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INFORMAÇÕES GERAIS 

• Histórico, evolução dos códigos, família CRIRSCO 

• Princípios 

– Transparência, Materialidade e Competência.  

• A CBRR  

– Comitês. 

– Objetivos da CBRR. 

– Como se registrar na CBRR. 

– Profissionais Qualificados Registrados – set/2019. 
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Padronização dos recursos e reservas 

• Cartilha com definições, conceitos e padronização para a divulgação de 
recursos e reservas minerais. 

• Amplamente utilizado nos principais países mineradores do mundo, 

requerido por investidores e mercado, permitindo comparação 

(benchmarking) entre projetos similares, em jurisdições distintas. 

• Promoção do aumento do nível de governança corporativa e técnica do setor 

mineral brasileiro, aproximando-nos das melhores práticas aceitas e 

vigentes ao redor do mundo mineral = AUMENTO DE CREDIBILIDADE! 

 Profissional Qualificado Registrado e Guia Técnico CBRR como ponto central.  
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International Reporting Template for the Public Reporting of Exploration Results, Mineral 
Resources and Mineral Reserves - modelo de código conhecido como "IRT”, que foi a principal 
referência para a elaboração do Guia CBRR.  
 

• Criado em 2006, atualizado em 2013. 

• revisão iniciada em 2017 – finalização em 2020. 

Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards 
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Comitê reconhecido como a organização internacional que representa a indústria da mineração, o 

que confere alta credibilidade e responsabilidade, em questões relativas à classificação de 

recursos e reservas, e relatórios de ativos minerais por: 
 

• The International Accounting Standards Board (IASB) 

• The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) 

• The International Council on Mining and Metals (ICMM) 



Evolução dos códigos CRIRSCO 
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Países membros – set/2019 
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O que são os códigos internacionais? 

• Orientações e recomendações de Boas Práticas para a Declaração Pública 

de Resultados de Exploração, Recursos Minerais e Reservas Minerais 

• Aplicam-se a todos os minerais sólidos, inclusive diamante, outras gemas, 

minerais industriais, rochas e agregados e carvão. 

• Declarações Públicas são preparadas para informar investidores e seus 

consultores sobre os Resultados de Exploração, Recursos Minerais ou 

Reservas Minerais. 

• As declarações são feitas pelas empresas que captam recursos em bolsas 

de valores ou negociam seus prospectos e projetos minerais, utilizando as 

referências dos códigos internacionais.  
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Princípios 
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Princípios 

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 

• Profissional da indústria mineral registrado junto à 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, 

bem como no tipo de atividade pela qual a pessoa assume responsabilidade. 

• Posição de responsabilidade não significa posição hierárquica, mas aquela na 

qual o indivíduo tem significativa participação na gestão e tomada de decisão. 
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Competência no mundo 
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Requisitos para competência no mundo 
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A CBRR 

CONSELHO DIRETOR 

• Marcos André G. V. Gonçalves (Presidente) 

• Felipe Holzhacker Alves (Vice Presidente) 

• Edson Ribeiro 

• Marcelo Tunes 

• Miguel Nery 

• Rinaldo Mancin 

 

REPRESENTANTES BRASILEIROS 

CRIRSCO 

• Edson Ribeiro | Vale 

• Thomas Brenner | Nexa 
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Os Comitês 

Comitê de Ética: 

• Augusto Pires (Adimb) 

• Claudio Fernandes (Bemisa) 

• Eduardo Martins (Codemge) 

• Edmilson da Costa (Ibram) 

• Fabio Figueiredo FW & C 

Advogados Associados 

• Luiz Visconti (Visconti Law) 

Comitê Técnico: 

• Celeste Queiroz (Vale) 

• George de Tomi (USP) 

• João Felipe Costa (UFRGS) 

• Rodrigo Peroni (UFRGS) 

• Vago 

• Thomas Brenner (Nexa) 

Comitê de Registro: 

• Alessandro M Silva (Anglo Gold) 

• Felipe M. de Araújo (Yamana) 

• Antonio Tadeu Veiga (Geos) 

• Leonardo F. de Faria (Vale) 

• Márcio Tschiedel (Consultor) 

• Walid Daoud 
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Quem pode se registrar na CBRR? 

• Curso universitário concluído no Brasil ou instituição 

reconhecida no exterior. 

• Atuação relevante 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. 

• 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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1) Por Área de Conhecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Por tipo de Mineralização / Commodity (ou de depósito considerado). 

3) Por método de lavra - Subterrânea / Céu aberto. 

4) Pelo Estágio de desenvolvimento (projeto, pré-viabilidade, viabilidade). 

 

 

 

 

Exploração Mineral 

Estimativa de Recursos Minerais  

Estimativa de Reservas Minerais  

Operações de Mineração 

Processamento Mineral 

Geotecnia 

Áreas de competência 
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• PERC 

• SME/USA 

• CM CHILE 

 

META 2020:  

AUSTRÁLIA E CANADÁ 

Acordos de  

reciprocidade 
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Site: www.cbrr.org.br  

Em atualização! 

18 

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


https://www.linkedin.com/company/cbrr/ 

Notícias nas mídias sociais CBRR 
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Iniciativas programadas e em curso CBRR 

-> Contribuir p/ regulamentação do Art. 9º § 4 do decreto 9.406. 

-> Oferecer cursos de capacitação. 

-> Reformular website. 

-> 1ª revisão do Guia CBRR. 

-> Aumentar base de PQR´s. 

-> Implementar calendario de capacitação profissional 
contínua de PQR´s em conjunto com outras NRO´s da América 
do Sul. 

-> Reconhecimento de profissionais qualificados em outras 
disciplinas (“specialist professionals”). 

-> Elaborar Guia para avaliação 
econômica de projetos e direitos 
minerários. 
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Marcos André Gomes Veiga Gonçalves 

Presidente CBRR 

presidente@cbrr.org.br 

www.cbrr.org.br 

www.linkedin.com/company/cbrr/ 

Obrigado! 

mailto:presidente@cbrr.org.br
http://www.cbrr.org.br/
http://www.linkedin.com/company/cbrr/

