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RESUMO 
 
Com o crescente aumento da competitividade no mercado mineral atual, agravada 
pela queda nos preços dos commodities em geral, cada vez mais as empresas de 
mineração têm a necessidade de antecipar seus planejamentos frente aos desafios 
futuros. Uma das etapas iniciais e extremamente significativas desse processo de 
planejamento e consequente tomada de decisão da companhia é a definição dos 
recursos e reservas da jazida, sendo este um processo altamente impactado pelos 
laboratórios de análise mineral, principalmente no que tange seu QA/QC (Quality 
Assurance and Quality Control) visto que a garantia e controle da qualidade defini a 
assertividade das respostas fornecidas pelos laboratórios, tornando a informação 
para o processo de estimativa (tanto do recurso quanto da reserva) o mais realista 
possível. Frente ao desafio da qualidade, uma opção para as empresas de 
mineração é a terceirização das análises químicas de amostras da pesquisa mineral, 
buscando em laboratórios comerciais a garantia da qualidade e a diminuição de 
investimentos internos para construção de laboratórios. O que defini essa estratégia, 
além das diretrizes da corporação, é a performance executada em laboratórios 
próprios. Uma maneira de avaliar a performance global de um laboratório é dividi-la 
em pilares menores, como por exemplo: Qualidade analítica (índice de reanálises) e 
Produtividade dos trabalhadores, tornando possível avaliar as questões qualitativas 
e econômicas envolvidas no processo de aquisição de laboratório próprio. O objetivo 
principal deste estudo é avaliar a performance do laboratório químico da Kinross 
Brasil Mineração – Mina Morro do Ouro – Paracatu/MG a partir da parametrização 
de variáveis nos equipamentos de Espectrometria de Absorção Atômica, aliado à 
definição de rotinas diárias em prol da qualidade, usando como exemplo o trabalho 
executado nas campanhas de sondagem de longo e curto prazo dos anos de 2013 e 
2014. 
 
PALAVRAS-CHAVE: absorção atômica; fire assay; análise de ouro; qualidade; 
laboratório. 
 
ABSTRACT 
 
With the increasing competitiveness in the current mineral market, exacerbated by 
the fall in the prices of commodities in general, more and more mining companies 
need to anticipate their planning for future challenges. One of the initial and 
extremely significant steps in this process of planning and consequent taking the 
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company's decision is the definition of resources and reserves of the deposit, which 
is a process highly impacted by mineral analysis laboratories, especially by the 
QA/QC (Quality Assurance and Quality Control) as the assurance and quality control 
define assertiveness of the responses provided by the laboratories, making 
information for the estimation process (both feature as booking) as realistic as 
possible. Facing the challenge of quality, an option for mining companies is the 
outsourcing of chemical analysis of the mineral exploration samples, looking at 
commercial laboratories quality assurance and the reduction of domestic investments 
for construction of laboratories. The strategy are defined by the performance in their 
laboratories. In order to optimizing the overall performance of a laboratory is to divide 
it into smaller pillars, such as Analytical Quality (failure rate) and workers' 
productivity, making it possible to assess the qualitative and economic issues 
involved in the laboratory acquisition process. The aim of this study is to evaluate the 
performance of the chemical laboratory of Kinross Brazil Mining – Morro do Ouro 
Mine - Paracatu/MG from the parameter variables in spectrometry equipment Atomic 
Absorption, together with the definition of daily routines for the quality, using as an 
example the work done in long and short term drilling campaigns in the years 2013 
and 2014. 
 
KEYWORDS: atomic absorption; fire assay; gold assay; quality; laboratory.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
De acordo com Yamamoto (2001): 
 

“O início correto de qualquer operação mineral ocorre com a 
definição da reserva da jazida a partir do recurso existente. Esta 
definição é baseada na viabilidade econômica do bem mineral, 
assim, as reservas fazem parte dos recursos minerais que são 
viáveis economicamente à exploração no momento determinado.” 

 

A matemática envolvida nesta definição não passa da integração numérica da 
“função teor” (expressa em peso por unidade de volume) dentro do depósito de 
volume V.  
 

          𝑅 = ∫ 𝑇(𝑣). 𝑑𝑣
𝑣

                                                                            (1) 

 
Equação de integração da função teor pelo volume da jazida. 

 
A dificuldade está em expressar a “função teor”, já que isso implica na necessidade 
de se obter informação de teor em cada ponto do depósito. A solução encontrada é 
a realização de amostragens que representem em todos os aspectos o depósito em 
estudo. 
 
Os laboratórios (físicos e químicos) iniciam sua participação nesse processo após a 
realização das amostragens, inserindo técnicas de preparação, cominuição, 
quarteamento e análise química para retornar aos geólogos os subsídios para 
construção da “função teor” e consequente cálculo da reserva. 
 
A Mina Morro do Ouro – Paracatu/MG (“case” utilizado) possui como particularidade 
o teor de ROM (Run of Mine) muito baixo, onde qualquer ineficiência dentro das 
etapas descritas acima pode inviabilizar o projeto mineral. Deste modo, possuir 
informações precisas é de extrema importância. 
 
Para obtenção destas informações, a KINROSS Brasil Mineração, atualmente utiliza 
laboratório próprio, ao invés de comerciais, para geração de resultados analíticos 
das campanhas de geologia, onde protocolos detalhados de trabalho somados a 
controles eficientes de qualidade e auditorias de órgãos pertinentes, garantem a 
performance alta. 
 
A performance laboratorial é medida basicamente pela Qualidade Analítica (índice 
de reprovação) e Produtividade dos trabalhadores (determinações/funcionário/mês). 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Os estudos aplicados à melhoria de performance foram realizados no período de 
Março/2013 até Setembro/2014. Este período representa as campanhas de curto e 
longo prazo de 2013, e parte das campanhas de curto e longo prazo de 2014. 
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No ano de 2013, o laboratório químico da KINROSS Brasil Mineração teve seu 
efetivo praticamente duplicado, partindo de uma média de 25 pessoas (ano de 
2012), para aproximadamente 48 pessoas. 
 
Esta ação foi feita com o intuito de atender às campanhas de geologia. Contudo a 
necessidade de capacitação desta nova equipe sem paralisação das atividades 
internas foi crucial para a continuidade dos processos sem a ocorrência de 
imprevistos. 
 
Este fato somado a falta de padrão na definição dos parâmetros de calibração do 
equipamento de absorção atômica bem como a falta de padrão de limpeza da 
câmara do equipamento, contribuiu para a apresentação dos altos índices de 
reanálise de lotes de geologia, apontados no início da Campanha de 2013. Estas 
ocorrências despertaram a necessidade de reavaliar e inovar os procedimentos para 
a melhoria na performance analítica desta atividade. 
 
Dentre as alternativas discutidas para a execução deste trabalho, destacam-se: 
 

 Revisão e treinamento nos procedimentos operacionais de trabalho; 

 Definição de padrões para todos os parâmetros de calibração dos 
equipamentos de absorção atômica; 

 Definição de sistemática de limpeza da câmara nebulizador dos 
equipamentos de absorção atômica; 

 Inclusão de rotinas diárias, semanais, quinzenais e mensais para garantia e 
controle de qualidade de um laboratório de análise de ouro. 

 
2.1. Qualidade analítica 
 
A qualidade analítica foi avaliada a partir dos percentuais de reprovação (%) dos 
lotes encaminhados pela geologia para o laboratório químico. 
 
Dentro de cada lote encaminhado pela geologia existem 7 amostras mais 1 material 
de referência conhecido pela geologia. Este material de referência é “cego” para o 
laboratório químico, ou seja, o teor da amostra é desconhecido. 
 
Após realização dos ensaios químicos o laboratório retorna para a geologia os 
resultados. A cada lote entregue, a equipe de geologia avalia o teor da amostra cega 
(material de referência). Caso ela esteja dentro dos limites de aceitação certificados 
pelo fabricante o lote é APROVADO, caso não, o lote é REPROVADO, então as 
amostras arquivo são direcionadas para nova análise. 
 
Este acompanhamento é feito mensalmente, e gera o índice de reprovação através 
da equação abaixo: 
 

        Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎çã𝑜 (%) = (
𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑢𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝑔𝑒𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎
) 𝑥 100%              (2) 

 
Equação de determinação do Índice de reanálise de lotes da geologia. 

 
Quanto menor for este índice, consequentemente, maior será a qualidade analítica 
do laboratório, já que avaliando individualmente em cada lote é possível enxergar a 
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exatidão aplicada nas análises, e ao longo do tempo, observar a precisão em repetir 
resultados corretos. 
 
2.2. Produtividade dos trabalhadores 
 
A produtividade dos colaboradores complementa a avaliação de custo-benefício da 
adoção de campanhas de geologia com laboratórios próprios nas empresas. 
 
Primeiramente o laboratório dentro da empresa precisa apresentar a qualidade que 
os laboratórios comerciais apresentam e se comprometem em atingir. 
Posteriormente, precisa ser mensurada a viabilidade na geração dos dados internos 
com custo operacional próprio. A partir disso, há condições de efetivar uma análise e 
balanceamento de custos afim de atingir a situação ideal para companhia. 
 
O cálculo de produtividade para o laboratório químico da KINROSS Brasil Mineração 
engloba todos os funcionários do departamento (inclusive da gestão), 
correlacionando isto com o número de determinações realizadas. A equação abaixo 
exemplifica o cálculo realizado. 
 

               𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝑁º 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎çõ𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑚ê𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛á𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑚ê𝑠
                                             (3) 

 
Equação de produtividade. Define o número de determinações/funcionário/mês. 

 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Abaixo segue figura com o comportamento do índice de reprovação de lotes da 
geologia dentro do período estudado. 
 

 
Gráfico 1. Índice de reprovação de lotes de geologia (%). 

 
No gráfico conseguimos observar a grande evolução de atuação ao longo do tempo 
no parâmetro proposto. 
 
O laboratório químico saiu de um desvio na média anual de reprovações em 2013 de 
16,46%, para uma média anual de 3,69%, até setembro de 2014. A meta neste 
critério é estar sempre abaixo de 5% de reprovação. 
 
Abaixo segue figura com o comportamento do número total de determinações 
realizadas no período. 
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Gráfico 2. Número de determinações mês realizado no laboratório químico. 

 
A linha de tendência existente no gráfico mostra que no mesmo período do gráfico 1, 
o laboratório químico teve uma evolução em número de determinações. 
 
Abaixo segue esboço com o comportamento histórico de produtividade do 
laboratório químico da KINROSS Brasil Mineração. 
 

 
Gráfico 3. Histórico da produtividade do laboratório. 

 
O gráfico 3 não acompanha a tendência de elevação do gráfico 2, pois houve 
oscilações no número de colaboradores na equipe, gerando uma produtividade 
média em 2014 de 633 determinações por funcionários ao mês. 
 
A figura abaixo mostra o quadro de controle de rotinas diárias, semanais, quinzenais 
e mensais do laboratório químico. 
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Figura 1. Foto (1) do quadro de controle de realização de rotinas do laboratório químico. 

 
Seguem exemplos de rotinas realizadas: 
 
- Fracionamento das curvas de calibração por dias da semana. 
 

   
Figura 2. Fotos (9) (10) exemplificando rotina de fracionamento das curvas de calibração. 

 
- Adição de uma solução verificadora (conhecida) no início, meio e fim da batelada 
de leitura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Fotos (11) (12) (13) exemplificando rotina de inclusão de uma solução verificadora. 
 
- Definição e padronização dos parâmetros de calibração dos equipamentos de 
absorção atômica, como por exemplo as absorbâncias corretas para cada ponto da 
curva de calibração. 
 

 
Desvio aceitável 

Kinross 

+/- 2% 
 

Desvio aceitável 
Fornecedor 

+/- 10% 
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Figura 4. Fotos (14) (15) exemplificando a padronização dos parâmetros de calibração 

(absorbância para o ponto de concentração 0,2ppm da curva de baixo teor de ouro circulado 
de vermelho). 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Após finalização dos estudos e acompanhamento para verificação de eficácia das 
melhorias, podemos concluir que é possível o aumento da qualidade somado ao 
aumento de produção. 
 
Revisando os protocolos de análise, a definição de parâmetros de calibração dos 
equipamentos de absorção atômica e a inclusão de rotinas para execução dentro do 
laboratório químico, foi possível obter os seguintes resultados: 
 

 Redução de aproximadamente 77,6% para o parâmetro “Índice de 
reprovações”, saindo do resultado médio de 16,5% em 2013 para o resultado 
médio de 3,7% em 2014, aumento significativamente a qualidade de entrega 
de resultados para a geologia; 
 

 Aumento de aproximadamente 21,7% na produtividade por funcionário de 
2013 para 2014, alinhando qualidade e produção, trazendo custo benefício na 
realização das campanhas internas de geologia. 
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