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Introdução
O ouro e outros metais preciosos continuam sendo muito
procurados por empresas mineradoras e de exploração
em todo o mundo devido aos altos preços desses metais
nos últimos anos. A ALS tem as ferramentas de análises
e anos de experiência de laboratórios nas minas para
ajudar nesta pesquisa potencialmente valiosa.
A escolha do método mais adequado para determinar o
teor de ouro em uma amostra depende da natureza da
matriz da amostra, do tamanho de grão e da distribuição
do ouro, e da finalidade do uso dos dados das análises.
O objetivo dos ensaios e das análises de rotina realizados
em laboratórios on site nas minas de ouro é fornecer
informações que otimizem o processo de mineração:
•
•
•
•
•
•

reservas de minério;
minério de alimentação da planta;
desempenho da planta;
perdas nos rejeitos (porcentagem de recuperação);
pureza do produto; e
saúde, segurança e meio ambiente (HSE).

Um ensaio ao fogo ou uma digestão ácida seguida por
espectroscopia de absorção atômica (AAS) ou plasma
indutivamente acoplado (ICP) é usado para determinar o
teor de ouro em sólidos para ajudar a definir as reservas
de minério, o minério que irá alimentar a planta,
desempenho da planta e perda nos rejeitos.
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No processamento de ouro usando a cianetação, a
analisé do pH da solução é realizada para alcançar tanto
os objetivos de HSE como os metalúrgicos. Um pH baixo
promove a formação de gás tóxico ácido cianídrico (HCN)
em tanques de cianetação.
É realizada uma análise de metais preciosos para
determinar a pureza do produto final.
Esses são apenas alguns dos ensaios e análises realizados
para garantir que o processamento do ouro seja otimizado.
Há muitos outros serviços necessários para manter a
produção da planta eficiente e segura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

concentração da solução de cianeto;
pH e alcalinidade;
atividade do carvão;
dureza do minério;
umidade;
densidade aparente;
cianetação em garrafa com agitação por rolos;
mineralogia; e
testes metalurgicos e de planta piloto.

A ALS fornece todas as soluções de testes para as
operações de mineração de ouro em um laboratório na
mina ou em um dos laboratórios da rede da ALS próximos
a sua mina.

Escopo dos serviços
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Design e construção de novos laboratórios em minas;
Expansão, descongestionamento, otimização e/ou
atualização de laboratórios existentes em minas;
Laboratórios móveis de preparação e análises de
amostras;
Transformação de instalações de preparação de
amostras móveis em laboratórios de análises
completos;
Operação, direção e manutenção de laboratórios
novos ou já existentes nas minas;
Soluções de análises de laboratório próximas às minas;
Análises de amostras de alto teor;
Análises para exploração;
Análises de controle de plantas de processos
metalúrgicos - cianeto livre, pH, carvão, soluções;
Amostragem;
Preparação de amostras;
Ensaios ao fogo - AAS, ICP, finalização por gravimetria;

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Screen Fire Assay para análise de partículas de ouro
(metallic screen);
Química clássica;
Método de digestão ácida com água régia –
finalização por AAS, ICP-AES;
Análises de carbono e enxofre;
BLEG, LeachWELL™;
Análises de metais preciosos;
Gestão segura de datos - Star-LIMS, Webtrieve™,
CoreViewer™, integrado com o planejamento de
mina em 3D;
Auditorias de laboratórios;
Gestão de estoques (consumíveis, compras);
Treinamento e consultoria;
Análise de umidade;
Densidade aparente, gravidade específica; e
Distribuição do tamanho de partículas.

Os testes auxiliares e serviços de inspeção incluem
•
•
•
•
•

Testes metalúrgicos para a otimização de processos;
Tecnologias avançadas de mineralogia;
Análises para determinações comerciais - inspeção de concentrado, cátodo ou metais preciosos;
Análises ambientais de água, solo, rejeitos; e
Monitoramento das condições do óleo da frota mineira.
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Métodos para
determinação de ouro
Os dois métodos mais comuns para a determinação de ouro em sólidos são o ensaio ao fogo ou digestão ácida com
água régia, seguida de finalização por espectroscopia de absorção atômica (AAS). Antes da etapa analítica, o maior
cuidado deverá ser aplicado durante a preparação da amostra, considerando a natureza variada dos minérios de ouro.

Ensaio ao fogo
Para análises quantitativas de ouro, o ensaio ao fogo é o método preferido a nível global. No entanto, deverá ser
reconhecido que uma grande variedade de minerais e metais, como cromita, sulfetos e óxidos de metais básicos,
selenitos e teluretos em concentrações moderadas a elevadas podem interferir no processo de ensaio ao fogo, o
que generalmente leva a uma baixa recuperação dos metais preciosos. Tendo conhecimento prévio da presença
desses minerais e metais, a ALS modifica os componentes do fundente e pode aumentar a relação fundente/amostra,
melhorando as recuperações. Os laboratórios em minas que fazem análises de mais de um tipo de minério podem
usar uma fórmula de fundente diferente e adequada para cada tipo de minério.
Para lidar com a crescente demanda por ensaios de ouro, os laboratórios ALS tem focado em aumentar a produtividade
por meio da introdução de fornos maiores, equipamento para mistura mecânica de amostras/fundente e sistema de
descarga múltipla. Isso resultou na padronização da forma dos cadinhos para o ensaio ao fogo, o que permite uma
utilização eficiente do espaço disponível no forno.

Digestão ácida com água régia - espectroscopia de absorção
atômica (AAS)
Os processos de química úmida podem ser uma alternativa robusta ao ensaio ao fogo para análise de ouro. A ustulação
é um pré-requisito quando as amostras contém carbono. O carbono pode absorver o ouro quando ele é dissolvido,
impactando, assim, na recuperação. A técnica de água régia fornece resultados de ouro que correlacionam-se bem
com aqueles obtidos no ensaio ao fogo, desde que as amostras tenham sido previamente tratadas de forma adequada.
A técnica é indicada para análises de controle de grau e moagem.
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Cianetação
Na exploração e nas aplicações em mineração, os testes de lixiviação com cianeto são usados para determinar a
eficiência da extração. As alternativas incluem a cianetação com extração a frio, extração a quente e afinidade “pregrobbing”. O “preg-robbing” do ouro durante a lixiviação com cianeto ocorre quando o ouro lixiviado é absorvido por
certos componentes do minério e não é recuperado.
A extração do ouro pelo método de cianetação em garrafa com agitação por rolos é um método geralmente usado para
o controle de grau em minas que utilizam circuitos de extração de ouro CIL ou CIP. A técnica proporciona geralmente
a reconciliação com a produção de ouro real em contraste com o ensaio ao fogo.
A utilização de equipamento de cianetação acelerada empregando o reagente patenteado LeachWELL™ requer apenas
1-2 horas de lixiviação. O equipamento está disponível para pulverizar e lixiviar simultaneamente 50 amostras
(geralmente 0,5 Kg) por hora. O resultado é uma redução substancial do tempo de análise e do investimento de capital
comparado com o ensaio ao fogo.
O ouro que pode ser extraído pelo método de cianetação ou a quantidade máxima de ouro que pode ser potencialmente
extraído em uma planta, a um determinado grão de moagem, pode ser determinado por cianetação. A cianetação
é normalmente realizada em garrafa com agitação por rolos, a rotação da garrafa garante uma excelente agitação.
A amostra de 500g é colocada dentro de uma garrafa de 4 litros com 500ml de água. É adicionada cal suficiente
para obter um pH > 9,0 ao usar água salina, ou > 10,0 usando água doce. É adicionado cianeto de sódio em uma
concentração de 0,5% ou de acordo com os requisitos específicos do teste. A solução é então agitada por rotação e
amostra é extraida após 24, 48 ou 72 horas, dependendo dos requisitos do teste, antes da filtração e determinação
do teor de ouro. Com exceção dos minérios para os quais são conhecidos os consumos de cal e cianeto, o pH deverá
ser medido em cada intervalo de amostragem com cal adicionada, conforme necessário. A concentração de cianeto
de sódio também deverá ser verificada em cada intervalo de amostragem e a concentração deverá ser ajustada,
conforme necessário. Também podem ser realizados ensaios nos resíduos sólidos usando o ensaio ao fogo ou as
técnicas de digestão ácida.
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Carbono
As análises das amostras de carvão do processo da planta, geradas a partir da absorção, eluição e circuitos de reativação
de carvão, são essenciais para a operação eficiente de uma planta de beneficiamento de minério de ouro. O ouro
dissolvido por cianetação é posteriormente recuperado das polpas de lixiviação CIL e CIP usando carvão ativado. O
ouro é então extraído do carvão carregado nos circuitos CIL/CIP para tratamento posterior, para se obter o bullion.
Na maioria das plantas de beneficiamento de minério de ouro, as amostras de carvão são retiradas de várias etapas
do processo e analisadas no local para determinar a eficiência da planta, auxiliar aos metalúrgicos a monitorar o
desempenho da planta e facilitar os cálculos metalúrgicos.
As análises das amostras de carvão provenientes do processo da planta, feitas para determinar diferentes analitos
(metais preciosos e outros analitos co-absorvidos), são geralmente realizadas por calcinação seguida de digestão ácida
do resíduo e análise por AAS.
Os testes de atividade do carvão são necessários para assegurar que o carvão ativado que recircula das etapas de
elução e regeneração da planta de processo é capaz de uma adsorção eficiente.

Soluções
As soluções de lixiviação precisam ser monitoradas na planta e no laboratório, para garantir que as condições de
operação sejam mantidas e a eficiência da lixiviação seja maximizada. Os níveis de cianeto, oxigênio e pH tem que ser
cuidadosamente mantidos para proporcionar um ambiente de trabalho seguro e evitar a perda de cianeto.
A medição do pH é utilizada para monitorar a alcalinidade de soluções de lixiviação. Do ponto de vista da HSE, as soluções
de lixiviação que indicam um baixo teor de pH em condições acídicas, liberarão gases tóxicos de cianeto de hidrogênio.
O nível de pH adequado também depende da salinidade da água usada no processo.

Cianeto livre
A determinação da concentração de cianeto livre ajuda a determinar o “cianeto disponível” para lixiviar o ouro do
minério. Os níveis de cianeto são normalmente medidos nas águas de recirculação, tanques de lixiviação e soluções
de rejeitos. A concentração de cianeto é tipicamente medida por uma titulação com nitrato de prata.

Oxigênio dissolvido
O oxigênio dissolvido tem que estar presente em conjunto com o cianeto para que o ouro se dissolva. É necessário
medir o oxigênio dissolvido nos tanques de lixiviação para garantir que a concentração seja suficiente para manter
a reação da dissolução do ouro. A concentração de oxigênio dissolvido em uma suspensão varia dependendo se foi
adicionado ar ou oxigênio puro aos tanques de lixiviação. A salinidade da água usada no processo e a presença de
consumidores de oxigênio no minério também influenciarão na concentração de oxigênio dissolvido.
A concentração de oxigênio dissolvido é facilmente medida com um eletrodo íon-seletivo (ISE). Um ISE de oxigênio
consiste em um cátodo de ouro e um ânodo de prata, imersos em um eletrólito e protegidos da suspensão por uma
membrana. A própria membrana é íon-seletiva, permitindo apenas o oxigênio permear. O oxigênio dissolvido é
consumido no cátodo, gerando corrente elétrica que, por sua vez, é proporcional à concentração de oxigênio na água. A
amostra ou a sonda deve ser agitada durante a medição para estabilizar a concentração de oxigênio na região da sonda.
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Prestigiada
experiência
em testes,
inspeção e
certificação
aplicada
diretamente
à sua mina.

Sua mina ... Nossa qualidade, design, serviços e resultados

|7

Modelos de contratação externa
O Serviço especializado de laboratórios na minas permite aos clientes trabalhar em conjunto com a ALS para facilitar
a escolha do design, equipamento e metodologia analítica, otimizando simultaneamente as opções de pessoal e
operação para atender às especificações particulares de cada mina. A ALS disponibiliza um serviço que permite a
contratação de serviços externos de requisitos de capital, engenharia, construção, comissionamento, manutenção e
funcionamento de instalações de laboratórios em minas; garantindo, assim, que todos os componentes do projeto
sejam concluídos de acordo com os padrões globais da ALS.

Design e construção
Nossas equipes de engenharia interna e na mina, disponibilizadas pelo nosso grupo MARC Technologies Group,
possuem anos de experiência prática na prestação de serviços globais de design e construção de laboratórios nas
minas. A ALS trabalha diretamente com as equipes internas da mina do cliente e/ou seleciona engenheiros consultores
para preparar o design e disposição dos edifícios, ajudando simultaneamente na seleção, produção e aquisição de
equipamento.

Operação, gestão técnica e de pessoal, e manutenção laboratórios novos ou existentes nas minas
Os laboratórios em minas da ALS são gerenciados por pessoal experiente com total suporte da rede global de
laboratórios com mais de 75 instalações para testes de minerais. O acesso à experiência global de gestão da ALS,
aliado a níveis adequados de pessoal e equipamento, garante que os dados de elevada qualidade sejam entregues a
tempo.
A ALS assume total responsabilidade pela manutenção, calibração e validação das instalações laboratoriais da mina.
Além dos serviços com novas minas e operações de processamento mineral, a ALS fornece soluções de gestão aos
laboratórios em minas existentes - assumindo toda a responsabilidade operacional, incluindo gestão técnica e de
pessoal.

Sistema de gestão da informação do laboratório
(Star-LIMS)
Para atender as exigências do setor de mineração, a ALS pode personalizar o sistema de gestão da informação do
laboratório - GEMS (Star-LIMS) e assim responder a requisitos específicos do local. Um dos principais benefícios deste
sistema é o fato de a ALS ter a capacidade de supervisionar as operações mesmo à distância, de forma a acompanhar
o desempenho e condições de qualidade do local, comparando os mesmos com locais em todo o mundo para garantir
a eficiência e qualidade da produção.
Como cliente, você terá acesso direto aos dados através do sistema de obtenção de dados on-line, Webtrieve™, para
poder acompanhar e monitorar a execução e entrega das tarefas geoquímicas. Esse sistema de negócio altamente
integrado é único na indústria, e distingue a ALS como empresa que fornece soluções únicas aos clientes.
A oferta conjunta do GEMS, CoreViewer™ e Webtrieve™ com pacotes de software de jazidas de 3D, tais como o
Maptek™ - Vulcan™ e o Leapfrog Mining, posicionam a ALS como um claro líder neste segmento.
A ALS é o único grupo de laboratórios no mundo que consegue fornecer este nível de integração.
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™

Webtrieve

O acesso direto e seguro aos dados está disponível aos clientes da ALS através do sistema de obtenção de dados online, Webtrieve™, que permite acompanhar e monitorar a execução de serviços analíticos e informações de QA/QC.
A ALS está comprometida em fornecer o acesso Open Lab™ aos laboratórios através de contas criptografadas on-line
que permitem um acesso seguro a dados em tempo real.
A política de Open Lab™ da ALS e o sistema de negócios altamente integrado são únicos na indústria e distinguem a
ALS como uma empresa que fornece soluções únicas aos clientes.
A oferta conjunta do GEMS, CoreViewer™ e Webtrieve™ com pacotes de software de jazidas de 3D, tais como o
Maptek™ - Vulcan™ e o Leapfrog Mining, posicionam a ALS como um claro líder neste segmento.
A ALS é o único grupo de laboratórios no mundo que consegue fornecer este nível de integração.

CoreViewer™
A ALS fornece, através da sua ferramenta de última geração Webtrieve™, a possibilidade de submeter, gerenciar e
arquivar fotografias de testemunhos e plotar dados geoquímicos ao lado da fotografia:
•
•
•
•
•
•

Fotografias de alta resolução de testemunhos com dados de registro de profundidade em uma interface intuitiva
e fácil de utilizar;
Visualizar fotografias dos testemunhos com os resultados analíticos associados;
Questionar anomalias analíticas;
Permitir inspeções interativas de recursos geotécnicos e geológicos;
Arquivo on-line e em longo prazo de fotografias; e
Sistema de dados Webtrieve™ seguro e criptografado.

CoreViewer™

Sua mina ... Nossa qualidade, design, serviços e resultados
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Rápida visualização do programa
de odelagem 3D do depósito com
dados da perfuração
O Webtrieve™ estabelece a interface direta com os programas de modelagem 3D do depósito: Leapfrog, Maptek’s
Vulcan™ e Micromine.
Os usuarios dos programas de modelagem 3D do depósito, Leapfrog, Maptek’s Vulcan™ e Micromine, conseguem
agora acessar as imagens e a geoquímica dos testemunhos simplesmente clicando em qualquer ponto do furo de
sondagem no seu modelo geológico em 3D.
A integração perfeita do ALS Webtrieve™ e do software de modelagem do depósito em 3D fornece ao usuário muitas
e variadas vantagens. Os usuários do software conseguem ver as informações da fonte como parte de seu modelo
geológico do depósito em 3D e rapidamente visualizar os dados dos furos de sondagem em 3D. Desta forma, a
interpretação é agilizada, ajuda e fornece uma rápida validação das decisões geológicas e de engenharia, no processo
complexo de planejamento e de design da mina.
Esta tecnologia permite aos usuários acessar de forma segura e remota a todos os dados armazenados, somente é
preciso ter o acesso web.

Clique no furo de sondagem que você
pretende visualizar

Your selection opens with photos
and data in your browser

A escolha que você fizer abre
com fotografias e dados em seu
navegador
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Qualidade
A ALS compreende a importância que a qualidade e a integridade dos dados obtidos tem para as companhias de
exploração e mineração. Nossos processos estão desenhados para garantir que os nossos clientes recebam dados
analíticos e de ensaios de alta qualidade, para ajudá-los a tomarem decisões informadas. O programa de qualidade
da ALS consiste em uma série de verificações e balanços com um monitoramento a nível de gestão executiva. Nosso
sistema global de gestão da informação fornece rastreabilidade e acceso a todos os processos. A ferramenta on-line
Webtrieve™ fornece ao cliente acesso a essas informações de qualidade.

Saúde, segurança e meio mbiente
Ser um funcionário da ALS é colocar segurança em primeiro lugar. Globalmente, a ALS está comprometida com uma
cultura de trabalho seguro.

Gestão de segurança
Como parte desta abordagem global, a ALS desenvolveu um padrão líder nesta indústria para as questões relacionadas
com a gestão da saúde, segurança e meio ambiente.
A nível local, a segurança faz parte de todas as instruções de trabalho, no entanto, algumas são especialmente
definidas para alcançar os objetivos estratégicos. O foco do sistema de gestão da segurança é melhorar continuamente
o desempenho do HSE (Health, Safety and Environment) e, por essa razão, a documentação é constantemente revisada.
Os procedimentos e as políticas estão especificamente direcionados para a segurança em laboratórios e atividades
relacionadas, e assim como desenvolvidos para cumprirem com os requisitos das melhores práticas a nível industrial.
Os procedimentos estão disponíveis mediante solicitação.
A ALS é bastante proativa no que diz respeito aos relatórios de segurança.
Os relatórios em tempo real de NMI, MTI, FAI e LTI, com uma série de alertas
automatizadas, está disponível para a equipe, para os funcionários HSE e para
a gerência.

Avaliação do desempenho de segurança
Não satisfeita com o desempenho melhorado das estatísticas de HSE, a ALS
lançou em 2010 o programa de Positive Performance Indicators (PPI, Indicadores
de Desempenho Positivo). O programa de indicadores de desempenho positivo
(PPI) avalia e reporta ativamente o desempenho de indivíduos e operações a
partir de uma perspectiva proativa da HSE em relação à liderança, treinamento,
gestão de riscos e cumprimento de processos. O programa e ferramenta de
relatórios baseados na web, incentiva e premia propriedade e transparência
das questões de HSE.

Proteção do meio ambiente
A ALS tem procedimentos e políticas abrangentes que garantem a proteção
do meio ambiente. Os procedimentos e políticas específicos se referem às
seguintes questões:
•
•
•

Gestão de resíduos, monitoramento e manutenção;
Planos de gestão de desastres para derramamentos;
Gestão de resíduos sólidos com reciclagem, onde for possível.
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