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Aviso Legal 

A informação fornecida nesta apresentação é apenas de caráter generalizado. 

Embora tenha sido preparada de boa fé e com todo o cuidado não há garantias 

que será precisa no future. Ninguém deve agir ou confiar na informação mas deve 

realizar diligências independentes ou procurar conselho professional. De acordo 

com o que é permitido por lei a Crusader Resources Limites (“Crusader”) exclui 

toda responsabilidade de qualquer declaração, ou omissão, desta apresentação; 

Nada nesta apresentação deve ser interpretada como oferta de venda ou 

solicitação de oferta de compra ou venda do mobilizado da Crusader em qualquer 

jurisdição. 

 

 

Declarações Prospectivas 
 

Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e projeções, 

sendo elas: 

Recursos e reservas estimados; 

Perfis de produção planejada e custos operacionais; 

Requerimentos de capital planejado; e 

Estratégias de planejamento e objetivos corporativos. 

 

Tais declarações prospectivas/projeções são estimadas para propósitos de debate 

somente e não devem ser garantias. Elas não são garantias de desempenhos 

futuros e envolvem risos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros 

fatores, muitos dos quais for a do controle da Crusader. As declarações 

prospectivas/projeções são incertas e podem diferenciar materialmente dos 

resultados alcançados recentemente. A Crusader não faz nenhuma representação 

ou prover garantias quanto a acurácia das projeções e nega qualquer obrigação 

para atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva/projeção baseada em 

informações novas, eventos futuros ou outros exceto na medida requerida pelas 

leis aplicáveis.  

 

Declaração Pessoa Qualificada/Responsável 

As informações neste relatório referem-se aos resultados de pesquisa de exploração para o 

Projeto de ouro Juruena, Projeto de Minério de Ferro Posse e resultados de pesquisa de 

exploração para o Projeto de Ouro Borborema, divulgados depois de 1o de dezembro de 2013, 

baseados em informações compiladas ou revisadas pelo Sr. Robert Smakman. Ele é empregado 

dedicado da empresa e é membro do Instituto Australiano-Asiático de Mineração e Metalurgia, 

tendo experiência suficiente e relevante para este tipo de mineralização e depósito sob 

considerável qualificação como pessoa competente técnica definido na edição de 2012 no 

Código Australiano-Asiático para Relatórios de Resultados de Pesquisa de Exploração, Recursos 

Minerais e Reservas de Minérios. O Sr Smakman autoriza a inclusão neste relatório das matérias 

baseadas em suas informações no formato e contexto em que elas aparecem. 

 

As informações neste relatório referem-se a: 

 

a) Resultados de pesquisa exploratória do Projeto de Ouro de Borborema e Projeto de Minério 

de Ferro Posse reportados antes de 1o de dezembro de 2013 baseado nas informações 

compiladas e revistas pelo Sr Robert Smakman o qual é empregado dedicado desta empresa; 

b) Os Recursos Minerais de Ouro de Borborema são baseados na informações compiladas pelo 

Sr. Lauritz Barnes e Sr Brett Gossage, consultores independentes para esta empresa; 

c) As Reservas Minerais de Ouro de Borborema são baseadas nas informações compiladas pelo 

Sr Linton Kirk, consultor independente desta empresa; 

d) Os Recursos Minerais de Ferro de Pose são baseados e refletem precisamente as informações 

compiladas pelo Sr Bernardo Viana que é empregado dedicado da Coffey Mining Pty Ltd, 

 

E todos são membros do Instituto Australiano-Asiático de Mineração e Metalurgia e têm 

experiência suficiente e relevante para este tipo de mineralização e depósito em consideração e 

para as atividades as quais eles estão assumindo para qualificar como pessoa competente 

definido na edição do Código Australiano-Asiático de Reporte de Resultados de Pesquisa de 

Mineração, Recursos Minerais e Reservas de Minério de 2004. O Sr Smakman, Sr Lauritz Barbes, 

Sr Kirk, Sr Viana e Sr Brett Gossage autorizam a inclusão neste relatório das matérias baseadas 

em suas informações no formato e contexto em que elas aparecem.  

Esta informação foi preparada e divulgada sob o Código JORC 2004. Não foi atualizada desde a 

adequação ao Código JORC 2012 tendo como base que a informação não foi materialmente 

modificada desde a última divulgação. 
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Uma Empresa Brasileira de Mineração 

Utilizando forte Relacionamento local para adquirir e desenvolver ativos minerais no Brasil. 
Fluxo de Caixa para Mina de Ferro Posse, potencial de Li encorajador e significantes ativos 
de Ouro em Borborema e Juruena. 

Mina Minério de Ferro Posse (CAS 100%) 

 Produto com alto valor único 
 

 Venda doméstica para o Mercado brasileiro 
local                                                                                                                   
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Projeto de Ouro Borborema (CAS 100%) 

 Recurso – 2.43Moz Au 

 Reserva – 1.61Moz Au 
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Projeto de Ouro Juruena (CAS 100%) 

 250koz @ 11g/t Au 

 Potencial de alto teor de ouro excepcional 
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Crusader Lítio - Manga (CAS 50%) 

 Ativo da Crusader - Li-Sn-In  

 Resultados de amostras de rocha de 1.3% Li 

 JV com Lepidico e sua extração tecnólogica L-
Max 
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Produção Mineral Brasileira 
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Produção de Aço - Integradas 

 

Fonte: PRELIMINAR ESTATÍSTICO - www.acobrasil.org.br – Março 2016 

http://www.acobrasil.org.br/


6  

Mercado Doméstico e Exportações – Fev -2016 

 Fonte – Sinferbase Relatório de Fevereiro 

2016 

 Exportações incluem Pelotas. 

http://www.sinferbase.com.br/relatorios acesso em 09.05.2016 

http://www.sinferbase.com.br/relatorios
http://www.sinferbase.com.br/relatorios
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Fonte: Sindifer 

Classificação: 

 Plantas Integradas- Produzem ferro gusa e aço. 

 plantas Independentes – Produção  exclusiva de Ferro Gusa 

Três Polos de “Plantas Independentes”: 

 Sudeste (Minas Gerais e Espírito Santo) 

 Norte/Nordeste (Pará e Maranhão) 

 Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul) 

 

Produção de Ferro Gusa no Brasil 
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~Mineração e Siderurgia - MG 
Localização e Vias de Acesso 
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http://www.focus-economics.com/commodities/base-metals/steel-europe acesso em 14.05.2016 

Fonte: Focus Economics 

http://www.focus-economics.com/commodities/base-metals/steel-europe
http://www.focus-economics.com/commodities/base-metals/steel-europe
http://www.focus-economics.com/commodities/base-metals/steel-europe
http://www.focus-economics.com/commodities/base-metals/steel-europe
http://www.focus-economics.com/commodities/base-metals/steel-europe
http://www.focus-economics.com/commodities/base-metals/steel-europe
http://www.focus-economics.com/commodities/base-metals/steel-europe
http://www.focus-economics.com/commodities/base-metals/steel-europe
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 Preço Ferro Gusa - Exportação 
 US$/t 

http://www.steelonthenet.com/files/pig-iron.html acesso em 14.05.2016 

Maio: US$300/t em novos contratos 

http://www.steelonthenet.com/files/pig-iron.html
http://www.steelonthenet.com/files/pig-iron.html
http://www.steelonthenet.com/files/pig-iron.html
http://www.steelonthenet.com/files/pig-iron.html
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Diferença entre o preço do minério do Brasil e da Austrália sobe para US$ 6,50 
 
O preço de minério de ferro premium brasileiro, com 65% Fe, exportado para portos chineses, se manteve em US$ 62,50 a tonelada hoje (12), ou seja, US$ 
6,50 acima do produto australiano com 62% Fe, cotado a US$ 56. Os preços são para exportação para a China na condição CIF. Os dados são da Singapore 
Steelhome Information (SSI). Veja o gráfico, em 13.05.2016 . 

O Mercado de Minério de ferro 

http://www.noticiasdemineracao.com/storyview.asp?storyID=826963419&section=Geral&sectionsource=s1450677&aspdsc=yes&utm_medium=email&utm_campaign=NMB+12516+A&utm_conten
t=NMB+12516+A+CID_bd022afdb09aa271aec52e6882501969&utm_source=Campaign+Monitor&utm_term=MINRIO+DE+FERRO+Preo+do+minrio+recua+05+e+fica acesso em 13.05.2016 
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Mercado Doméstico e Exportações – Fev -2016 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/03/27/internas_economia,747440/sete-lagoas-vira-retrato-da-crise-com-fechamento-de-empresas-e-desemp.shtml acesso em 12.05.2016 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/03/27/internas_economia,747440/sete-lagoas-vira-retrato-da-crise-com-fechamento-de-empresas-e-desemp.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/03/27/internas_economia,747440/sete-lagoas-vira-retrato-da-crise-com-fechamento-de-empresas-e-desemp.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/03/27/internas_economia,747440/sete-lagoas-vira-retrato-da-crise-com-fechamento-de-empresas-e-desemp.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/03/27/internas_economia,747440/sete-lagoas-vira-retrato-da-crise-com-fechamento-de-empresas-e-desemp.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/03/27/internas_economia,747440/sete-lagoas-vira-retrato-da-crise-com-fechamento-de-empresas-e-desemp.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/03/27/internas_economia,747440/sete-lagoas-vira-retrato-da-crise-com-fechamento-de-empresas-e-desemp.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/03/27/internas_economia,747440/sete-lagoas-vira-retrato-da-crise-com-fechamento-de-empresas-e-desemp.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/03/27/internas_economia,747440/sete-lagoas-vira-retrato-da-crise-com-fechamento-de-empresas-e-desemp.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/03/27/internas_economia,747440/sete-lagoas-vira-retrato-da-crise-com-fechamento-de-empresas-e-desemp.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/03/27/internas_economia,747440/sete-lagoas-vira-retrato-da-crise-com-fechamento-de-empresas-e-desemp.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/03/27/internas_economia,747440/sete-lagoas-vira-retrato-da-crise-com-fechamento-de-empresas-e-desemp.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/03/27/internas_economia,747440/sete-lagoas-vira-retrato-da-crise-com-fechamento-de-empresas-e-desemp.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/03/27/internas_economia,747440/sete-lagoas-vira-retrato-da-crise-com-fechamento-de-empresas-e-desemp.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/03/27/internas_economia,747440/sete-lagoas-vira-retrato-da-crise-com-fechamento-de-empresas-e-desemp.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/03/27/internas_economia,747440/sete-lagoas-vira-retrato-da-crise-com-fechamento-de-empresas-e-desemp.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/03/27/internas_economia,747440/sete-lagoas-vira-retrato-da-crise-com-fechamento-de-empresas-e-desemp.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/03/27/internas_economia,747440/sete-lagoas-vira-retrato-da-crise-com-fechamento-de-empresas-e-desemp.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/03/27/internas_economia,747440/sete-lagoas-vira-retrato-da-crise-com-fechamento-de-empresas-e-desemp.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/03/27/internas_economia,747440/sete-lagoas-vira-retrato-da-crise-com-fechamento-de-empresas-e-desemp.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/03/27/internas_economia,747440/sete-lagoas-vira-retrato-da-crise-com-fechamento-de-empresas-e-desemp.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/03/27/internas_economia,747440/sete-lagoas-vira-retrato-da-crise-com-fechamento-de-empresas-e-desemp.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/03/27/internas_economia,747440/sete-lagoas-vira-retrato-da-crise-com-fechamento-de-empresas-e-desemp.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/03/27/internas_economia,747440/sete-lagoas-vira-retrato-da-crise-com-fechamento-de-empresas-e-desemp.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/03/27/internas_economia,747440/sete-lagoas-vira-retrato-da-crise-com-fechamento-de-empresas-e-desemp.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/03/27/internas_economia,747440/sete-lagoas-vira-retrato-da-crise-com-fechamento-de-empresas-e-desemp.shtml
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Tipos de Ferro Gusa comercializados 

Mercado de minério de ferro – Pequenas e médias empresas 

Classificação dos Produtos: 
• Nodular 
• Fundição 
• Aciaria 

Fonte: Sindifer 

Classificação Mn P Si 

Nodular ≤ 0,10% ≤ 0,10% De 0 a 1,5% 

Fundição 0,40% a 0,80% ≤ 0,15% 1,4% a 3,5% 

Aciaria ≤ 1,0% ≤ 0,15% 0 a 1,5% 

Triple 5 < 0,05% < 0,05% < 0,50% Fonte: Alterosa 
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Minério de Ferro – Mercados para pequenas e médias empresas 

Sinter Feed 

 Usinas Integradas 

 Outras Mineradoras - Exportação 

Pellet Feed 

 Outras Mineradoras - Exportação 

Granulados 

 Usinas Integradas 

 Plantas Independentes 

 Produtoras de Ferro-ligas 

 Outros 
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