
 
 

 
 

 

CARTA DE REFERÊNCIA 
 

A Araxá Metals S.A. contratou a BNA EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DO BRASIL, COMÉRCIO, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME.  e VMG CONSULTORIA E SOLUÇÕES LTDA, para a revisão 

do relatório padrão NI 43-101, originalmente emitido pela Coffey, para terras raras que abrangeu apenas até 

a parte dos recursos, indiciados e inferidos. 

O escopo do trabalho foi a geração de relatório de reservas para terras raras, a inclusão do escândio. A BNA 

ficou com a parte, de lavra e a VMG com a parte de geologia.  

A Araxá Metals S.A. dividiu o trabalho em duas fases, uma de recursos, e outra de reservas, uma vez que os 

dados necessários para a fase de reservas ainda estão sendo gerados, devendo a parte de estudo da rota de 

processo concluída apenas em junho de 2017. O trabalho de reservas foi concluído, com a emissão do 

relatório padrão Ni 43-101 de recursos, para terras raras e escândio, com recursos medidos, indicados e 

inferidos. 

O trabalho desenvolvido pelo Ph. Dr. Volodymyr Myadzel da VMG, foi realizado em conjunto com o corpo 

técnico da Araxá Metals, consistindo em avaliação do programa de QAQC, análise estatística das análises 

químicas, reinterpretação e modelagem 3 D do depósito, e interpolação dos teores.  

A Araxá Metals S.A. declara que o trabalho desenvolvido pelo Dr. Volodymyr, foi de total dedicação e 

integração com o corpo técnico Araxá, o que permitiu a transferência de tecnologia e capacitação do corpo 

técnico da Araxá Matals S.A. 

O Relacionamento com o Dr. Volodymyr, foi surpreendentemente fácil, e a sua disposição em transmitir o 

seu excelente conhecimento, a todos os envolvidos, permitiu a elevação da equipe técnica da ARAXA a um 

novo patamar de conhecimento. O Dr. Volodymyr sempre que foi preciso, esteve à disposição para dirimir as 

dúvidas, inclusive nos fins de semana; tornando a VMG uma empresa diferenciada no mercado de prestação 

de serviços. A VMG é uma empresa totalmente diferente das outras prestadoras de consultoria, não gerando 

dificuldades, para vender serviços futuros. 

Atestamos a abnegação, a competência, o comprometimento e o profissionalismo do Dr. Volodymyr, no 

desenvolvimento, apresentação e compartilhamento do conhecimento, permitindo a ARAXA METALS 

alcançar os seus objetivos. 

Nos colocamos à disposição para referendar e recomendar o trabalho da VMG Consultoria e Soluções Ltda, e 

nos sentimos completamente à vontade para recomenda-lo. 
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