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Importância de Padrões Internacionais

 Família de Códigos
 Mesma abordagem
 Definições idênticas
 Conformidade – Confiança         
a dos Investidores
 Comparação de Projetos/   
a Minas
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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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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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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.
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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 

 Como orientação geral, as pessoas solicitadas para atuar como Profissionais Qualificados
devem estar cientes de que podem ter que confrontar seus pares e demonstrar
competência em relação ao bem mineral, ao tipo de depósito e à situação considerada.
Se houver dúvida, o profissional deve buscar opinião de pares experientes no assunto ou
declinar de atuar como Profissional Qualificado.

 Tanto a Declaração quanto a documentação devem ser bem organizadas e arquivadas de
tal forma que a competência seja claramente demonstrada, e quaisquer revisões futuras
(por exemplo, auditorias internas ou externas) possam ser realizadas com eficiência.



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 (ver Figura 1) a menos que a situação esteja coberta e em estrita conformidade
com os requisitos da cláusula 17.

 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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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 - Categorias
Dados limitados
Sugere mas não 
atesta continuidade

Dados suficientes 
para aplicar Fatores 
Modif. e embasar 
plano de lavra e 
avaliar viab. 
econômica

Dados suficientes 
para aplicar Fatores 
Modif. e embasar 
plano de lavra 
detalhado e 
avaliação final de 
viab. econômica
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Perspectivas razoáveis  de extração econômica

Fonte: CIMM
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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.

Deve-se demonstrar o ponto de referência no qual as Reservas são definidas.
Normalmente é o ponto onde o minério é entregue na planta de beneficiamento. É
importante, em todas as situações onde esse ponto de referência é diferente, tal como
para um produto vendável, que informações detalhadas garantam que o leitor seja
totalmente informado sobre o que está sendo declarado.
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Reserva Mineral - Categorias

Parte economicamente 
lavrável do Recurso 
Indicado (parte Medido)
Confiabilidade nos FM 
mais baixa que Reserva 
Provada

Parte economicamente 
lavrável do Recurso 
Medido
Mais alto grau de 
confiabilidade nos FM
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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 Geral entre Resultados de Exploração, 

Recursos e Reservas Minerais



 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 Geral entre Resultados de Exploração, 

Recursos e Reservas Minerais
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Exemplo de relação entre Recursos e Reservas:

RESERVA 
PROVÁVEL

RESERVA PROVADA
RECURSO MEDIDO

RECURSO MEDIDO
RECURSO
INDICADORECURSO INFERIDO

INFERIDO
no LOM

RECURSO INFERIDO
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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.

 O Guia não exige que um Estudo de Viabilidade seja realizado para converter Recursos
Minerais em Reservas Minerais, mas ele requer que, pelo menos, um Estudo de Pré-
Viabilidade tenha determinado que o projeto de mineração seja técnica e
economicamente viável, e que os Fatores Modificadores relevantes tenham sido
considerados nessa conversão.
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Relação entre Recursos, Reservas e Estudos Técnicos

RECURSOS
MEDIDOS

RECURSOS
INDICADOS

RECURSOS
INFERIDOS

FEASIBILITY

PRE-FEASIBILITY

SCOPING STUDY

RESERVA 
PROVADA

RESERVA 
PROVÁVEL
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RESULTADOS DE 
EXPLORAÇÃO

Continuar pesquisa

Descarte da área



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.

22



Estatuto CBRR
Deveres dos Profissionais Qualificados Registrados

Art. 10 – São deveres dos Associados e de seus representantes:

 A leitura do Código de Ética da CBRR e afixação de ciência de seus termos em livro
específico, por meio de seus representantes;

 Cumprir e fazer cumprir este Estatuto, o Código de Ética, os regulamentos internos da
CBRR e o Guia CBRR para Declaração de Resultados de Exploração, Recursos e Reservas
Minerais;

 Manter sigilo das informações, documentos e antecedentes de caráter reservado, que
cheguem a seu conhecimento ou de seus representantes em razão das funções
desempenhadas na CBRR, exceto quando requeridos por alguma autoridade pública com
prerrogativas de requisitá-los, ou por Tribunais de Justiça;

 Não se utilizar, seja direta ou indiretamente, em benefício próprio ou de terceiros, de
informações que tenham acesso no desempenho de suas funções.
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Código de Ética CBRR
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OPR – Organizações Profissionais Reconhecidas 
Reciprocidade
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Acesse o site: www.cbrr.org.br
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Princípios e diretrizes do Guia Brasileiro para 

Declaração de Recursos e Reservas Minerais

Ouro Preto, 18 a 21 de maio de 2016
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Thomas Brenner

Presidente do Comitê Técnico CBRR

Representante CRIRSCO

Obrigado !

guiacbrr@cbrr.org.br


