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Vínculo:      Consultor Independente  

Edital         Cobre Bom Jardim 

Nome: Leslie Priscila Culpi da Silva 

Empresa:  

Cargo:  

Endereço:  

Cidade:  

Estado:   

Telefone: (41) 999681128 

E-mail: leslieculpi@hotmail.com 

 
Pedido de 
Esclarecimento 

Prezados, boa tarde. 
Venho através deste formulário, solicitar informações 
relacionados ao corpo minerário de Bom Jardim.  
Segundo no plano de trabalho que acessei, as pesquisas 
minerárias foram realizadas na década de 70. Atualmente o 
mercado internacional não aceita até mesmos as pesquisas e 
laudos laboratoriais com 2 anos, mais. Portanto, uma revisão 
do modelo e dados anteriores é inviável. Seria lógico a 
realização do zero de todo o processo de levantamentos 
preliminares (estudos e sondagens). 
Mesmo se considerado o baixíssimo teor, na mais otimista 
das hipóteses 33%, das antigas análises, mas de forma alguma 
para referência, o bônus de 2 milhões de dólares parece algo 
fora dos padrões dos grandes projetos minerários pelo 
mundo afora, no ano de 2020-2021. 
De qualquer forma, tenho dúvidas, como da existência de  
superficiários e se há algum plano de evacuação/logística da 
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produção? 
Atenciosamente, 
Leslie 
 

Resposta Prezada Leslie, 
 
Os trabalhos geológicos de sondagem foram realizados nas 
décadas de 70 e 80, entretanto todos os testemunhos de 
rocha estão desde então guardados em uma litoteca da 
CPRM na cidade de Caetité. 
Durante os trabalhos de reavaliação as amostras de minérios 
foram todas reanalisadas pela SGS Geosol utilizando métodos 
mais modernos de análise, nessa reamostragem também 
foram incluídos os sistemas que garantem a qualidade e 
transparência da amostragem (QA/QC). 
 
Com relação a não aceitação de laudos com menos de dois 
anos, desconhecemos tal afirmação, amostras de minerais 
não se enquadram em categoria de laudos de estudos 
ambientais que podem haver contaminantes, os teores de 
minério de um depósito mineral não se altera ao longo dos 
anos e com isso não há nenhuma limitação para laudos com 
menos de 2 anos. O que é pratica do mercado de mineração é 
apresentar laudos de empresas especializadas com 
implementação de amostras de controle, duplicatas e 
brancos, que são os dados de QA/QC comentado 
anteriormente. 
 
O bônus de 2 milhões é correspondente a um depósito  de 
um minério de cobre e cobalto com mais de recursos de 4.4 
milhões de toneladas de minério. O valor foi definido por 
estudos de valoração realizados por consultoria de 
independente que chegou a esse valor de bônus pela 
atratividade do possível empreendimento a ser 
implementado no local. Vale ressaltar que esse valor é pago 
em parcelas progressivas na qual, à medida que a empresa 
vencedora do certame já melhorando o entendimento do 
depósito mineral e avançando nas fases das autorizações e 
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licenças para a implantação do empreendimento é que os 
valores vão sendo pagos. 
 
No estado em que os estudos estão ainda não há plano de 
evacuação dos possíveis superficiário. A questão de 
negociação com superficiário e planos de evacuação ficará a 
cargo da empresa que fará a instalação do empreendimento 
no local.  
 
 

 
 
 


