. 

To became a Registered Member,  an applicant must have a minimum of five years of 
professional experience, of which at least 3 must have been in a position of 
responsibility, defined as one in which the individual was depended on for significant 
participation, management and decision making, and 

The applicant will need three endorsements from three current SME Registered 
Members. 

 

SME Guide 2014 

The requirement for, and the naming of, a Competent Person is aimed at improving and ensuring 

the quality of the information being released, and thus increasing investor confidence. 
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Las Personas Competentes en 
Recursos y Reservas Mineras 
califican en siete áreas de 
especialización:  
Geología, Minería, Procesos 
Minero Metalúrgicos, Evaluación 
Económica, Gestión de Proyectos, 
Geoestadística y Medio Ambiente 
y Seguridad 
 

11. Una Persona Competente Calificada que informa públicamente sobre los Resultados de 

Exploración, Recursos Minerales y Reservas Minerales: Es una persona inscrita en el Registro 

Público de Personas Competentes Calificadas, con título universitario, con al menos 10 años de 

antigüedad profesional en alguna de las especialidades asociadas con el negocio minero en el 

ámbito geo-minero-metalúrgico, con un mínimo de cinco años de experiencia relevante en 

área específica, como el análisis de datos geocientíficos, modelamiento, estimación y 

valorización de prospectos, recursos y reservas minerales, y que, además, posee un conocimiento 

amplio de los sustentos geo-minero-metalúrgicos asociados con el tipo y estilos de la 

mineralización bajo estudio y de toda la cadena de valor del negocio minero. 
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Atuação da CBRR – Estatuto Social 
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Registro CBRR – Requisitos para Registro Profissional 

 O candidato deve ter amplo conhecimento dos princípios e aplicação do Guia CBRR, das 
leis nacionais e outros regulamentos da indústria mineral exigidos na sua área de 
especialização.  

 O requerente deve apresentar uma declaração de que eles sabem e entendem os 
regulamentos da CBRR para declarar os resultados de exploração, recursos minerais e 
reservas minerais, sua aplicação e princípios. 

 O requerente deve apresentar uma declaração de que eles sabem, entendem e irão reger 
as suas atividades profissionais em conformidade com o Código de Ética da CBRR. 

 A pessoa deve satisfazer plenamente todos os outros requisitos de CBRR sobre Aplicação 
de Registro Profissional. 
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Registro CBRR – Solicitação de Registro 
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Registro CBRR – Solicitação de Registro 
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Código de Ética CBRR 
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Código de Ética - Princípios  

1. A principal responsabilidade e o maior dever do associado e de seus representantes 
serão sempre com o bem-estar, a integridade, a saúde e a segurança da comunidade em 
geral. 

2. O associado e seus representantes devem agir de forma íntegra, digna e imparcial, 
conforme requerem suas profissões. 

3. O associado e seus representantes evoluirão em sua carreira profissional e em seus 
conhecimentos e deverão fornecer auxílio e incentivo àqueles sob seu comando para 
proceder da mesma forma. 

4. O associado e seus representantes devem cumprir com toda a legislação e regulação 
mineral brasileira, assim entendidas as normas e regulamentos do Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM), das bolsas de valores e/ou outros órgãos 
reguladores no Brasil e em outros países. 

5. O associado e seus representantes diplomados no Brasil deverão estar registrados 
perante o seu respectivo órgão de classe profissional (CREA) e em dia com as suas 
obrigações. 

6. O associado e seus representantes devem zelar pela lisura, imparcialidade e integridade 
de seus trabalhos e da profissão, devendo sempre cumprir e observar a legislação 
brasileira, principalmente com relação às questões cíveis, penais, concorrenciais e 
anticorrupção.  
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Código de Ética - Orientações  

 O Código de Ética é definido em termos gerais, a fim de acomodar as muitas situações 
éticas complexas que podem surgir no dia-a-dia dos associados à CBRR e dos seus 
representantes. As notas definidas a seguir destinam-se a orientar os associados e seus 
representantes no sentido de tomar as suas próprias decisões éticas, com vista a defender 
as suas normas sociais e profissionais, bem como a reputação e integridade da CBRR.  

 Ressalta-se que as interpretações a seguir (indicadas por bullet points • e em itálico) não 
têm o objetivo de exaurir toda e qualquer situação de conflito ético à qual poderá estar 
sujeito o associado e seus representantes, devendo apenas auxiliá-los na tomada de 
decisões. Os termos utilizados abrangem as acepções mais amplas possíveis no contexto 
desse Código de Ética.  

 Se um associado ou seu representante tiver dúvidas sobre uma questão ética que surgir 
no decurso do seu trabalho, ele é encorajado a entrar em contato com a CBRR. Todas as 
comunicações serão tratadas com confidencialidade. 
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Código de Ética - Interpretações  

1. A principal responsabilidade e o maior dever do associado e de seus representantes serão 
sempre com o bem-estar, a integridade, a saúde e a segurança da comunidade em geral.  

• Desta cláusula, extrai-se que os interesses da comunidade em geral têm 
prioridade sobre interesses particulares.  

• Assim, espera-se que o associado e seus representantes recusem trabalhos 
que possam comprometer o interesse público, além de trabalharem dentro 
das normas profissionais visando garantir a segurança, a saúde e o bem-estar 
da comunidade em geral.  

• O associado e seus representantes devem empenhar-se para utilizar 
tecnologias apropriadas e recentes com o objetivo de respeitar o bem-estar da 
comunidade. 

• Caso haja um conflito de interesses entre o interesse da comunidade em geral 
ou este não venha sendo observado em um determinado trabalho ou projeto, 
espera-se que o associado e seus representantes informem o seu cliente ou 
empregador sobre o conflito observado, indicando as possíveis consequências 
(e, sendo o caso, notificarem as autoridades competentes). 
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Código de Ética - Interpretações  

2. O associado e seus representantes devem agir de forma íntegra, digna e imparcial, 
conforme requerem suas profissões.  

• O princípio em questão é que as profissões do associado e de seus representantes 
sejam estimadas e benquistas. As atitudes do associado e de seus representantes 
devem dignificar a profissão.  

• O associado e seus representantes não devem se envolver com atividades que 
saibam ou devessem saber fraudulentas, antiéticas ou de qualquer forma 
desonestas.  

• O associado e seus representantes não devem se associar a terceiros com o fim de 
cometer atos antiéticos. 

• O associado e seus representantes não devem prometer, oferecer ou dar qualquer 
vantagem indevida a terceiro (seja ele agente público ou privado), ou financiar, 
custear ou ainda usar um intermediário, com o fim de influenciar em conduta ou 
omissão. Qualquer tipo de suborno/propina (seja a agente público ou privado) é 
proibido e sancionável pela CBRR. 

• O associado e seus representantes não devem manter parcerias ou contato 
profissional com qualquer pessoa excluída da CBRR por condutas antiprofissionais. 
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Código de Ética - Interpretações  

3. O associado e seus representantes evoluirão em sua carreira profissional e em seus 
conhecimentos e deverão fornecer auxílio e incentivo àqueles sob seu comando para 
proceder da mesma forma.  

• Extrai-se do presente tópico que o associado e seus representantes sempre 
devem buscar expandir seu conhecimento e aprimorar sua técnica em 
benefício do contínuo desenvolvimento de sua profissão.  

• O associado e seus representantes devem encorajar e incentivar seus 
empregados e funcionários, bem como seus pares, a buscar contínuo 
desenvolvimento profissional.  

• O associado e seus representantes devem incentivar seus empregados e 
funcionários, bem como seus pares, a apoiar a CBRR e outras instituições que 
busquem o engrandecimento de suas profissões. 
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Código de Ética - Interpretações  

4. O associado e seus representantes devem cumprir com toda a legislação e regulação 
mineral brasileira, assim entendidas as normas e regulamentos do Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM), das bolsas de valores e/ou outros órgãos 
reguladores de suas atividades no Brasil e em outros países.  

• O associado e seus representantes devem estar sempre atualizados sobre e 
cumprir as novas leis e regulamentos da atividade que desempenha, seja no 
Brasil ou em outro país ou jurisdição em que seus trabalhos sejam 
desenvolvidos ou em que o depósito mineral se localize.  

• O associado e seus representantes devem observar os requisitos das bolsas de 
valores, nacionais ou estrangeiras, ou outras entidades pertinentes para 
emissão de seus relatórios com relação ao seu conteúdo, preparação e usos.  
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Código de Ética - Interpretações  

5. O associado e seus representantes diplomados no Brasil deverão estar registrados perante 
o seu respectivo órgão de classe profissional (CREA) e em dia com as suas obrigações.  

 

6. O associado e seus representantes devem zelar pela lisura, imparcialidade e integridade 
de seus trabalhos e da profissão, devendo sempre cumprir e observar a legislação 
brasileira, principalmente com relação às questões cíveis, penais, concorrenciais e 
anticorrupção. 

• O associado e seus representantes devem respeitar a legislação cível, penal, 
concorrencial e anticorrupção brasileira, principalmente (mas não se 
limitando): (i) a Lei de Defesa da Concorrência – Lei 12.529/2011; e a Lei dos 
Crimes Contra a Ordem Econômica – Lei 8.137/1990; e (ii) toda a legislação 
anticorrupção, especificamente, as normas nacionais relacionadas à 
corrupção, os crimes contra a Administração Pública brasileira e estrangeira 
dispostos no Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940), bem como as 
disposições da Lei da Empresa Limpa (Lei nº 12.846/2013) e outras correlatas.  
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Código de Ética - Interpretações  

6. O associado e seus representantes devem zelar pela lisura, imparcialidade e integridade 
de seus trabalhos e da profissão, devendo sempre cumprir e observar a legislação 
brasileira, principalmente com relação às questões cíveis, penais, concorrenciais e 
anticorrupção.  

• O associado e seus representantes não devem subornar agentes públicos ou 
privados, ou seja, oferecer, prometer ou entregar qualquer vantagem indevida 
a tais agentes para obter benefício.  

• O associado e seus representantes não devem aproveitar-se das reuniões com 
outros associados concorrentes e seus representantes para prática de cartel. O 
associado e seus representantes não devem trocar informações 
comercialmente sensíveis, como plano de atuação no mercado, preços de 
produtos e serviços, etc.  

• O associado e seus representantes não devem aproveitar-se das reuniões com 
outros associados concorrentes e seus representantes para combinar divisão 
de mercado, ajustar apresentação de propostas em licitações públicas ou 
concorrências privadas, etc. 
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Código de Ética - Interpretações  

6. O associado e seus representantes devem zelar pela lisura, imparcialidade e integridade 
de seus trabalhos e da profissão, devendo sempre cumprir e observar a legislação 
brasileira, principalmente com relação às questões cíveis, penais, concorrenciais e 
anticorrupção.  

• O associado e seus representantes devem utilizar-se das reuniões no âmbito 
da CBRR apenas para discussão dos assuntos inerentes à atividade da CBRR ou 
dela derivada, evitando pautas estranhas aos assuntos da CBRR.  

• O associado e seus representantes devem atuar sempre com ética e 
transparência ao tratar de assuntos profissionais com agentes públicos, 
zelando pela lisura da relação.  



68 

 Competent Person 

 A Public Report concerning a company’s Exploration Targets, Exploration Results, 
Mineral Resources or Ore Reserves is the responsibility of the company acting 
through its Board of Directors. Any such report must be based on, and fairly 
reflect, the information and supporting documentation prepared by a Competent 
Person. A company issuing a Public Report shall disclose the name(s) of the 
Competent Person, state whether the Competent Person is a full-time employee 
of the company, and, if not, name the Competent Person’s employer.  
 

 A ‘Competent Person’ is a minerals industry professional who is a Member or 
Fellow of The Australasian Institute of Mining and Metallurgy, or of the Australian 
Institute of Geoscientists, or of a ‘Recognised Professional Organisation’ (RPO), as 
included in a list available on the JORC and ASX websites. These organisations 
have enforceable disciplinary processes including the powers to suspend or expel 
a member. A Competent Person must have a minimum of five years relevant 
experience in the style of mineralisation or type of deposit under consideration 
and in the activity which that person is undertaking 

JORC 2012 
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 Qualified Person 

Mineral Resource and Mineral Reserve estimates and any supporting Technical Reports 
must be prepared by or under the direction of a Qualified Person, as that term is defined 
in NI 43-101. 
The Qualified Person(s) should be clearly satisfied that they could face their peers and 
demonstrate competence and relevant experience in the commodity, type of deposit 
and situation under consideration. 
If doubt exists, the person must either seek or obtain opinions from other colleagues or 
demonstrate that he or she has obtained assistance from experts in areas where he or she 
lacked the necessary expertise. 
(…) 
In addition to experience in the style of mineralization, a Qualified Person preparing or 
taking responsibility for Mineral Resource estimates must have sufficient experience in 
the sampling, assaying, or other property testing techniques that are relevant to the 
deposit under consideration in order to be aware of problems that could affect the 
reliability of the data. Some appreciation of extraction and processing techniques 
applicable to that deposit type might also be important. 

NI 43101 definitions 
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 Qualified Person 

“qualified person” means an individual who 

(a) is an engineer or geoscientist with a university degree, or equivalent 
accreditation, in an area of geoscience, or engineering, relating to mineral 
exploration or mining; 

(b) has at least five years of experience in mineral exploration, mine development or 
operation or mineral project assessment, or any combination of these, that is 
relevant to his or her professional degree or area of practice; 

(c) has experience relevant to the subject matter of the mineral project and the 
technical report; 

(d) is in good standing with a professional association; and 

(e) in the case of a professional association in a foreign jurisdiction, has a 
membership designation that 

(i) requires attainment of a position of responsibility in their profession that requires the 
exercise of independent judgment; and 
(ii) requires a recommendation for membership by at least two peers, and demonstrated 
prominence or expertise in the field of mineral exploration or mining; 

NI 43101 
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 Competent Person 

A Competent Person is a minerals industry professional who is a Registered Member of 
the SME or an eligible member of an approved “Recognized Professional Organization” 
(“RPO”) included in a list promulgated by the SME from time to time (Appendix A). A 
requirement for a professional organization to be recognized as an RPO is that it has 
enforceable disciplinary processes including the powers to suspend or expel a member. 

A Competent Person must have a minimum of five years relevant experience in the style 
of mineralization and type of deposit under consideration and in the activity which that 
person is undertaking. 

To became a Registered Member,  an applicant must have a minimum of five years of 
professional experience, of which at least 3 must have been in a position of 
responsibility, defined as one in which the individual was depended on for significant 
participation, management and decision making, and 

The applicant will need three endorsements from three current SME Registered 
Members. 

 

SME Guide 2014 

The requirement for, and the naming of, a Competent Person is aimed at improving and ensuring 

the quality of the information being released, and thus increasing investor confidence. 
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Las Personas Competentes en 
Recursos y Reservas Mineras 
califican en siete áreas de 
especialización:  
Geología, Minería, Procesos 
Minero Metalúrgicos, Evaluación 
Económica, Gestión de Proyectos, 
Geoestadística y Medio Ambiente 
y Seguridad 

11. Una Persona Competente Calificada que informa públicamente sobre los Resultados de Exploración, 

Recursos Minerales y Reservas Minerales: Es una persona inscrita en el Registro Público de Personas 

Competentes Calificadas, con título universitario, con al menos 10 años de antigüedad profesional en 

alguna de las especialidades asociadas con el negocio minero en el ámbito geo-minero-metalúrgico, con un 

mínimo de cinco años de experiencia relevante en área específica, como el análisis de datos 

geocientíficos, modelamiento, estimación y valorización de prospectos, recursos y reservas minerales, y que, 

además, posee un conocimiento amplio de los sustentos geo-minero-metalúrgicos asociados con el tipo y 

estilos de la mineralización bajo estudio y de toda la cadena de valor del negocio minero. 


