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Programa da Apresentação

✓ CRIRSCO, NROs, RPOs, ICMM 

✓ Códigos de recursos e reservas minerais

✓ Princípios 

✓ Transparência 

✓ Materialidade 

✓ Competência

✓ As características e o papel do Profissional Qualificado

✓ Educação

✓ Ética

✓ Experiência

✓ Exemplos de aplicação do Profissional Qualificado (Competent Person/Qualified Person)

✓ Entendimento sobre o razoável perspectiva de extração econômica (ou razoável perspectiva 

de eventual extração econômica)



Por que Padronizar Recursos e Reservas?

BHP

AngloGoldAshanti Rio Tinto

Anglo American



ICMM: International Council of Mining and Metals

CRIRSCO: Committee for Mineral Reserves International Reporting 

Standards = Padrões e Registro das NRO

NRO: National Reporting Organizations = Responsáveis pelos Códigos

RPO: Recognized Professional Organizations = Registro Profissional



BRE-X Fraud, 1997

NI-43-101, 1999

McKelvey Box, 
1972

Linha do Tempo: evolução dos principais códigos e NROs
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Membros até 2015

2015 a 2019



Padrão CRIRSCO de classificação de recursos e reservas



Transparency

Clear and no 
Ambiguities

Competency

Based on work 
of Qualified and 

Registered 
Professionals

Materiality

All the relevant 
information 
available

Princípios dos Códigos de Recursos e Reservas



Princípios Código CBRR

Transparência

• Exige que o leitor de uma Declaração Pública seja provido 
com informações suficientes, cuja apresentação deve ser 
clara e sem ambiguidades, para que este compreenda o 
relatório e não seja mal orientado por esta informação ou 
pela omissão de informações materiais que sejam de 
conhecimento do Profissional Qualificado.

Materialidade

• Exige que uma Declaração Pública contenha todas as 
informações relevantes que investidores e seus 
consultores possam vir a solicitar e que possam de 
forma razoável 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. Onde a 
informação relevante não for apresentada, deve ser fornecida 
uma explicação para justificar a sua exclusão.

Competência

• Exige que a Declaração Pública se baseie no trabalho 
realizado por profissionais devidamente qualificados e 
experientes sujeitos a um código de ética e regras de 
conduta profissionais vinculativas (o Profissional 
Qualificado).

Transparência

Claro e Sem 
Ambiguidades

Competência

Baseada em
trabalhos de 
Profissionais
Qualificados

Materialidade

Toda a 
informação
relevante
disponível



Imparcialidade (PERC 2017)

Fonte: PERC 2017

Imparcialidade requer que o autor da declaração pública 

esteja satisfeito e apto a declarar sem nenhuma restrição 

de que seu trabalho não sofreu influência indevida por 

parte da organização, companhia quando do 

comissionamento da declaração pública, quando se torne 

pública; que todas as premissas estão documentadas; e 

que adequadamente todos os aspectos materiais da 

declaração estão dispostos, incluindo qualquer relação 

direta ou indireta relevante (como um empregado ou um 

proprietário de ações) entre o Competent Person e os 

proprietários do projeto a ser reportado, e que o leitor seja 

informado e possa fazer um julgamento imparcial 

doravante.



Fonte: NI-43-101Independência – Canadá

Quem não é Independente?

(a) Empregado, interno ou diretor do declarante.

(b) Empregado, interno ou director com de uma parte interessada ao declarante.

(c) Um sócio de alguma entidade citada em (a) ou (b)

(d) Possui ou espera obter ações, direta ou indiretamente em relação ao declarante.

(e) Possui ou espera obter ações por via Direta ou indireta de alguma parte

interessada ou propriedade adjacente.

(f) É empregado, director que possui interesse direto ou indireto na área ou em áreas

adjacentes.

(g) Tem ou espera ter, direta ou indiretamente, propriedade ou royalty, ou qualquer

interesse na propriedade declarada no relatório ou propriedades adjacentes.

(h) Recebeu a maior parte de seu salário ou vencimentos, seja direta ou indiretamente

nos últimos 3 anos que precederam a data da declaração pública de um declarante

ou de alguma parte interessada.

TODOS:

✓ Primeira declaração no Canadá

✓ Quando preencherem um formulário específico mais detalhado (long form 

prospectus) 

✓ Primeira declaração de um recurso mineral, PEA (Preliminary Economic 

Assessment), ou reserva mineral

✓ Quando houver mudança > 100% de um recurso ou reserva

Dispensados (declarantes em produção mineral):

✓ Lucro Operacional > $30 milhões no ano fiscal

✓ Lucro Operacional > $90 milhões nos últimos 3 anos fiscais



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 - OPR', presente na lista disponível no Anexo 3. A CBRR e as OPRs têm processos 

disciplinares executórios aplicáveis, incluindo os poderes para suspender ou excluir membros.

Um Profissional Qualificado registrado junto à CBRR deve ter no mínimo 10 (dez) anos de 

experiência profissional e no mínimo 5 (cinco) anos de experiência relevante no estilo de 

mineralização, tipo de depósito considerado e na atividade sobre a qual a pessoa assume 

responsabilidade, incluindo pelo menos 3 (três) anos em Posição de Responsabilidade.

Entende-se por ‘Posição de Responsabilidade’ aquela em que se depende do indivíduo para 

participação significativa, gestão e tomada de decisões relevantes na sua respectiva área de 

competência técnica. Posição de Responsabilidade não implica necessariamente em posição 

gerencial, hierárquica ou societária. Posições gerenciais, hierárquicas ou societárias não podem ser 

automaticamente reconhecidas como Posição de Responsabilidade.

Profissional Qualificado - Definições



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 ‘Recognized

Professional Organization’ (RPO), as

included in a list available on the JORC and

ASX websites. These organizations 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

mineralization or type of deposit under

consideration and in the activity which that

person is undertaking.

‘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;

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.

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

JORC 2012 NI-43-101 SME Guide 2017 CH20235



Educação

ExperiênciaÉtica

Profissional da 
Indústria Mineral

• Educação compatível com sua função

• Relação Profissional com as commodities e 
ambientes geológicos pelos quais se responsabiliza
tecnicamente

• Pode demonstrar seu conhecimento e justificar seus
resultados perante um Profissional Qualificado

Registrado em
uma Organização

Profissional 
Reconhecida

• Possua o correto nível de associação profissional
compatível com a atribuição de Profissional 
Qualificado

• Esteja sujeito ao Código de ética e as atribuições
disciplinares da associação profissional

Nível Relevante
de Experiência

• Para a CBRR:

• Indústria: 10 Anos de Experiência

• Estilo ou Tipo de Mineralização/Commodity: 5 
Anos

• Posições de Responsabilidade: 3 anos

Profissional Qualificado - Definições



Profissional Qualificado – “Benchmark” CRIRSCO (Membros ate 2015)



USA: Atualização da Regulação Guide 7 da SEC para a SK-1300



Qualified Person – USA: SEC (SK-1300)
O QP não será submetido a regulamentação específica da Seção 11 para 

alguns aspectos como os fatores modificadores fora de sua área de 

atuação, cujas informações são provides pelo declarante e estão

discutidas no relatório técnico, ou outras partes da declaração publica. 

Estes fatores modificadores consistem de:

• Tendências macroeconômicas, dados, premissas, taxas de juros;

• Informação do mercado ou planos que estejam sob o controle do 

declarante;

• Questões legais fora da área de experiência do QP, tais como

estatutárias ou regulatórias interpretativas que possam afetar o 

plano de mineração;

• Questões ambientais fora da área de experiência do QP;

• Questões relevantes ao registrante em relação aos planos de 

desnvolvimento de indivíduos de comunidades locais ou grupos

com conexão com o plano de mineração;

• Fatores governamentais fora da área de atuação do QP.

A regra requer ao QP, em uma seção separada do relatório técnico, que 

identifique as categorias de informação providas pelo registrante e as 

porções do relatório que foram preparadas com base nestas informações, 

e a extensão de sua confiança. O QP deve também declarer que ele ou

ela estão razoavelmente de acordo com a utilização das informações do 

registrante, para todas as informações identificadas.

Somado a isso, pode ocorrer que uma empresa contratada, que emprega

o QP, pode assinar o relatório técnico e prover um consentimento por 

escrito para um responsável técnico seguindo a legislação, sem nomear o 

indivíduo como QP. Se o QP é um empregado do declarante, porém, ele

ou ela devem prover um consentimento por escrito em base individual.



 Uma Declaração Pública referente a Resultados de Exploração, 

Recursos Minerais e/ou Reservas Minerais de uma entidade é de 

responsabilidade da entidade, que atua por meio de seu 

Conselho de Administração. 

 A documentação detalhando Resultados de Exploração, 

Estimativas de Recursos Minerais e de Reservas Minerais, nas 

quais a Declaração Pública se baseia, deve ser preparada por 

Profissionais Qualificados ou sob a supervisão destes e ser 

assinado por eles. 

 A documentação deve fornecer uma representação fiel dos 

Resultados de Exploração, Recursos Minerais ou Reservas 

Minerais que estão sendo declarados.

Competência e responsabilidade

Materialidade

Transparência

Competência



• 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.

Competência

Atribuição de responsabilidades aos
profissionais dentro de suas áreas

de atuação



CompetênciaTransparência, Materialidade, 

Competência, Imparcialidade 

e Independência: onde 

encontrar em uma declaração 

de Profissional Qualificado?

Princípios da 
Independência e/ou

Imparcialidade

Competência

Transparência

Materialidade

Independência e 
Imparcialidade



“O QP deve estar claramente 

satisfeito, de forma a encarar seus 

pares, demonstrar competência e 

relevante experiência na commodity, 

tipo de depósito e situação em 

consideração.”

Profissional Qualificado: Um exercício de auto análise, e não de auto suficiência.



“Tudo se resume, e sempre será, à 

integridade, honestidade, competência e 

experiência da pessoa que executa o 

trabalho - ponto!"

Profissional Qualificado



Razoáveis Perspectivas 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. 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 lavra, 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.

• Qualquer premissa material feita na determinação das 
‘perspectivas razoáveis de extração econômica’ deve 
ser claramente descrita na Declaração Pública.

Classificação de Recursos e Reservas

• Diagrama de classificação de Recursos e Reservas

• Recurso Mineral: Perspectivas Razoáveis de Extração
Econômicas

• Reservas Minerais: Perspectivas Razoáveis de Extração
Econômica + Fatores Modificadores

Razoáveis Perspectivas de Extração Econômica



Modelo Geológico

Teores

Toneladas

Geometalurgia

Categoria de Recursos

Inventário Mineral Recursos Minerais
Reservas

Minerais

Material Amostrado
(Sondado) 

Reconhecido por um 
modelo 3D

Porção com 
reconhecido potencial

Econômico

Porção com Razoável

Perspectiva de Extração

Econômica (Ou eventual 

extração econômica):

• Limites

• Aspectos Econômicos

• Aspectos de 

Mineração/Metalurgia

• Aspectos Técnicos

• Aspectos Ambientais

• Restrições ou

• Nível Conceitual

Porção do Recurso Medido

mais Indicado após

consideração dos Fatores

Modificadores:

• Mineração

• Metalurgia

• Marketing

• Legal

• Social / Governamental

• Meio Ambiente

• Infraestrutura

• Nível de Pré-viabilidade

Razoável Perspectiva de Extração Econômica

(ou eventual extração econômica)

RESPONSABILIDADE TÉCNICA DOS QP/CP/PQR



Preço da 
Commodity

Recuperação
Metalúrgica

Método de 
Lavra

Custos de 
Produção

Teores de Corte

Razoável
Prospecto de 

Extração
Econômica

Implica em trabalhos técnicos e 
julgamentos do PQR (e de sua
empresa) com respeito a todos

os fatores que devem influenciar
na determinação da razoável
eventual extração econômica

As bases para a determinação da 
razoável perspectiva de eventual 
extração econômica devem estar

reportados de forma 
transparente e podem incluir os

items

Como Definir Razoável Perspectiva de Extração Econômica



Modelo do Corpo de Minério

ou Inventário Sondado e 

Amostrado
“Otimização” de Pit a $1100/oz = Reservas

“Otimização” de Pit a 
$1400/oz = Recursos

(Crown Pillar)

Zona de Interface entre OP e 
UG com recursos a $1400/oz

Recurso Mineral com a aplicação da razoável

perspectiva de extração econômica

Exemplo 1: Subterrânea e Céu Aberto



Exemplo 2: Subterrânea
Modelo do Corpo de Minério

ou Inventário Sondado e 

Amostrado

Recurso Mineral com a aplicação da razoável

perspectiva de extração econômica

“Otimização” de Stopes a $1400/oz = Recursos UG (Verde = Stopes)

“Otimização” de Stopes a $1100/oz = Reservas UG (Stopes 
dentro do Contorno Interno em cor cinza)



 A grande maioria dos meus pares concordariam com minha estratégias em definir,

classificar e declarar as estimativas?

 Minhas premissas para eventual extração econômica são razoáveis e realistas?

 Investidores estarão informados sobre as premissas, fatores e nível de confiança dos

dados?

 O estágio de desenvolvimento do projeto reflete o nível de confiança dos dados?

 Apliquei os parâmetros de mineração para declaração de estimativas de recursos?

 Considerei e usei todos os dados representativos – e se não, considerei vantagens e

riscos em não usar?

 Apliquei fatores modificadores e de projeto realistas e justificáveis na determinação do

planejamento e sequenciamento para declarar as estimativas de reservas?

 Apresentei adequadamente as significativas áreas de risco e incerteza e os meios

potenciais que possam orientar estudos futuros?

Verificações Importantes

NOPPË (2014)



Princípios

Transparência

Materialidade

Competência

PQR

Profissional da 
Indústria Mineral

Registrado em
Organização
Profissional

Experiência
Relevante

PQR 
CBRR

10 anos de 
Experiência na

Indústria

5 Anos de 
experiência na

substância / estilo
de mineralização

3 Anos em
posições de 

Responsabilidade

Recursos
Minerais

Recurso mineral 
não é o invenário
total sondado e 

amostrado

Recurso Mineral 
precisa

demonstrar PREE

PREE

Preço da 
Commodity

Recuperação
Metalúrgica

Método de Lavra

Custos

Teores de Corte

QUADRO RESUMO



cbrr.org.br ÁREAS DE COMPETÊNCIA

 Exploração mineral

 Estimativa de recursos minerais

 Estimativa de reservas minerais

 Operações de mineração

 Processamento mineral

 Geotecnia

 Meio ambiente e sustentabilidade

 Avaliação econômico-financeira de ativos minerais

 Regulação minerária no Brasil



 Guia CBRR para declaração de resultados de exploração, recursos e reservas minerais, 
preparado pela Comissão Brasileira de Recursos e Reservas – CBRR, Edição 2016. Disponível em

www.cbrr.org.br

 Curso CBRR para ANM em Salvador, Setembro 2019

 Mining Disclosure Essentials: NI 43-101 Reporting fundamentals, industry best practices, 

and useful Guidance for TSX and TSXV issuers, by Craig Waldie, P.Geo., Senior Geologist, OSC; 

James Whyte, P.Geo., Senior Geologist, OSC; Paul Ténière, P.Geo., Senior Manager Mining March 7, 2018 

TSX & TSX Venture @ Ontario Security Commission Website

 Importance of a QP on Investment Selection in the Mining Sector, by Deborah McCombe, CIM 

Representative @ CRIRSCO Workshop, Brasilia, Brazil, December 1st, 2015. Available @ CRIRSCO 

Website

 The Role of the Competent Person, by Neil Wells, CRIRSCO Deputy Chair, Yogyakarta, October 31st 

2017. Available at www.crirsco.com

 https://www.sec.gov/corpfin/secg-modernization-property-disclosures-mining-registrants

 Principais websites consultados: crirsco.com; cbrr.org.br

Referências

http://www.crirsco.com/
https://www.sec.gov/corpfin/secg-modernization-property-disclosures-mining-registrants

