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RESUMO 

 

 

Neste trabalho foi desenvolvido um método de caracterização do erro de preparo 

amostral, sendo este estruturado a partir da teoria da amostragem e da estatística de 

controle de processos. A aplicação da metodologia permitiu o desenvolvimento e o 

tratamento de uma série de dados de erro de preparo de amostras de três classes de 

produtos (sinter feed, lump ore e hematitinhas) de duas plantas de concentração de 

minério ferro localizadas no quadrilátero ferrífero. Onde se verificou que os erros 

absolutos de preparação das amostras estudadas são bem representados por uma 

distribuição de Weibull, enquanto o processo de preparação e medida apresenta uma 

resposta normal. Foram ainda discutidas estatisticamente a existência de correlações 

dos erros de preparo amostral com o teor de ferro elementar do minério e com o 

aumento da fração grossa. Não foram identificadas interações significativamente 

diferentes entre as classes de produto com o erro de preparação amostral, enquanto que 

para o teor de ferro dos produtos estudados foi verificada correlação com o erro de 

preparação. Porém tal resultado estatístico não pode ser comprovado pela existência de 

aproximações no método desenvolvido. 
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ABSTRACT 

 

 

In this work it was developed a method for probabilistic characterization of the 

sampling preparation error, supported by the sampling theory associated with statistical 

process control concepts. The technique allowed the measurement of the sampling 

preparation error of three classes of iron ore products extracted from two processing 

plants located in the iron ore quadrangular. To the absolute sampling preparation errors, 

it was shown that the populations were well represented by a Weibull distribution, 

whereas, the preparation and measurement process were represented by a normal 

response. The existence of correlations among sampling preparations errors with the 

iron contents and the increasing in coarse fraction were statistically discussed. For the 

iron content of the products it was detected correlation with the preparation error.  But 

that statistical result couldn1’t be verified by the existence of some critical assumptions 

in the developed method. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A matéria é fundamentalmente discreta a nível atômico, sendo a continuidade um 

conceito matemático e não uma realidade material. Fora do universo atômico os materiais 

discretos sólidos são aqueles particulados, em que as menores partes estão livres sob a forma 

de grãos. Como exemplos, citam-se o minério de ferro, o cimento, a soja, o carvão, a areia, 

etc. 

A homogeneidade é uma propriedade dos materiais que denota a estrita igualdade 

entre os constituintes, sejam estes íons, moléculas, fragmentos ou qualquer delimitação de 

agrupamento material. No entanto, a perfeita homogeneidade é ideal, existindo sempre um 

afastamento desta condição para um estado de heterogeneidade. Por isso a caracterização de 

lotes de particulados demanda a obtenção de porções representativas. De acordo com o 

tamanho do lote e com o método analítico adotado passa por uma determinada sequência de 

estágios de redução de massa e do tamanho nominal das partículas, para torná-las adequadas 

aos ensaios caracterizadores. Toda essa sequência para a obtenção de uma alíquota 

representativa denomina-se amostragem, a etapa efetivamente mais importante para qualquer 

controle de qualidade uma vez que os resultados analíticos estão baseados no teor da amostra 

(GY, 2004). 

Os procedimentos de amostragem e seus estágios são operações que se baseiam em 

seleções probabilísticas, portanto grandes variâncias nos resultados são possíveis. Petersen, 

Minkkinen e Esbensen (2004) afirmam que os erros envolvidos na amostragem, quantificados 

pelas diferenças relativas entre o teor real do lote e aquele das amostras, podem ser até 100 

vezes maiores que aqueles da etapa analítica. Logo um controle de qualidade somente está 

assegurado com a garantia de procedimentos adequados para a obtenção de uma diferença 

mínima entre o valor esperado para o teor do lote e aquele obtido na amostra. 

A teoria de amostragem, para fins de caracterização da qualidade de materiais 

granulados, mais utilizada no setor mineral é aquela iniciada por Pierre Gy a partir da década 

de 1950 (PITARD, 1993). Dentro do escopo dessa teoria o erro total de amostragem é 

desdobrado em sete parcelas estatisticamente independentes:  

 

I. erro fundamental;  

II. erro de segregação e agrupamento;  
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III. erro seleção pontual periódico;  

IV. erro de seleção pontual não periódico; 

V. erro de delimitação;  

VI. erro de extração; 

VII. erro de preparação.  

 

Gy (1992) apresenta os momentos estatísticos, valor esperado e variância, para os 

erros fundamental, de segregação, seleção pontual periódico e não periódico. Para os erros de 

delimitação, extração e preparação o autor discute técnicas de prevenção e minimização. Logo 

uma possível contribuição à teoria da amostragem seria a identificação de um modelo de 

distribuição de probabilidade para aqueles erros que não tiveram seus momentos estatísticos 

caracterizados. 

De forma a garantir amostras representativas para um controle de qualidade adequado 

é necessária uma rotina de verificação da acurácia e precisão dos materiais e métodos 

utilizados. Várias normas técnicas foram desenvolvidas contemplando os procedimentos da 

amostragem de granulados de materiais distintos.  Dentre aquelas desenvolvidas para minério 

de ferro destaca-se a ABNT 3085, que trata de técnicas baseadas em controle de processo 

estatístico para a determinação da precisão dos procedimentos de amostragem, preparação e 

análise química.  

Considerando-se a possibilidade de contribuição para a teoria da amostragem, propõe-

se a caracterização probabilística de uma população de erros de preparação de amostras de 

minério de ferro, bem como o desenvolvimento de um método de quantificação deste. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

O objetivo da dissertação é a caracterização probabilística do erro de preparação de 

amostras de minério de ferro para a análise química e o desenvolvimento de um método de 

quantificação do erro de preparação de amostras. Para que fosse atendido tal objetivo fez-se 

necessário: 

 

 revisar a teoria da amostragem; 

 revisar a estatística utilizada no tratamento dos dados; 

 desenvolver de um banco de dados de erros de  preparação para a análise química 

de amostras de minério de ferro; 

 ajustar um modelo de distribuição de probabilidades para os erros de preparação 

amostral obtidos a partir do banco de dados desenvolvido. 

  



 

 

4 

 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1 Histórico da Teoria da Amostragem 

 

 

Os primeiros esboços da teoria da amostragem dos materiais particulados consistiram 

em uma preocupação em relacionar a massa mínima da amostra com o tamanho das partículas 

mais grosseiras do material amostrado. Vezin (1865 apud GY, 1982), utilizou a seguinte 

formulação: 

                                                                 (1) 

Sendo, 

Ms: massa amostral 

d: diâmetro da partícula mais grosseira 

k: constante universal 

A partir dela Richards (1909 apud GY, 1982) sem qualquer justificativa teórica, baseando-se 

no pretexto das massas amostrais praticadas serem superestimadas, introduziu a formulação: 

 

                                                         (2) 

 

Na equação 2 o parâmetro k varia de um material para outro como uma função da 

heterogeneidade e do teor, por isso várias tabelas foram criadas para a utilização dessa 

fórmula que foi a mais utilizada nos Estados Unidos até a década de 1950. 

Demon e Halferdahl (1922 apud GY, 1982; MAKSIMOV et alii, 1973 ) propuseram a 

fórmula para a determinação da massa amostral com k e alfa determinados 

experimentalmente:  

 

                                                                  (3) 

 

Após os anos de 1940 com o desenvolvimento da estatística vários autores tentaram 

desenvolver base teórica para a teoria da amostragem a partir de modelos que se utilizavam da 

distribuição binomial. A teoria da amostragem moderna iniciou-se com Gy (1953 apud GY, 

1979) a partir do “Modelo de Amostragem Equiprovável”, que trazia a seguinte formulação:   
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                                                      (4) 

 

Onde, 

    é a variância do erro de amostragem, 

C é a constante caracterizando o material amostrado. 

Na tentativa de trabalhar com amostragem de fluxos de materiais particulados 

verificou-se que estes eram simultaneamente contínuos e discretos: 

 

 discretos, quando considerados constituídos por partículas individuais, nesse caso 

tratado pela estatística de amostragem de populações; 

 contínuos,  quando considerados variáveis no tempo e nesse caso tratado como 

séries temporais autocorrelacionadas, abordadas pela cronoestatística. 

 

Gy (1967 apud GY, 1982) apresentou os erros da amostragem associados por modelos 

discretos e contínuos. Neste mesmo trabalho também foi estudada a operação de amostragem 

com os componentes dos erros.  A heterogeneidade, acurácia e precisão da amostragem são 

tratadas em Gy (1972 apud GY, 1982). A generalização do “Modelo de Amostragem 

Equiprovável” é formalmente proposta com o modelo de seleção discreta em Gy (1973). 

Métodos para a determinação dos parâmetros da equação do erro fundamental são 

apresentados por Pitard (1993) e por François-Bongarçon (1993).  

 

 

3.2 Fundamentos da Amostragem 

 

 

A amostra é uma porção representativa de um lote material formada a partir da reunião 

de vários incrementos. A amostragem é uma sequência de estágios progressivos para a 

seleção, delimitação e extração de incrementos que compõem a amostra. Ainda como etapas 

da amostragem estão os estágios de redução da massa dos incrementos selecionados e a 

preparação para os ensaios de caracterização (GOES; POSSA; LUZ, 2004).   
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3.2.1 Formação da Amostra 

 

 

Uma amostragem é usualmente realizada em quatro etapas (OLIVEIRA; AQUINO, 

2007):  

 

I. elaboração do plano de amostragem, que consiste em determinar qual parâmetro de 

qualidade será estimado, as condições necessárias para a amostragem tais como 

qual tipo de amostrador, método e a  sequência de operações utilizadas; 

II. obtenção da amostra; 

III. preparação da amostra, que é conjunto de operações necessárias à adequação da 

amostra ao método analítico de determinação do parâmetro de qualidade;  

IV. determinação de um parâmetro de qualidade consistindo-se das análises que irão 

estimar a qualidade do lote, como a proporção dos teores de diversos elementos, o 

percentual de umidade, a distribuição granulométrica, etc. 

 

A amostragem propriamente dita é um processo de seleção que pode ser probabilístico 

ou não probabilístico. No probabilístico todos os elementos do lote são submetidos a uma 

probabilidade diferente de zero de serem selecionados. A amostragem probabilística pode ser 

ainda correta ou incorreta. Ela é correta quando todos os grupos que compõem o lote possuem 

igual probabilidade de serem selecionados e a integridade dos incrementos e da amostra é 

preservada durante o processo de amostragem. Ela é incorreta quando alguma das condições 

citadas não é atendida, nesse caso verifica-se que a seleção dos fragmentos se torna uma 

função das propriedades físicas do material, como densidade, tamanho, formato, etc.  

 Na amostragem não probabilística a seleção dos fragmentos é determinística ou 

intencional, configurando a alguma porção do lote uma probabilidade nula de seleção dos 

fragmentos. Oliveira e Aquino (2007) citam como um exemplo de amostragem não 

probabilística intencional as amostragens realizadas em diferentes regiões do perímetro de 

transbordo de uma coluna de flotação. 

A amostragem probabilística incorreta e aquela não probabilística produzem 

espécimes em que a representatividade não está assegurada (GY, 2004).  
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3.2.2 Classificação dos Lotes  

 

 

Um lote L é uma entidade de matéria finita e pré-determinada a qual se deseja 

amostrar e submeter a ensaios de caracterização. Para a teoria da amostragem, os lotes são 

definidos de acordo com os seguintes critérios (PITARD, 1993): 

 

 número de dimensões do lote; 

 continuidade ou descontinuidade ; 

 ordem ou desordem das unidades constituintes. 

 

A dimensionalidade dos lotes pode variar de 0 até 3, sendo um artifício matemático e 

não correspondendo exatamente às dimensões espaciais. A compreensão deste conceito 

permite estabelecer a forma com que a amostra é extraída (PITARD, 1993). O lote pode ser 

considerado de dimensões nulas em duas condições: quando é completamente amostrado, 

manipulado ou quando o valor esperado da amostra não depende da localização de onde esta é 

retirada no lote, não havendo, portanto qualquer autocorrelação intrínseca espacial ou 

cronológica entre os grupos individuais. Essa condição pode ser encontrada quando o lote é 

completamente homogeneizado antes de ser amostrado (PETERSEN; MINKKINEN; 

ESBENSEN, 2005). Lotes unidimensionais consistem de pilhas contínuas alongadas, material 

em fluxo em correias transportadoras, desde que os grupos de fragmentos que o constituem 

estejam autocorrelacionados espacialmente ou pelo tempo. Neste tipo de lote a amostra 

extraída cobre completamente duas dimensões transversais: a altura e a largura.  Lotes 

bidimensionais têm a dimensão de um plano finito com a espessura muito menor, de tal forma 

que as amostras extraídas neste tipo de lote cobrem completamente a altura. Lotes 

tridimensionais ocorrem quando as amostras extraídas não podem cobrir completamente 

qualquer das dimensões do lote. O conteúdo de navios, caminhões, vagões, por exemplo, é 

considerado como possuindo três dimensões desde que cada objeto citado seja considerado 

um lote completo. 

A figura 1 esquematiza as dimensões dos lotes e a típica delimitação dos incrementos 

das amostras. A sombra cinza indica o incremento a ser extraído. Verifica-se que nos lotes 

unidimensionais altura e largura são totalmente cobertas por cada incremento. Nos 

bidimensionais apenas a altura é coberta. A teoria da amostragem proposta por Gy (1992) 

abrange completamente as amostras de lotes de dimensões nulas e aquelas oriundas de lotes 
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unidimensionais. Contudo frequentemente é possível transformar os lotes de dimensões 

maiores em lotes unidimensionais.  

 

 

 

Figura 1: Esquema da dimensionalidade na amostragem (GERLACH; NOCERINO, 2003) 

 

 

Embora todos os materiais sejam discretos ou descontínuos por natureza, isto é, cada 

átomo ou cada molécula possa ser considerada uma unidade indivisível, para a teoria da 

amostragem é conveniente verificar a continuidade (ou descontinuidade) de acordo com a 

necessidade do modelo (PITARD, 1993):  

 

 lotes descontínuos e de dimensões nulas são populações formadas por unidades 

distribuídas aleatoriamente oriundas de uma única ou de diferentes fontes em que a 

ordem foi perdida (GERLACH; NOCERINO, 2003); 

 lotes descontínuos e unidimensionais, são séries cronológicas de unidades 

transportadoras como vagões, caminhões, entre outros, originários de uma única 



 

 

9 

 

fonte na qual a ordem foi preservada. O parâmetro caracterizador dessas unidades 

é a ordem cronológica; 

 lotes contínuos e unidimensionais, existem dois casos práticos de representação o 

primeiro em que a dimensão relevante é a distância como, por exemplo, em 

correias paradas e pilhas alongadas, o segundo caso é quando a dimensão 

importante é o tempo como em correias em movimento, chutes de transferência e 

fluxos de polpa. 

 

Pode se tratar a ordem das unidades constituintes dos lotes sob dois aspectos (PITARD, 

1993): 

 

 como população completa, em que a ordem do arranjo é irrelevante, este é o 

modelo do lote de dimensões nulas, as unidades constituintes são completamente 

independentes; 

 como uma sequência cronológica ou espacial, em que as unidades formam um 

arranjo em que a ordem é extremamente relevante, existe uma autocorrelação entre 

as unidades constituintes, este é o modelo do lote unidimensional. 

 

Para a definição do método de amostragem a que os lotes podem ser submetidos, distinguem-

se ainda duas classificações: 

 

 lotes não manuseáveis, tratados na teoria da amostragem pelo modelo 

unidimensional, apenas podem ser amostrados com o processo de incrementos em 

que o material é coletado sob a condição de fluxo em movimento;  

 lotes manuseáveis podem ser amostrados pela aplicação de dois métodos o 

processo de incrementos em que o material é coletado sob a condição de fluxo para 

ser amostrado e o processo de quarteamento, em que o lote é primeiramente 

particionado em várias frações para que uma porção seja retida como amostra. 

Portanto esses lotes podem ser tratados como apresentando dimensões nulas ou 

unidimensionais (GY, 1982).  
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3.2.3 Amostragem por Incrementos e Quarteamento 

 

 

Os incrementos são as porções de massa coletadas, no fluxo material, por cada corte 

do equipamento denominado amostrador. Existindo três formas de extração (GY, 1982):  

 

 coletando todo o fluxo parte do tempo;  

 coletando parte do fluxo todo o tempo; 

 coletando parte do fluxo parte do tempo.   

 

A amostragem por incrementos é utilizada principalmente para os lotes não 

manuseáveis, quando os materiais são colocados em fluxo para se configurarem 

unidimensionais. O corte do incremento é realizado no ponto de descarga de transferência ou 

descarga da correia. Na figura 2 está a representação de um esquema de um amostrador do 

tipo linear cortador de fluxo, bastante usual para este tipo de amostragem, verifica-se que a 

localização do equipamento é em um ponto de transferência da correia. 

 

 

 

Figura 2: Amostrador com trajetória retilínea (GOES; POSSA; LUZ, 2004) 
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O processo de amostragem por incrementos pode ser dividido em uma sequência de 

quatro etapas: 

 

I. seleção dos pontos, ou todos os pontos ocupados pelo lote no espaço são retidos, 

ou todos os instantes do domínio do tempo ocupados pelo lote são submetidos a 

um esquema de seleção, com uma determinada densidade de probabilidade 

(PITARD, 1993). 

II. delimitação do incremento, o movimento do dispositivo de amostragem delimita 

os limites geométricos do domínio espacial ocupado pelos incrementos ; 

III. extração dos incrementos, ao cruzar a corrente de material o cortador extrai certo 

número de fragmentos ; 

IV. reunião dos incrementos, é o arranjo que pode ser obtido pela reunião dos 

incrementos . 

 

A operação de coletar todo o fluxo por uma fração de tempo está baseada no modelo 

matemático de integração ponto a ponto de uma curva. Este método gera erros específicos à 

amostragem incremental de um fluxo unidimensional (GY, 2004). A amostra global é 

constituída pela reunião de todos os incrementos, na forma em que foram coletados ou após 

terem sido preparados individualmente. Quando constituída de um número de incrementos 

menor do que o número requerido para a amostra global esta é denominada amostra parcial. 

A amostragem por quarteamento é empregada apenas para lotes manuseáveis. Um 

exemplo de quarteamento consiste na mistura do material e posterior empilhamento no 

formato de cone, como representado na figura 3.  O cone é achatado e dividido em 4 seções 

cruzadas com ângulos de 90º. As seções diametralmente opostas são unidas para comporem 

uma subamostra. O método continua até que seja obtida a massa necessária para o ensaio 

(GERLACH; NOCERINO, 2003).  
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Figura 3: Esquema do quarteamento da amostra (GERLACH; NOCERINO, 2003) 

 

Figura 4: Esquema do divisor de riffles ou quarteador Jones (GERLACH; NOCERINO, 2003) 

 

 

O método do divisor de riffles, representado na figura 4, baseia-se em passar o 

material pelos shuts e coletar nas panelas. A redução de massa é feita tomando-se o material 

de uma panela e passando novamente pelo divisor de riffles. Da mesma maneira que o 

processo de amostragem por incrementos o processo se divide em quatro etapas lógicas 

(PITARD, 1993). 
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I. Delimitação da fração, o movimento relativo da ferramenta de amostragem 

delimita as fronteiras geométricas do domínio ocupado pelas frações geométricas 

do lote. O movimento pode ocorrer de três formas:  

a) o lote estacionário e o dispositivo de amostragem se movimentando, 

exemplos do cone, pazada alternada, entre outros;  

b) o lote se movimentando e a dispositivo estacionário, exemplo do 

divisor riffles; 

c) o lote e o dispositivo se movimentando, divisor rotativo. 

II. separação da fração corresponde à etapa de extração dos incrementos no método 

de amostragem por incrementos, é a materialização da partição geométrica, 

gerando as frações reais (OLIVEIRA; AQUINO, 2007); 

III. distribuição das frações, as frações do material são repartidas de acordo com um 

esquema sistemático e reunidas para comporem as amostras potenciais; 

IV. seleção de amostras, todas as amostras potenciais estão sujeitas a um esquema de 

seleção aleatório.  

 

As quatro etapas descritas são potencialmente geradoras de erros. Em plantas 

automatizadas os primeiros estágios são sempre realizados por incrementos enquanto os 

últimos estágios são implementados por quarteamento (GY, 1982). 

A principal diferença dos dois métodos, amostragem por incrementos e por 

quarteamento, está no momento em que a seleção das frações ocorre. No processo de 

incrementos ela ocorre antes do processo de delimitação e extração e no caso do processo de 

quarteamento ela ocorre depois da etapa de extração (GY, 1979).  

O processo de divisão pode ser equiprovável mesmo que esteja tecnicamente 

enviesado. Este é um importante detalhe, pois como as amostras são escolhidas 

aleatoriamente no lote completo o erro esperado é nulo. Este não é o caso para amostragem 

por incrementos porque a seleção da amostra antecede a materialização da mesma. 
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3.2.4 Preparação de Amostras 

 

 

Amostra analítica é aquela preparada, a partir da amostra global, para satisfazer às 

exigências de um determinado ensaio químico, físico ou metalúrgico (GOES; POSSA; LUZ, 

2004). Todas as operações não seletivas que ocorrem na amostra global, ou nas amostras 

parciais, para torna-la uma amostra analítica são denominadas estágios de preparação. A 

preparação envolve operações de secagem, cominuição, homogeneização e divisão, podendo 

ser efetuada para cada incremento, para cada amostra parcial ou para a amostra global 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 3082, 2011).  

Na figura 5 está representado um fluxograma típico de preparação de amostras. 

Verifica-se que etapas de homogeneização podem ser realizadas antes da divisão inicial da 

amostra, ainda que não estejam representadas. Ao longo de toda a preparação para a análise 

química ocorrem divisões com o objetivo obter a alíquota necessária ao ensaio químico. Essas 

divisões também são realizadas para a obtenção das alíquotas de ensaio de umidade e 

granulometria desde que haja necessidade de redução da massa. 

As principais operações realizadas na preparação de amostras para os ensaios de 

caracterização química e metalúrgica são as seguintes: 

 

 divisão; 

 secagem; 

 cominuição; 

 homogeneização. 

 

Preferencialmente para as divisões utilizam-se métodos de divisão por equipamentos 

mecânicos que incluem chute desviador, correia fendida, caçamba, mesa divisora, cortador 

rotativo e divisor de calhas mecanicamente alimentado. Para a secagem utilizam-se estufas ou 

chapas com aquecimento, esta operação é necessária quando a preparação de amostra não 

puder ser efetuada, em virtude de apresentar-se muito úmida (GERLACH; NOCERINO, 

2003). As operações de Britagem e moagem são necessárias para a adequação da 

granulometria nominal da amostra aos procedimentos do ensaio químico. 

A homogeneização de amostras antes da divisão para a obtenção da alíquota de ensaio 

de umidade, desde que contribua para perda da água livre, não é recomendada. Quando 
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necessária o ideal é que se utilizem equipamentos tais como divisor rotativo de amostras, 

misturadores mecânicos, etc. 

 

 

Figura 5: Fluxograma típico de preparação 
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3.1 Erros de Amostragem  

 

 

Um lote com uma massa ML apresenta uma qualidade    desconhecida, ao amostrar 

esse lote obtêm-se uma amostra de massa, MS1 e qualidade     também desconhecida. Essa 

amostra é então destinada à preparação e da massa preparada MS2, com qualidade     

desconhecida, uma pequena porção de ensaio     é destinada para a análise química.  Do 

resultado da análise química obtido aR, assume-se : 

 

 análise química        estimativa         estimativa        estimativa      

 

Idealmente o que se esperaria de um material perfeitamente homogêneo e de um 

processo de amostragem perfeito é que o resultado da análise aR fosse idêntico ao resultado de 

qualidade do lote aL , idêntico aquele da amostra bruta aS1 e àquele da amostra preparada aS2. 

O que ocorre na prática é que o lote não é perfeitamente homogêneo, seja em constituição ou 

distribuição das partículas, e por mais que sejam seguidos todos os protocolos de amostragem 

com excelência sempre haverá erro no resultado (SMITH, 2008). Nesse sentido o erro total de 

amostragem, TSE, ocorre quando há a representação do teor desconhecido de qualquer 

conteúdo crítico do lote pelo estimador da amostra.  Ele é representado como a diferença 

relativa do teor da amostra em relação ao teor do lote (GY, 1992): 

 

                                      
        

  
                                                 (5) 

 

O erro global de estimação GEE é a diferença relativa entre teor analítico do 

componente crítico obtido na porção de ensaio, ou amostra analítica, em relação ao teor do 

componente crítico no lote    (GY, 1992): 

 

                                                         
       

  
                                                (6) 

 

Gy (1976) caracterizou a operação de seleção dos incrementos e formação da amostra 

como uma operação passiva da ocorrência de sete erros, ele introduziu e explicou: 

 

I. erro fundamental (FSE); 
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II. erro de segregação e agrupamento (GSE); 

III. erro de seleção pontual não periódica (PSE1). 

IV. erro de seleção pontual periódica (PSE2). 

V. erro de ponderação (WE); 

VI. erro de delimitação do incremento (IDE) 

VII. erro de extração incremental (IEE) 

 

Gy (1976) apresentou ainda como parte do erro total de amostragem TSE o erro de 

preparação conforme a equação seguinte:  

 

                                                            (7) 

 

A partir de Gy (1982) o erro de ensaio ou erro de análise TAE foi incorporado como um termo 

aditivo ao denominado erro global de estimação GEE: 

 

                                                                (8) 

 

Algumas obras, como Pitard (1993) e Gy (1992) omitem o erro de ponderação WE. 

Este erro representa as variações de quantidade de material num processo de seleção de 

incremento. Embora Minkkinen (2006) apresente uma crítica consistente à omissão deste erro 

de ponderação optou-se por simplificação em mantê-lo omitido neste trabalho.  

 Os erros de amostragem decorrentes das oscilações do processo compõem uma única 

variável denominada erro de seleção pontual PSE. Quando adicionadas aos erros com origem 

na variabilidade do material, FSE e GSE formam o erro de seleção contínua ou erro de 

integração, sendo o termo que une o universo contínuo com o discreto na teoria da 

amostragem.  

A estrutura dos erros de amostragem para o trabalho em questão é aquela representada 

na figura 6 em concordância com Gy (2004). 
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Figura 6: Erros de Amostragem segundo Pierre Gy 

 

 

Os erros de amostragem são subdivididos em erros sistemáticos, erros de variabilidade 

do material e erros de variabilidade do processo: 

 

 erros sistemáticos, têm origem em viés provocado por operação inadequada nas 

etapas de amostragem, isto é seleção, delimitação, extração do minério e 

preparação da amostra; 

 erros de variabilidade do material têm origem nas flutuações em torno do teor 

médio do lote; 

 erros de variabilidade do processo originam-se das variações do fluxo material de 

um processo de produção ocasionando flutuações na integração dos incrementos.  
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3.1.1 Variabilidade na Qualidade do Material 

 

 

Internamente a matéria constitui-se de partículas de diferentes tamanhos, formatos e 

massa específica. Essas diferenças levam a uma heterogeneidade de constituição das 

partículas ou fragmentos do lote. A única forma de corrigir essa heterogeneidade é com a 

cominuição ou com alguma outra mudança das propriedades físicas da amostra. Misturar ou 

homogeneizar não produz alteração nessa característica. Na prática a redução do tamanho 

médio dos grãos é fator dominante na diminuição da heterogeneidade de constituição 

(PETERSEN; MINKKINEN; ESBENSEN, 2005).  O erro fundamental, o principal erro dessa 

natureza, é o único erro que pode ser determinado antes da execução da operação de 

amostragem e também o único que não pode ser eliminado (MINNITT, 2007).  

Ainda nesse grupo de erros materiais está o erro de segregação e agrupamento, que é 

uma consequência da heterogeneidade da distribuição do material amostrado e que também 

está relacionado às características intrínsecas da composição material. A heterogeneidade de 

distribuição, representada pelo erro de segregação e agrupamento, é função da 

heterogeneidade de constituição, da distribuição espacial dos fragmentos e da dimensão do 

volume corrente (GOES; POSSA; LUZ, 2004). Ao se tomar volumes de incrementos de 

diferentes pontos, não é encontrada uma composição média constante. A coleta de 

incrementos menores para compor a amostra contribui para reduzir esse erro. A 

homogeneização do lote mediante manuseio adequado também tende a diminuir a 

heterogeneidade de distribuição. Porém este erro não pode ser completamente eliminado uma 

vez que o a mistura perfeita é impossível (SMITH, 2008).  
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3.1.2 Oscilações do Processo de Produção 

 

 

Lotes unidimensionais são afetados por flutuações geradas por variabilidade associada 

às operações da mina, planta, etc. Essas variações não são causadas por propriedades 

intrínsecas do material o que leva a um conceito de heterogeneidade subdivido em dois erros 

(PITARD, 1993): 

 

 o primeiro gerado por flutuações de qualidade não periódicas do processo, que 

pode ser interpretado por tendências e deslocamentos de qualidade (GY, 1982). 

 o segundo é gerado por flutuações de qualidade periódicas oriundas de fenômenos 

cíclicos, como temperatura ou umidade ambiente  (GERLACH; NOCERINO, 

2003).  

 

 

3.1.3 Variações na Amostragem e Procedimentos  

 

 

São erros que dependem de como os protocolos de amostragem foram planejados e 

executados. São causados pela coleta incorreta das amostras, procedimentos incorretos de 

preparação, contaminação e medidas de caracterização incorretas. Podem ser minimizados 

melhorando-se as práticas de amostragem, seja por procedimentos ou equipamentos (SMITH, 

2008). 

A delimitação correta dos incrementos na amostragem ocorre quando cada faixa de 

fragmentos que compõem o fluxo é coletada simultaneamente, esta condição exige que (GY, 

2004): 

 

 as linhas de corte sejam paralelas para um cortador de linhas retas e radiais para 

um cortador rotativo;  

 a velocidade do cortador permaneça constante durante o trajeto. 

 

 Não sendo algumas das condições para a correta delimitação dos incrementos atendida 

ocorrerá o erro de delimitação. Para a extração correta dos incrementos, os elementos contidos 
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na delimitação do cortador são assumidos como corretos. A perfeita extração, isto é sem o 

erro de extração, ocorre quando simultaneamente têm-se os seguintes requisitos atendidos: 

 a abertura do cortador é  igual a pelo menos 3 vezes o diâmetro dos fragmentos 

mais grosseiros, ou 10 mm para partículas menores; 

 a velocidade do cortador é constante e não excede 0,6 m/s. 

 

As operações que ocorrem após extração do incremento e anteriormente ao ensaio de 

análise química ou física compõem a etapa de preparação. Os erros de preparação podem 

ocorrer na transferência dos incrementos do cortador para o sistema de transporte, na 

transferência dos incrementos para o próximo estágio de amostragem, nos estágios de 

cominuição, na secagem e na divisão. Estes erros podem ser separados nas seguintes 

categorias (GY, 1982): 

 

 decorrentes de contaminação, ou por poeira de outras amostras, por material 

presente nos equipamentos de amostragem, resquícios de amostras anteriores, 

adição de material de abrasão de equipamentos de preparação, adição de material 

de corrosão de equipamentos de preparação; 

 ocasionados por perda de material no manuseio; 

 pela alteração da composição química, por reações como oxidação de enxofre, 

perda de constituintes químicos, como perda de partes hidratadas e fixação nos 

equipamentos ou utensílios de armazenamento; 

 erros pela alteração física, como absorção de água, evaporação de orgânicos 

voláteis, perda de poeira reduzindo ou enriquecendo algum constituinte;  

 erros de preparação resultantes de alteração biológica quando há o consumo 

microbiológico de constituintes orgânicos; 

 erros resultantes de falhas não intencionais na implementação dos métodos, 

transcrição dos dados e identificações da amostra; 

 erros resultantes de falhas intencionais, fraude ou sabotagem. 

 

Os erros decorrentes das operações analíticas incluem ensaio de umidade, pesagens de 

alíquotas, erros de precisão causados por viés em instrumentos de análise e qualquer outro 

erro decorrente de procedimentos e ou pessoas na etapa de ensaio de caracterização da 

qualidade (SMITH, 2008).   



 

 

22 

 

3.1.4 Amostragem Correta e Incorreta 

 

 

Os erros da correta execução dos procedimentos de amostragem, são aqueles com 

origem na variabilidade do material e do processo. Considerando-se um lote de dimensões 

nulas em que todos os fragmentos estão sujeitos ao processo de seleção sob as seguintes 

condições (GY, 2004): 

 

 C1 com probabilidade uniforme, P de ser selecionado; 

 C2 um a um independentemente. 

 

Para que haja uma amostragem correta, C1 é uma hipótese do modelo que deve 

sempre ser respeitada. Quando a condição C2 é atendida tem-se apenas a heterogeneidade de 

constituição do material, ou em outras palavras o erro fundamental FSE. Como na prática a 

condição C2 nunca seja possível, os fragmentos não são coletados um a um e sim por 

incrementos. Ainda que haja a probabilidade uniforme de coletar o fragmento no incremento, 

estes não são independentes entre si. Dentro de uma vizinhança eles estão correlacionados 

espacialmente, por exemplo, através de segregação por gravidade, efeitos de viscosidade etc. 

Diante dessa condição tem-se o erro de agrupamento e segregação, consequência da 

heterogeneidade de distribuição. Para os lotes unidimensionais, além dos erros locais aos 

incrementos que são os erros da amostragem correta para dimensões nulas, considera-se ainda 

o erro de seleção pontual PSE ocasionados pela variabilidade do processo produtivo. Os erros 

decorrentes da execução incorreta dos procedimentos de amostragem são os erros de 

delimitação do incremento IDE, de extração do incremento IEE e de preparação amostral IPE. 

Considerando-se a correta e a incorreta execução dos procedimentos de amostragem pode 

sistematizar todos os erros em duas classes: 

 

 CSE, erros que ocorrem na correta execução dos procedimentos de amostragem; 

 ISE, erros que ocorrem quando não há correta execução dos procedimentos de 

amostragem. 

 

A amostra é acurada quando a média dos erros de amostragem incorreta, ISE, é nula e o erro 

total de amostragem está sujeito apenas ao erro fundamental FSE e ao erro de segregação GSE 

para o modelo do lote de dimensões nulas. Quando o modelo for aquele do lote 
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unidimensional inclui-se também os erros de seleção pontual PSE. Nesse sentido o valor 

esperado para o erro total de amostragem é representado por: 

 

             )                                              (9) 

 

O viés da amostragem é definido como o valor algébrico da média m(ISE). A amostragem 

está sujeita a viés quando a média m(ISE) é não nula (GY, 2004): 

 

                                                              (10) 

 

O limite físico para a menor variância do erro total de amostragem TSE é aquele da 

amostragem correta CSE: 

                   
                                     (11) 

 

 

3.1.5 Heterogeneidade no Modelo do Lote de Dimensões Nulas 

 

 

Para Pitard (1993) um material é perfeitamente homogêneo quando o teor    de 

qualquer unidade   do lote está igual ao teor do lote, ou seja,      . Com base nisso a 

heterogeneidade   de uma unidade é proporcional ao desvio relativo da homogeneidade. Para 

a obtenção de um parâmetro (relativo) adimensional na representação dessa heterogeneidade 

  de cada unidade   do lote L, Gy (1992) dividiu a massa das unidades    pela massa média 

    
  

   
 (massa do lote pelo número de unidades) chegando a seguinte equação: 

 

  
       

  
 
  

   
                                                         (12) 

 

Limitando-se a unidade   a um único fragmento F e definindo-se a heterogeneidade de 

constituição     como a variância da heterogeneidade da população de fragmentos do lote, 

chega-se a definição da heterogeneidade de constituição: 



 

 

24 

 

             
 

  
∑   

 
                                             (13) 

com i=1, 2 , 3...     ( número de fragmentos do lote) 

 

Segundo Pitard (1993) a heterogeneidade de constituição não é uma variância fácil de se 

calcular, principalmente devido as dificuldades para estimar o número de fragmentos do lote 

  . Para tornar a constante independente do tamanho do lote o autor sugere a multiplicação 

pela massa média dos fragmentos: 
  

  
. Com essa alteração define-se a constante    , a 

heterogeneidade invariante, que possui unidade de massa e que é utilizada na prática para a 

determinação da heterogeneidade de constituição de um material: 

 

       
  

  
                                                       (14) 

 

           são dois parâmetros intrínsecos do material, distinguem-se como (Pitard, 1993):  

 

     apenas pode ser definido quando o número de fragmentos permite a 

contagem. Esse termo é apropriado para uma aproximação teórica da 

heterogeneidade; 

     sempre pode ser calculado, apesar de algumas aproximações. 

 

Em analogia a definição de heterogeneidade constitucional para unidades  , um grupo de n 

fragmentos vizinhos, potencialmente incrementos, tem a heterogeneidade distribucional 

representada pela variância de    na população de    grupos de fragmentos (GY, 2004):  

 

           
 

  
      ∑   

 
                                          (15) 

 

Sendo      
       

  
 
  

  
  ,   com      representado o teor dos grupos e    a massa dos 

grupos.  Ao contrário do     que é função apenas das propriedades do material,     pode ser 

alterado, com operações como mistura, homogeneização e aumentado com a segregação do 

material (GY, 1979).      e     estão ligados pela heterogeneidade de constituição 

média    ̅ dos grupos:  
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       ̅                                                         (16) 

 

A heterogeneidade de constituição dos grupos     é sempre maior ou igual a    . Situação 

que o grupo é monoelemental,         (Gy, 2004).  Pitard (1993) reporta ainda a seguinte 

relação para o menor valor teórico da distribuição de heterogeneidade e a heterogeneidade de 

constituição: 

 

(      
)  

     

    
                                                     (17) 

 

 

Verifica-se que a distribuição de heterogeneidade é inversamente proporcional ao número de 

fragmentos, sendo que este último pode ser interpretado como o tamanho do lote. Gy (1982) 

define dois fatores para descrever os aspectos fenomenológicos da heterogeneidade: o fator de 

agrupamento Y e o fator de segregação Z. O fator de agrupamento é definido como uma 

medida do tamanho de grupo:  

    
      

    
                                                         (18) 

 

Se       então         (      
)     , na prática corresponde ao procedimento de 

amostrar um fragmento por vez, portanto ideal. Por outro lado se os grupos são grandes 

significa amostrar todo o lote e (      
)   . O fator de segregação representa a 

contribuição na heterogeneidade fornecida pela distribuição espacial dos fragmentos, grupos 

ou incrementos (PITARD, 1993): 

 

(          
)   

    

   
                                          (19) 

 

Se o lote for completamente homogêneo,    , enquanto na condição de completamente 

segregado       
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3.1.6 Amostragem Probabilística para Lotes de Dimensões Nulas 

 

 

Segundo Gy (1992) em um processo de seleção correto dos fragmentos, com a 

probabilidade             e independência, assumem-se os seguintes valores esperados para 

o teor da amostra   : 

 

                                                                          (20) 

          
     

 
∑        

  
 

(  
 )

  
                                        (21) 

 

Para a variância do conteúdo crítico    de uma amostra hipotética do lote L assume-se como 

aproximação: 

 

        
     

 
∑        

   
  

(  
 )

  
                                          (22) 

 

A partir da definição de erro total de amostragem TSE, considerando-se  as condições de 

amostragem correta tem-se o seguinte valor esperado para o erro relativo (Gy, 2004): 

 

                  
          

  
                                              (23) 

 

Considerando-se o valor esperado do erro relativo de amostragem correta com a substituição 

de        e        tem – se : 

                
           

  
                                       (24) 

          
     

 
∑

       

  
 

(  
 )

  
                                          (25) 

 

A partir da substituição da definição de heterogeneidade de uma unidade U,   
       

  
 

  

    
 

na variância de   , sob amostragem correta         
     

 
∑        

   
  

(  
 )

  
 ,   tem-se a 

seguinte variância dos erros de amostragem correta: 
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 ∑   

   
                                               (26) 

 

Substituindo-se a o valor esperado para a massa da amostra    em uma condição de 

probabilidade uniforme de seleção, por            obtém-se a variância da amostragem 

correta (Gy, 1992): 

 

         
     

   
    =

     

   
   =[

 

  
 

 

  
]                                (27) 

 

 

3.1.7 Valor Esperado e Variância Relativa do Erro Fundamental  

 

 

O mínimo absoluto dos erros de amostragem é o erro fundamental FSE, sendo o valor 

esperado para o erro fundamental em condições de amostragem correta: 

 

         
     

 
∑

       

  

  
 

(  
 )

  
                                         (28) 

 

E a variância relativa do erro fundamental: 

 

           (  
  

  

  
)    (  

  
  

  
)     

 
                                (29) 

 

em que    é a massa da amostra,    é massa do lote ou da etapa divisão imediatamente 

anterior, c é fator mineralógico,    é o fator adimensional de forma, g é o fator adimensional 

granulométrico e d é tamanho nominal das partículas. Quando       tem-se: 

 

             ( 
 

  
)        ( 

 

  
)     ( 

 

  
)   .                      (30) 

 

Essa aproximação permite que se utilize     para estimar a massa de amostra requerida para 

um determinado nível de incerteza. Se o lote é aproximadamente dividido em dois (quando, 

por exemplo, passado por um rifle) a variância do erro fundamental é expressa por (GY, 

1979): 
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             (  
  

  

   
)      

 
 (  

  
  

   
)                             (31) 

 

  O fator mineralógico c é a máxima heterogeneidade gerada pelo componente crítico de 

interesse no lote. Máximo este que é verificado quando há completa liberação do mineral da 

ganga. Ele pode ser estimado pela seguinte equação (GY, 1979): 

 

    
      

 

  
                                                     (32) 

 

em que    é a proporção do componente de interesse na amostra,    é a densidade das 

partículas que contém o componente e     é a densidade da ganga. Tamanho nominal de 

partícula, d, denota a dimensão das maiores partículas na amostra. Na prática d é tomado 

como o tamanho de abertura de peneira que retenha 5 % do lote amostrado, ou que permita a 

passagem de 95% do lote. 

Devido à consideração de total liberação do mineral da ganga é necessária à inclusão 

de fator de correção, o fator de liberação adimensional l.  Pitard (1993) sugere a escolha deste 

fator baseado na determinação do teor máximo do componente crítico na frações mais 

grosseiras do lote,      e no conhecimento do verdadeiro teor:   

 

   
         

      
                                                           (33) 

 

Quando o mineral tem a mesma natureza do componente crítico o fator de liberação é 

estimado por (Gy, 1982):  

  √(
  

 
)                                                              (34) 

 

          é o diâmetro necessário para liberação e o diâmetro d é o diâmetro em que 5% das 

partículas ficam retidas Francois-Bongarçon e Gy (1998) desenvolveram a versão 

generalizada em que b é um parâmetro ajustável de acordo com a aplicação: 

 

   (
  

 
)
 

                                                            (35) 
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O fator de forma é um adimensional que mede o quanto o formato da partícula está se 

afastando do cubo. Ele é representado pela razão do volume V da partícula de diâmetro d sob 

o volume do cubo de mesmo diâmetro: 

 

  (
 

  
)                                                           (36) 

 

Para a grande maioria dos minerais foi demonstrado experimentalmente por Gy (1967 apud, 

1992 )  que é seguro assumir       , ou seja o formato esferoidal. 

O fator granulométrico é definido como o volume médio dos fragmentos dividido pelo 

volume nominal definido pela dimensão média (MINNITT, 2007): 

 

  
 ̅

  
                                                          (37) 

 

Este fator também é conhecido como fator de distribuição do tamanho das partículas, ele varia 

de 0 a 1, em que valores baixos denotam grande variação entre os tamanhos e os valores 

próximos de 1 representam pequenas variações. Quanto maior a distribuição de tamanho 

menor o valor de g, Gy (1992) sugere as seguintes regras para utilização: 

 

a) para uma população não calibrada de fragmentos (ex. britados ou moídos em 

circuito aberto ou em circuito fechado com classificação mecânica) utiliza-se  

      ; 

b) para uma população calibrada de fragmentos ( ex. população britada ou moída em 

circuito fechado com peneiramento) quando 
   

   
    tem -se       ; 

c) população calibrada de fragmentos quando     
   

   
    tem -se       ; 

d) população perfeitamente calibrada de fragmentos quando   
   

   
     tem -se 

      . 
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3.1.8 Valor Esperado e Variância do Erro Agrupamento e Segregação  

 

 

O valor esperado de m(GSE) apesar de estruturalmente diferente de zero pode ser 

considerando nulo para fins práticos em que a amostragem é correta. A variância do erro de 

agrupamento e segregação define-se como: 

 

                                                      (38) 

 

sendo Z o fator de segregação e Y o fator de agrupamento. 

Segundo Gy (1992)         não pode ser determinado diretamente, não há como 

separar essa variância daquela do erro fundamental em resultados de experimentos. Porém 

para fins práticos a variância         é sempre menor ou igual a        .  

 

 

3.1.9 Massa de Ensaio de Caracterização Granulométrica  

 

 

Consideram-se as seguintes notações para a determinação da heterogeneidade para 

faixas granulométricas: 

      a faixa granulométrica de interesse, aquela que se deseja estimar; 

      a massa da faixa granulométrica de interesse; 

      a massa da lote a ser amostrado; 

    a proporção de faixa granulométrica de interesse presente no lote L,     
      

  
  ;                                                

     fragmentos que pertencem a faixa granulométrica    ; 

     fragmentos que não pertencem a faixa granulométrica    ; 

    a massa dos fragmentos   ; 

    a massa dos fragmentos   ; 

    fragmento médio da classe   ; 

Pitard (1993) introduz as variáveis auxiliares     e    com dimensão de massa para 

simplificar a determinação de    :  

 

           ∑
  

 

    
                                                       (39) 
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    ∑
  

 

     
                                                     (40) 

 

Utilizando-se da definição de    , com i=1,2 , ... NF fragmentos, e supondo-se uma 

classificação em que os elementos que não pertencem à faixa de granulometria de interesse 

apresentam conteúdo crítico       e aqueles que pertençam apresentem      , tem-se: 

 

       
  

  
 ∑

       

   
 

   
 

    
  ∑

  
 

    
                          (41) 

 

Substituindo-se     
     

  
  na equação equação anterior: 

 

    ∑
       

   
 

   
    

     
  ∑

  
 

    
                                     (42) 

 

E substituindo-se a      e    na equação anterior tem-se: 

 

    
       

   
 

 
                                                   (43) 

 

Segundo Pitard (1993) o termo    
  pode ser simplificado obtendo-se: 

 

    
        

    
                                                    (44) 

 

Para expressar     e   deve-se relacionar cada fragmento    e    ao fragmento médio da 

classe a qual ele pertence. Para tal Gy (1992) utiliza-se da representação de    pela massa do 

fragmento médio de todas as faixas de granulometria: 

 

     
     

   
                                                      (45) 

 

sendo  

    o número de fragmentos da fração granulométrica    

    o fragmento médio da fração;  

     a massa do fragmento médio     

    proporção da fração     no lote L 



 

 

32 

 

    a massa da fração de    

Gy (1992) propõe a seguinte simplificação: 

 

   ∑             ∑                                       (46) 

 

                                                          (47) 

 

A heterogeneidade invariante de uma determinada classe granulométrica de interesse é 

calculada pela seguinte aproximação (Gy, 1992): 

 

    
        

    
     ∑                                       (48) 

 

A massa média dos fragmentos de uma faixa granulométrica é obtida com as seguintes 

relações: 

            
                           

                                    (49) 

Em que,  

f é o fator de forma adimensional, aceito em torno de 0,5; 

  é a massa específica; 

      é o tamanho do fragmento médio numa determinada faixa de interesse; 

      é o tamanho do fragmento médio em cada uma das k faixas. 

A variância do erro fundamental para a caracterização granulométrica é representada pela 

seguinte equação: 

 

         [
 

  
  

  
] [

        

    
     ∑          ]                            (50) 
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3.2 Distribuição de Probabilidades 

 

 

A função de distribuição de densidade de probabilidade de uma variável aleatória x, 

permite o cálculo da probabilidade de um evento: 

 

 para distribuições contínuas, a probabilidade de x em um intervalo (a,b) é a área da 

curva compreendida nos limites do intervalo; 

 para distribuições discretas a probabilidade de x em um intervalo (a,b) é a soma 

das probabilidades dos possíveis valores discretos de x no intervalo (a,b). 

 

 

3.2.1 Distribuição Normal 

 

 

A distribuição normal é a distribuição de probabilidades mais utilizada devido aos 

vários processos físicos, biológicos e sociais que ela pode modelar. A função de densidade de 

probabilidade da distribuição normal é definida pela equação seguinte (MONTGOMERY, 

2011):   

     
 

√   
 

       

(   )                                                      (51) 

 

sendo    média ;     = desvio padrão e   = pi . A normal padrão é obtida com a média igual 

a zero e o desvio padrão unitário. 

Pode se medir a assimetria ou obliquidade de uma determinada distribuição de 

densidade de probabilidades através da relação: 

  
     

                                                                     (52) 

 

onde m3(µ) é o terceiro momento central e σ é o desvio-padrão. O momento central é definido 

para cada grau n > 0. O enésimo momento centrado n, de uma distribuição de probabilidades 

contínua em relação a sua média é expresso pela seguinte equação: 

 

      ∫       
 

  
                                                         (53)  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o_de_frequ%C3%AAncias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o_de_frequ%C3%AAncias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Momento_central
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desvio-padr%C3%A3o
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Distribuições simétricas tem obliquidade zero, caso v > 0, a distribuição tem uma 

cauda a direita maior e se v<0, então a distribuição tem uma cauda a esquerda maior.  

Outra medidade de afastamento da normal é a curtose que caracteriza o afunilamento 

ou achatamento de uma função de distribuição de probabilidades. É definida pela relação 

seguinte: 

   
     

   +(-3)                                                     (54) 

 

Sendo       o quarto momento central e σ o desvio padrão. Se o valor determinado para a 

curtose for nulo a curva possuíra o mesmo nível de achatamento da normal padrão. Quando a 

curtose fora superior a zero a curva estará mais afunilada que a normal padrão e quando 

inferior a zero mais achatada.  

 

 

3.2.2 Distribuição de Weibull com 3 Parâmetros  

 

 

A função de densidade de probabilidade de Weibull com 3 parâmetros é representada 

como o seguinte:             

 (        )  
 

 
(
   

 
)
   

   
   

 
  

    para       

 (        )    para                                                (55) 

 

onde k é o parâmetro de forma (também dito agudez, ou coeficiente de não-uniformidade),   é 

o parâmetro de escala e   o parâmetro de localidade da distribuição. A distribuição de Weibull 

com 2 parâmetros é aquela com    . Este último parâmetro está definido para todos os 

reais. Quando x é uma variável que representa o tempo   é definido com a vida mínima. Pode 

ser também interpretado como a origem da distribuição. A distribuição de Weibull tem 

aplicação em várias áreas, no geral suas aplicações visam a determinação do tempo de vida 

médio e da taxa de falhas em função do tempo da população analisada  ( MONTGOMERY, 

2011). 

 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Momento_central
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desvio-padr%C3%A3o
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3.2.3 Distribuição Exponencial 

 

 

A distribuição exponencial é matematicamente um caso particular da distribuição de 

Weibull quando o parâmetro de forma k = 1. A sua utilização é comum na engenharia de 

confiabilidade, pode ser utilizada, por exemplo, para modelar a taxa de falhas ou tempo de 

vida de uma unidade operacional. A exponencial com um parâmetro tem a sua função de 

densidade de probabilidade representada por: 

 

                      

 (     )                                                            (56) 

 

Fisicamente    é a constante de falhas por unidade de medida de tempo ou ciclos,   é o tempo 

ou ciclos.  Na exponencial de um parâmetro  a localidade   é nula, quando esta é diferente de 

zero tem-se a exponencial de 2 parâmetros:  

 

                        

 (     )                                                               (57) 

 

O parâmetro de localidade   quando positivo desloca o início da distribuição para a direita da 

origem significando que a chance de uma falha ocorrer se inicia a partir de   ciclos e nunca 

antes (MONTGOMERY, 2011). 

 

 

3.3 Verificação da Qualidade do Ajuste  

 

 

Para a verificação da qualidade do ajuste de um determinado banco de dados a uma 

distribuição de probabilidades utilizam-se: 

 

 testes de verificação como teste de Kolmogorov-Smirnov, teste de Anderson-

Darling e o teste de Shapiro-Wilk, teste de razão de verossimilhança; 

 inspeção gráfica dos dados a curva de ajuste. 
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3.3.1 P-valor  

 

 

Em um teste de hipóteses o p valor exprime a probabilidade limite de rejeitar uma 

hipótese quando está é verdadeira. Assim para um teste de verificação de existência de um 

modelo quando a hipótese nula é a existência deste e o nível de significância assumido for de 

5 %, para uma probabilidade superior a 5 % não se rejeita hipótese nula. Quanto maior o p-

valor maior a possibilidade de rejeitar a hipótese nula sendo ela verdadeira 

(MONTGOMERY, 2011).  

 

 

3.3.2 Estatística de Anderson-Darling  

 

 

O teste de Anderson Darling mensura como um determinado banco de dados se ajusta 

a uma distribuição qualquer.  Quanto melhor os dados se ajustam a uma distribuição menor é 

a estatística de Anderson Darling. As hipóteses verificadas no teste são: 

 

 H0, os dados seguem uma distribuição especificada; 

 H1, os dados não seguem uma distribuição especificada. 

 

Se o p-valor para o teste de Anderson-Darling é menor que o nível de significância escolhido, 

geralmente 0,05 ou 0,10, conclui-se que os dados não seguem uma distribuição especificada. 

Quando há a verificação do ajuste dos dados entre várias distribuições o correto é comparar 

entre as estatísticas de Anderson-Darling. Aquela com o menor valor possui o melhor ajuste 

para os dados (MONTGOMERY, 2011). 

 

 

3.3.3 Teste de Razão de Verossimilhança 

 

 

É um teste de hipóteses que compara a qualidade do ajuste de um banco de dados de 

dois modelos: sendo um modelo com todos os parâmetros livres e o seu correspondente com 
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os parâmetros limitados ou condicionados a uma hipótese nula de menor número de 

parâmetros. Este pode ser utilizado, por exemplo, para comparar um ajuste de Weibull de três 

parâmetros com um ajuste de Weibull de dois parâmetros. A comparação está baseada 

verificação da razão da função de verossimilhança maximizada do modelo condicionado (de 

menor número de parâmetros), com aquela do modelo não condicionado (de maior número de 

parâmetros). Se o valor desta razão é suficientemente pequeno o modelo não condicionado se 

ajusta a amostra de dados melhor que o modelo mais simples condicionado pela hipótese nula 

(MONTGOMERY, 2011). 

 

 

3.4 Medida de Variabilidade de um Processo 

 

 

A variabilidade total de um processo é composta pela variabilidade instantânea, 

ocasionada por causas comuns, e por aquela decorrente dos deslocamentos de qualidade ao 

longo do tempo. A primeira é obtida tomando-se amostras em subgrupos, com o intervalo de 

tempo entre elas tendendo a zero. A segunda variabilidade é obtida medindo-se as oscilações 

entre os subgrupos. Sob estes aspectos a variação total de um processo qualquer é 

representada por (MONTGOMERY, 2011):  

 

                                                                (58) 

 

A variância de dentro dos subgrupos de tamanho 2 pode ser estimada a partir da média das 

amplitudes dos resultados das amostras que os compõem denotada por  ̅:  

 

                                   ̅                                           (59) 

 

Já a variância entre os subgrupos de tamanho 2 é estimada a partir das amplitudes móveis  

  ̅̅̅̅̅ : 

                                ̅̅ ̅̅̅    
                        

 
         (60) 

  ̅̅̅̅̅  
∑ |       |

 
   

 
 

sendo  m o número de amostras coletadas e x os valores médio de cada subgrupo amostral;   
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3.1 ANOVA 

 

 

ANOVA é uma família de testes estatísticos nos quais a variância amostral é 

particionada em diversos componentes. Através desta partição, é estudada a influência dos 

fatores nas características de interesse de um processo.  

Considerando-se uma variável de interesse com média μ e variância  tem-se dois 

estimadores da variância:                          e                       . Para o teste 

com um fator apenas, a hipótese nula é de que as médias populacionais dos níveis são iguais, 

ou seja não existem diferenças significativas entre os níveis para a resposta do fator ao 

processo. E a hipótese alternativa é de que pelo menos uma das médias é diferente das 

demais, pela menos alguma tem influência maior ou menor na resposta do processo. 

O teste é aplicado como o seguinte: 

 

                                                     
                      

                        
                                         (61) 

 

Com o numerador com     graus de liberdade e      no denominador. Sendo k o número 

de fatores ou níveis (quando houver um fator apenas) e N o número de observações. 

Considerando-se o                  um quantil da distribuição F-Snedecor,  rejeita-se 

a hipótese nula caso                      , e conclui-se que existem diferenças 

significativas entre as médias dos níveis do fator ( MONTGOERY, 2011). 

 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A1vel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A2ncia
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Para estimar a variância do erro relativo de preparação amostral foram amostrados 3 

tipos de produtos de minério de ferro:  

 

a) produtos HTP e HTV, da classe hematitinha, com a especificação da 

granulometria tendo como limites as telas de abertura 6,3 mm e 19,0 mm; 

b) produtos LOP e LOV, da classe lump ore, com a especificação da granulometria 

tendo como limites as telas de abertura 6,3 mm e 31,5 mm; 

c) produtos SFP e SFV, da classe sinter feed, com a especificação entre 6,3 mm e 

0,15 mm. 

 

Esses concentrados foram produzidos em duas plantas de beneficiamento típicas, 

genericamente denominadas usina V e P, sendo esta última representada em um fluxograma 

no adendo I. A utilização das 3 classes de tamanho citadas teve por objetivo investigar o 

comportamento do erro de preparação das amostras para a análise química com o aumento da 

granulação das partículas, tendo em vista que produtos mais grosseiros, como lump ore, 

demandam mais etapas de preparação, o que, presumivelmente, levaria à propagação de erros. 

O parâmetro químico escolhido para ser analisado foi o teor de ferro por ser aquele com maior 

percentual em massa nas amostras.  

As coletas das amostras ocorreram com a frequência semanal no período 

compreendido entre setembro de 2012 e setembro do ano de 2013, totalizando 40 amostras de 

cada um dos produtos. Para tal foram utilizados 6 amostradores do tipo linear cortador de 

fluxo sendo adotado um padrão de abertura de fenda do cortador igual a 3 vezes a dimensão 

das maiores partículas presentes em cada um dos produtos. Sendo estas de 25,0 mm para 

hematitinhas e sinter feed, enquanto que para lump ore considerou-se 31,5 mm.  A velocidade 

do corte foi ajustada em 0,6 m.s
-1

, sendo aquela máxima permitida para a obtenção do maior 

número de cortes, conforme a orientação de GY (1992). A massa extraída em cada corte do 

fluxo amostrado foi dimensionada com a utilização da equação de referência para amostragem 

em fluxo (ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 3082, 2011):  

 

  
  

  
                                                            (62) 
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onde Q é a vazão, L a fenda do cortador e v velocidade de corte do amostrador. O número de 

cortes por hora foi dimensionado de modo a fornecer uma massa amostral de 

aproximadamente 120 kg. Na tabela 1 foram resumidos todos os parâmetros de operação dos 

amostradores utilizados na coleta das amostras. 

 

Tabela 1: Parâmetros de operação dos amostradores 

Produto 
Número de 

Incrementos 

Massa de 

incremento [kg] 

Massa 

amostral [kg] 
Q [t/h] 

Fenda do 

cortador L [m] 

HTP 15 7,99 120 230,0 0,075 

HTV 14 8,68 122 250,0 0,075 

LOV 14 8,80 123 200,0 0,095 

LOP 13 9,68 126 205,0 0,095 

SFV 9 13,89 125 400,0 0,075 

SFP 9 14,58 131 420,0 0,075 

 

 

As amostras extraídas foram divididas em duas amostras idênticas, de 60 kg cada, 

denominadas amostra i e amostra ii, conforme o fluxograma da figura 7:  

 

 

 

Figura 7: Divisão das amostras para a medição do teor de ferro 

 

 

Amostra de inicial de 120 kg 

Divisão das massas para a obtenção de duas amostras de 60 kg 

Amostra i 

 

Amostra ii 

Preparação da amostra 

para obtenção da pastilha 

prensada. 

 

Preparação da amostra para 

obtenção da pastilha 

prensada. 

 

Caracterização do teor de ferro via 

fluorescência de Raios X. 
Caracterização do teor de ferro 

via fluorescência de Raios X. 
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A divisão da massa de 120 kg em duas de 60 kg foi realizada em divisor rotativo de 

amostras, tomando-se caçambas opostas. O protocolo de preparação para cada par de 

amostras gêmeas i e ii foi estabelecido de tal forma que as reduções de massa e de tamanho 

permitissem a obtenção da alíquota de ensaio adequada, com massa de 40 g e tamanho 

máximo nominal igual a 0,106 mm (ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS 3082, 2011). Um mesmo protocolo de preparação foi utilizado para cada classe, 

sendo definida uma mesma sequência de cominuição e redução de massa para um mesmo tipo 

de produto, isto é, um protocolo para a classe sinter feed, outro para a classe lump ore e um 

para hematitinhas. 

A equação utilizada para o cálculo da variância do erro fundamental foi utilizada com 

   sendo a porção de massa dividida e      a quantidade de massa da etapa imediatamente 

anterior no protocolo de preparação de amostras, conforme a seguinte equação da variância do 

erro fundamental: 

          [
 

  
  

    
]                                             (63) 

 

Cada redução de massa ou tamanho i a que as classes foram submetidas forneceu uma 

variância do erro fundamental,  que ao final de n etapas foi somada para estimar a variância 

do erro fundamental para cada protocolo adotado por tipo de produto, conforme o seguinte 

somatório: 

            ∑            
 
                                         (64) 

 

A constante       , heterogeneidade invariante, foi determinada a partir do     de 

cada etapa de cominuição do protocolo de preparação das amostras. Os demais parâmetros da 

heterogeneidade invariante foram considerados constantes segundo a equação de Gy (1992): 

 

     [  
      

 

  
         ] (

  

   
)
 

   

                              (65) 

 

sendo                 ,        ,                ,              ,          

       .  Uma vez que      foi calculado considerando-se apenas o     variável, a 

variância do erro fundamental ficou dependente apenas do protocolo de preparação adotado.  
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4.1 Protocolos de Preparação de Sinter Feed  

 

 

As amostras i e ii para os produtos SFV e SFP foram preparadas para a formação da 

pastilha prensada e posterior análise do teor de ferro em espectrofotômetro de fluorescência 

de Raios X. Os procedimentos para a obtenção das duas porções de ensaio, i e ii, foram os 

seguintes: 

 

a) divisão da amostra de 60 kg no divisor rotativo e obtenção de uma porção de 5 kg 

direcionada a preparação para a análise química; 

b) britagem da amostra de 5 kg no britador de mandíbulas com abertura na posição 

fechada de aproximadamente 3,35 mm; 

c) homogeneização da amostra de 5 kg, no mínimo 3 vezes, no divisor de rifles nº 30      

(12 calhas e abertura de 30 mm)  e divisão até a obtenção de uma porção de 1,7 kg; 

d) moagem da porção de 1,7 kg no moinho pulverizador orbital de anéis até a obtenção 

de um d95 de 1,0 mm; 

e) homogeneização da amostra, no mínimo 3 vezes, no divisor de rifles nº 10 (16 calhas e 

abertura de 10 mm) e divisão da mesma em uma porção de 40 g; 

f) pulverização, em pulverizador orbital de anéis, das 40g de amostra até a obtenção de 

um d95 de 0,106 mm; 

g) pulverização, em pulverizador orbital de anéis, das 40 g  de amostra com a adição de 4  

g de cera; 

h) prensagem da mistura amostra e cera para a obtenção de uma pastilha prensada.  

 

 

4.2 Protocolo de Preparação de Granulados  

 

 

As amostras recebidas dos produtos LOP, LOV, HTP e HTV foram divididas nas 

amostras i e ii de 60 kg. Em sequência foram individualmente preparadas para a obtenção de 

duas porções de ensaio, i e ii, conforme os seguintes procedimentos: 

 

a) divisão de massa de 60 kg para 15 kg no divisor rotativo de amostras; 
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b) britagem no britador de mandíbulas com abertura de aproximadamente 6,3 mm na 

posição fechada; 

c) divisão no divisor de rifles nº 30 (12 calhas  com abertura de 30 mm) até a obtenção 

de uma amostra de 5,0 kg; 

d) secagem após a britagem em chapas térmicas com temperatura aproximadamente de 

160 ºC;  

e) britagem da amostra de 5 kg no britador secundário com abertura de aproximadamente 

3,35 mm fechada; 

f) homogeneização da amostra no divisor de rifles nº 30 (12 calhas  com abertura de 30 

mm) e divisão até a obtenção de 1,7kg; 

g) moagem da porção de 1,7 kg no moinho pulverizador orbital de anéis até a obtenção 

de um de um diâmetro nominal de 1,0 mm; 

h) homogeneização da amostra no divisor de rifles nº 10 (16 calhas e abertura de 10 mm 

) e divisão até obtenção da porção de 40 g; 

i) pulverização (em pulverizador orbital de aneis) das 40 g da amostra até a obtenção de 

um diâmetro nominal de 0,106 mm; 

j) pulverização das 40 g  de amostra com a adição de 4  g de cera; 

k) prensagem da mistura amostra com cera para a obtenção de uma pastilha prensada.  

 

 

4.3 Estimação dos Erros de Preparação 

 

 

As pastilhas prensadas referentes às amostras i e ii foram analisadas no 

espectrofotômetro de fluorescência de Raios X e suas diferenças de teor registradas. Sabendo-

se que estas representam uma mesma amostra original de 120 kg e foram submetidas ao 

mesmo protocolo de preparação, considerou-se que as diferenças verificadas nas medições de 

teor de ferro de i e ii foram decorrentes da heterogeneidade de constituição do minério, da 

heterogeneidade de distribuição, dos erros envolvidos na preparação das amostras e de erros 

na medição do espectrofotômetro de Raios X. 

No contexto da teoria da amostragem de Gy (1992) a heterogeneidade de constituição 

é representada pelo erro fundamental, a heterogeneidade de distribuição pelo erro de 

segregação e agrupamento, os desvios da preparação e medida são representados pelo erro de 
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preparação e medida respectivamente. Já o agrupamento destes erros, supostamente 

independentes, é representado por uma única variável, o erro global de estimação conforme a 

seguinte relação: 

 

                                                                                    (66) 

 

Considerando-se o processo de preparação e medida de amostras como um processo 

gaussiano, as diferenças entre teores medidos para os subgrupos i e ii podem ser interpretadas 

como erros decorrentes de variabilidades instantâneas ou causas comuns. Nesse aspecto a 

variância do erro global de estimação foi aproximada como sendo igual àquela da 

variabilidade de dentro dos subgrupos para processos gaussianos. No entanto, como o erro 

global de estimação a rigor é um erro relativo do parâmetro analisado, a variância deste erro é 

também relativa ao valor esperado do teor. Desta forma, a variância de dentro dos subgrupos, 

no caso de tamanho 2, em processos gaussianos foi dividida pela média do teor apurado, 

conforme a seguinte equação: 

 

          ̅  

  
                                                                                  (67) 

 

   na equação anterior é o valor esperado para o teor do lote, neste trabalho foi aproximado 

pela média das médias dos teores dos subgrupos i e ii; 0,886 é uma constante para os 

subgrupos de tamanho 2. 

Para espectrofotômetros de fluorescência de Raios X calibrados, os erros decorrentes 

da análise química são muito menores que aqueles decorrentes do erro fundamental, de 

segregação e do erro de preparação agrupados (PETERSEN; MINKKINEN; ESBENSEN, 

2005), portanto, foram desconsiderados na verificação das parcelas que contribuem para a 

variância erro global de estimação. O erro de segregação e agrupamento foi considerado como 

sendo igual ao seu valor máximo, quando é igual ao erro fundamental. A variância do erro de 

preparação (erro relativo de preparação) foi aproximada pela seguinte formulação: 

 

             
          ̅  

  
                                                              (68) 
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    na equação imediatamente anterior foi estimado no modelo como sendo a média das 

médias dos teores dos subgrupos de amostras i e ii;   ̅ foi considerado como a média das 

amplitude dos teores analisados para i e ii.  

 

 

4.4 Caracterização da Distribuição Granulométrica  

 

 

Após a primeira divisão de cada uma das 40 amostras de 120 kg preparadas para a 

análise química, uma parte da massa que ficou no divisor rotativo foi direcionada para o 

ensaio de caracterização granulométrica por peneiramento. Utilizou-se um peneirador 

Manupen de 500 x 500 x 100 mm com temporizador ajustado para 5 minutos e frequência 

nominal de 20 Hz.  Os ensaios foram procedidos registrando-se os percentuais de massa 

retidos em cada uma das telas para cada um dos produtos. As telas utilizadas foram: 

 

 para o LOV e LOP 6,3 mm, 8,0 mm, 10,0 mm, 12,5 mm, 16,0 mm, 19,0 mm, 25,0 

mm, 31,5 mm; 

 para SFV e SFP 12,5 mm, 10,0 mm, 8,0 mm, 6,3 mm, 4,0 mm, 2,0 mm, 1,0 mm, 

0,500 mm, 0,250 mm, 0,150 mm, 0,106 mm, para HTP e HTV 6,3 mm, 8,0 mm, 

10,0 mm, 12,5 mm, 16,0 mm, 19,0 mm. 

 

Na tabela 2 foram discriminadas alíquotas MS2 [kg] do ensaio de peneiramento 

referentes aos produtos ensaiados. Estas foram obtidas conforme massa mínima estabelecidas 

via a norma de referência (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 3082, 

2011):  

 

Tabela 2: Alíquotas destinadas ao ensaio de caracterização granulométrica 

Produto Massa do Lote [kg] MS1[kg] MS2[kg] 

LOV 120 60 20 

LOP 120 60 20 

SFV 120 60 5 

SFP 120 60 5 

HTP 120 60 20 

HTV 120 60 18 
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Para os produtos HTV e HTP, uma segunda alíquota foi utilizada para a obtenção de 

dois resultados i e ii, conforme o fluxograma da figura 8. Estes permitiram a verificação do 

erro do ensaio de granulometria por peneiramento de amostras, pela seguinte aproximação: 

 

        [
          ̅ 

  
]
 

 [
 

  
 

 

    
] [

        

    
     ∑         ]            (69) 

 

 

 

Figura 8: Fluxograma da divisão das alíquotas dos ensaios de peneiramento 

 

 

4.5 Tratamento Estatístico 

 

 

Para avaliar o comportamento dos desvios nas medidas do par de amostras i e ii, as 

diferenças e amplitudes dos resultados dos teores obtido nas medições de i e ii foram 

armazenadas. Estas posteriormente foram submetidas a testes da qualidade do ajuste da 

distribuição estatística utilizando-se um software adequado (Minitab©, versão 16). Verificou-

se a aderência dos dados a 14 distribuições de probabilidade, a saber: 

 

a) Normal; 

b) Lognormal; 

c) log-normal de 3 parâmetros; 

Amostras iniciais de Hematitinhas 

Divisão para alíquotas iguais. 

Amostra i 

 

Redução de massa para a 

obtenção da porção de ensaio. 

 

 

 

Redução de massa para a 

obtenção da porção de ensaio. 

 

Amostra ii 

  

Ensaio de 

granulometria. 
Ensaio de 

granulometria. 
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d) exponencial; 

e) exponencial de 2 parâmetros; 

f) Weibull; 

g) Weibull de 3 parâmetros; 

h) função de valor máximo; 

i) função de valor mínimo; 

j) função gamma; 

k) gamma de 3 parâmetros; 

l) logística; 

m) log-logística; 

n) log-logística de 3 parâmetros; 

 

Os critérios de escolha para a qualidade do ajuste foram baseados no p-valor acima do 

nível de significância de 0,05 (menor estatística de Anderson Darling), e p-valor abaixo do 

nível de significância para o teste da razão de verossimilhança (LRT P) no caso de 

distribuições com parâmetros múltiplos. 

Os produtos LOV, LOP, SFP, SFV, HTV e HTP foram submetidos a um teste para a 

verificação da interação da classe com a resposta: variância do erro de preparação. O teste foi 

procedido considerando-se que o fator fração grossa possui 3 níveis: nível LO, nível HT e 

nível SF. Estes níveis foram então transformados em variáveis do tipo dummy +1, 0 e 1 e 

submetidos ao teste de Análise de Variância, ANOVA, para a verificação da interação da 

classe com a variância do erro de preparação amostral.  
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5 RESULTADOS 

 

 

No Adendo II estão apresentados os resultados dos teores de ferro referentes às 

amostras dos produtos estudados SFV, SFP, LOP, LOV, HTV e HTP. Também são 

apresentadas as medidas de percentual retido na tela de 19,0 mm para os produtos HTP e 

HTV.  Os cálculos e discussões deste capítulo 5 estão baseados em estudos das diferenças e 

amplitudes destes dados referentes aos pares de amostras i e ii.   

Na tabela 3 estão as médias das médias dos teores de ferro das amostras i e ii, bem 

como as variâncias dos pares de amostras (within) e a variância entre os pares (between) de 

amostras i e ii cada um dos produtos estudados.  Observa-se que o produto com menor teor de 

ferro, o LOP, foi aquele que apresentou a maior variabilidade entre os pares de amostras i e ii, 

0,2613 % 2. 

 

Tabela 3: Estatística descritiva dos subgrupos de amostras gêmeas i e ii 

 
Teor Médio 

 de Ferro [% ] 
 Variância 

Within [% 2] 
Variância 

 Between [% 2] 

SFV 66,3939 0,1047 0,4537 

SFP 62,1394 0,1803 0,8159 

LOV 63,7912 0,2087 1,6782 

LOP 61,4535 0,2613 1,3341 

HTV 66,7930 0,1326 0,5348 

HTP 62,8052 0,2246 1,5071 

 

 

 

5.1 Cálculo da Variância do Erro Fundamental  

 

 

Na tabela 4 estão representadas as etapas i do protocolo de preparação para a análise 

química das amostras referentes aos produtos SFP e SFV. Mi [kg] é a massa obtida em cada 

etapa de redução, d95 [m] é a dimensão nominal obtida com cada etapa de cominuição, 

   (FSE)i é a variância do erro fundamental associado a cada etapa e    (FSE) é a variância 

total do erro fundamental.  Para a obtenção da alíquota final com massa de 40 g e um d95 [m] 
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de 0,106 mm, a variância do erro fundamental calculada foi 6,65E-07. Verifica-se que esta 

última é uma grandeza relativa, logo adimensional. 

 

 

Tabela 4: Erro Fundamental para preparação sinter feed 

Etapa i HIL [kg m
-3

] Mi [kg] d 95 [m] s
2
  (FSE)i s

2 
(FSE) 

a.  5,234 60,00 0,006300 2,18E-08 6,65E-07 

b.  5,234 5,00 0,006300 2,40E-07 

 c.  7,177 5,00 0,003350 0,00E+00 

 d.  7,177 1,70 0,003350 8,09E-08 

 e.  13,136 1,70 0,001000 0,00E+00 

 f.  13,136 0,04 0,001000 3,22E-07 

 g.  40,347 0,04 0,000106 0,00E+00 

  

 

Nas tabelas 5 e 6 estão representadas as etapas do protocolo de preparação das amostras dos 

produtos HTP, HTV, LOP e LOV. A variância do erro fundamental calculada na preparação 

foi de 1,96E-06 para hematitinhas e 4,26E-06 para lump ore, sendo esta última variância 

maior pela dimensão nominal dos fragmentos iniciais e pelo maior número de etapas que são 

necessárias para que seja obtida alíquota de ensaio.  

 

 

Tabela 5: Variância do Erro Fundamental para lump ore 

Etapa i HIL [kg m
-3

] Mi [kg] d 95 [m] s
2
  (FSE)i s

2 
(FSE) 

a.  2,341 120 0,0315000 6,10E-07 4,26E-06 

b.  2,341 60 0,0315000 6,10E-07 

 c.  2,341 20 0,0315000 2,44E-06 

 d.  5,234 20 0,0063000 0,00E+00 

 e.  5,234 5,00 0,0063000 1,96E-07 

 f.  7,177 5,00 0,0033500 0,00E+00 

 g.  7,177 1,70 0,0033500 8,09E-08 

 h.  13,136 1,70 0,0010000 0,00E+00 

 i.  13,136 0,04 0,0010000 3,22E-07 

 j.  40,347 0,04 0,0001060 0,00E+00 
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Tabela 6: Variância do Erro Fundamental para hematitinha 

Etapa i HIL [kg m
-3

] MS[kg] d95 [m] s
2
  (FSE)i s

2 
(FSE) 

a.  3,014 120,0 0,0190000 1,72E-07 1,96E-06 

b.  3,014 60,0 0,0190000 1,72E-07 

 c.  3,014 15,0 0,0190000 1,03E-06 

 d.  5,234 15,0 0,0063000 0,00E+00 

 e.  5,234 5,0 0,0063000 1,74E-07 

 f.  7,177 5,0 0,0033500 0,00E+00 

 g.  7,177 1,70 0,0033500 8,09E-08 

 h.  13,136 1,70 0,0010000 0,00E+00 

 i.  13,136 0,04 0,0010000 3,22E-07 

 j.  40,347 0,04 0,0001060 0,00E+00 

  

 

5.2 Estimação da Variância do Erro de Preparação 

 

 

A variância dos erros (relativos) de preparação s2 (IPE) estimada está apresentada na 

tabela 7. Observa-se que as variâncias dos erros relativos de preparação possuem a mesma 

ordem de grandeza, 10 
-6

, a exceção do HTV que apresentou resultados cerca de 100 vezes 

menor que os demais produtos. Ainda na mesma tabela é apresentada a variância do erro 

global de estimação, obtida a partir variância de dentro dos subgrupos de amostras i e ii. 

Verifica-se que os produtos LOP, HTP e LOV apresentaram os maiores valores para esta 

grandeza, sendo, portanto, aqueles que apresentaram a maior variabilidade de resultados de 

estimação de teor de ferro. 

 

 

Tabela 7: Variância dos erros relativos de preparação e de estimação 

Produto s
2
 (GEE) 2 s

2
 (FSE) s

2
 (IPE) 

LOV 1,1E-05 8,5E-06 2,2E-06 

LOP 1,8E-05 8,5E-06 9,6E-06 

HTV 3,9E-06 3,9E-06 3,0E-08 

HTP 1,3E-05 3,9E-06 8,9E-06 

SFV 2,5E-06 1,3E-06 1,2E-06 

SFP 8,4E-06 1,3E-06 7,1E-06 

 

 



 

 

51 

 

Com o propósito de investigar a influência do aumento da granulação do produto no 

erro de preparação, bem como no erro de estimação do teor, foram realizados ensaios de 

caracterização granulométrica por peneiramento para cada um dos produtos HTV, HTP, LOV, 

LOP, SFP e SFV no período do estudo.  Os resultados estão apresentados nas figuras 9, 10 e 

11. 

 

 

Figura 9: Resultados ensaio de peneiramento para lump ore 

 

 

Verifica-se, na figura 9, que o produto LOV apresentou um percentual de material 

retido maior que o LOP nas frações 25 mm, 19 mm, 16 mm e 12,5  mm.  Portanto, o LOV 

apresentou comparativamente maior percentual médio de fração grossa de minério no período 

do estudo. Enquanto, conforme a tabela 6, a variância do erro de preparação do LOV foi cerca 

de 4 vezes menor que aquela apresentada pelo LOP.  

Na figura 10, foram representados os percentuais médios de material retido acumulado 

para SFV e SFP. Verifica-se que o produto SFP apresentou um percentual médio de material 

retido maior em comparação com o SFV em todas as frações analisadas. Desta forma, no 

período do estudo, o produto SFP mostrou-se mais grosseiro que o produto SFV e com maior 

variância do erro de preparação, conforme a tabela 6, cerca de 7 vezes maior que aquela 

apresentada pelo SFV.  
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Figura 10: Resultados ensaio de peneiramento para sínter feed 

 

 

Verifica-se na figura 11 que o HTV e HTP apresentaram distribuições médias bastante 

similares no período. No entanto, as variâncias dos erros relativos de preparação foram 

diferentes, sendo aquela apresentada para o HTV cerca de 100 vezes menor do que a do HTP. 

 

 

 
Figura 11: Representação da distribuição granulométrica média para hematitinhas 
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Para testar a hipótese de interação do aumento da granulação do produto no erro de 

preparação dos produtos foi realizado um teste ANOVA.  Os três níveis SF, HT e LO do fator 

classe de produto foram verificados quanto à interação no erro de preparo amostral. Na tabela 

8 é apresentado o p-valor de 0,94 indicando, ao nível de significância de 95 %, que as classes 

de produtos possuem interações iguais no erro do processo de preparação. Assim não foi 

identificado qualquer indício de influência do aumento da fração grossa na resposta do erro de 

preparo amostral para os produtos estudados. 

 

 

Tabela 8: ANOVA para verificação da influência da granulometria na variância do erro de preparação 

Fator    Níveis    Valores 
Classe     3     HT; LO; SF 

 

Análise de Variância 

 

Source  DF    Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 

Classe   2  0,000000  0,000000     0,06    0,941 

Error    3  0,000000  0,000000 

Total    5  0,000000 

  

 

Não sendo verificada interação entre a variância do erro de preparação e o aumento da 

fração grossa de minério nos produtos testados, estudou-se o comportamento da variância do 

erro relativo de preparação com relação ao teor de ferro médio dos subgrupos. Na figura 12 

está representada a variância de dentro dos subgrupos em função do teor médio do período. 

 

 
Figura 12: Variância de dentro dos subgrupos em função do teor médio do período do estudo 
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Verifica-se na figura 12 que há uma diminuição exponencial da variância de dentro 

dos subgrupos (formados pelos percentuais de ferro apurados para as amostras i e ii) com o 

aumento do teor médio dos produtos estudados. Este comportamento parece consistente na 

medida em que os minérios de ferro mais ricos em teor são naturalmente mais homogêneos 

em constituição. Logo se espera que a variabilidade diminua dentro dos subgrupos de 

amostras i e ii, uma vez que a variância de dentro dos subgrupos representa o agrupamento de 

todas as fontes de variabilidade envolvidas na estimação do teor, inclusive aquelas 

decorrentes da heterogeneidade de constituição e da heterogeneidade de distribuição do 

minério. Por isso a partir da dispersão foi ajustado um modelo, y = 1E+06e
-0,274x,

 que explica 

78,5 % dos dados. 

Na figura 13 estão representados os dados das variâncias dos erros relativos de 

preparação em função do teor médio dos subgrupos das amostras i e ii. Verifica-se que a 

variância do erro relativo de preparação diminuiu com logaritmo do teor, conforme indica a 

curva  y = -1E-04ln(x) + 0,0005 , que ajustou 84 % dos dados apurados. 

 

 
Figura 13: Variância dos erros relativos de preparação em função do teor de ferro 
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Observa-se que os resultados expostos sobre a dependência dos erros com o teor foram 

obtidos a partir das seguintes considerações para o cálculo da variância do erro de preparação 

e variância do erro global de estimação: 

 

a) as diferenças dos teores de  ferro foram consideradas normais, que significa 

que o processo de preparação e medida foi considerado um processo gaussiano; 

b) a variância dos erros de segregação foi considerada igual àquela do erro 

fundamental para uma determinada classe de produto, sendo portanto o seu valor 

superestimado na medida em que se supôs a pior condição possível; 

c) o erro de análise do teor de ferro no espectrofotômetro de Raios X é 

desprezível quando comparado aos erros de preparação; 

d) os pressupostos da teoria da amostragem de Gy são válidos, bem como a 

independência dos erros da amostragem;  

 

A constatação de que os erros de preparação diminuem com o aumento do teor de 

ferro para os produtos estudados, pode ser tanto um resultado quanto uma falha do modelo 

proposto. Para evidenciar a normalidade daqueles erros envolvidos na preparação e análise 

química, isto é, a condição de processo gaussiano, as diferenças dos teores das amostras i e ii 

foram testadas quanto ao ajuste de algumas distribuições estatísticas. No capítulo subsequente 

foram apresentados os resultados para a verificação do processo de preparação e medida como 

um processo gaussiano. 

 

 

5.3 Distribuições das Diferenças das Amostras 

 

 

Os resultados do teste de qualidade do ajuste a uma distribuição estatística para as 

diferenças do teor de ferro elementar, das amostras i e ii para o produto SFV, estão 

representados na tabela 9: 
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Tabela 9: Teste da qualidade do ajuste para diferenças do teor de ferro do produto sinter feed SFV 

Distribuição Anderson Darling P-Valor 

Normal 0,368 0,414 

Lognormal de 3-Parâmetros 0,277 * 

Exponencial de 2-Parâmetros 4,614 <0,010 

Weibull de 3-Parâmetros 0,414 0,318 

Função de Valor mínimo 1,582 <0,010 

Função de valor máximo 0,577 0,138 

Gama de 3 parâmetros 0,328 * 

Parâmetros da Distribuição Média Desvio Padrão 

Normal -0,02669 0,15149 

 

 

Observa-se que a distribuição de probabilidades mais adequada para as diferenças foi a 

normal com parâmetros média -0,02669 e desvio padrão 0,15149. O p-valor identificado de 

0,414 para esta distribuição foi o maior dentre todas aquelas verificadas.  

Foram procedidos os mesmos testes de verificação da qualidade do ajuste para o 

produto SFP. Observa-se na tabela 10 que a distribuição normal com média 0,0625 e desvio 

padrão de 0,26886 foi aquela que melhor se ajustou aos dados de diferenças de teores de ferro 

das amostras i e ii do produto SFP. O p-valor 0,43 foi significativo para a aceitação da 

hipótese nula da existência do modelo normal, comparativamente o maior dentre as 

distribuições verificadas.   

 

 

Tabela 10: Teste da qualidade do ajuste para diferenças do teor de ferro do produto sinter feed SFP 

Distribuição Anderson Darling P-Valor 

Normal 0,361 0,43 

Lognormal de 3-Parâmetros 0,332 * 

Exponencial de 2-Parâmetros 7,6 <0,010 

Weibull de 3-Parâmetros 0,469 0,19 

Função de Valor mínimo 1,185 <0,010 

Função de valor máximo 0,796 0,037 

Gama de 3 parâmetros 10,165 * 

Parâmetros da Distribuição Média Desvio Padrão 

Normal 0,0625 0,26886 
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Foram plotados os histogramas referentes aos dados das diferenças do teor de ferro 

dos produtos SFV e SFP. Verifica-se, na figura 14, que a curva do ajuste representada pela 

linha contínua acompanha razoavelmente a dispersão das diferenças. 

 

 

Figura 14: Histograma das diferenças do teor de ferro para os produtos SFP e SFV 

 

 

Os ajustes para as diferenças do teor de ferro das amostras i e ii dos produtos SFP e 

SFV estão mais afunilados que a normal perfeitamente simétrica e com a cauda mais alongada 

para a direita. Os valores de obliquidade e curtose positivos apresentados na tabela 11 

confirmam esta verificação dos histogramas: 

 

 
Tabela 11: Medidas de desvio em relação a normal padrão para o ajuste dos SFs 

Variável Obliquidade Curtose 

SFP-Fe 
0,089283 

 

0,587934 

 

SFV-Fe 0,516843 0,981975 

 

 

Nas tabelas 12 e 13 estão representados os testes de qualidade do ajuste das diferenças 

das medidas de teor de ferro das amostras i e ii dos produtos HTV e HTP. Verifica-se pelo p-
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valor que o teste de qualidade do ajuste indicou melhor aderência para a distribuição normal 

em ambos os produtos. 

 

 

Tabela 12: Teste da qualidade do ajuste para diferenças do teor de ferro do produto HTV 

Distribuição Anderson Darling P-Valor 

Normal 0,288 0,602 

Lognormal de 3-Parâmetros 0,292 * 

Exponencial de 2-Parâmetros 6,335 <0,010 

Weibull de 3-Parâmetros 0,217 >0,500 

Função de Valor mínimo 0,358 >0,250 

Função de valor máximo 1,078 <0,010 

Gama de 3 parâmetros 5,469 * 

Parâmetros da Distribuição Média Desvio Padrão 

Normal -0,07594 0,18183 

 

 

Tabela 13: Ajuste para diferenças do teor de ferro do produto HTP 

Distribuição Anderson Darling P-Valor 

Normal 0,392 0,363 

Weibull de 3-Parâmetros 0,424 0,263 

Função de Valor mínimo 0,914 0,019 

Função de valor máximo 0,941 0,016 

Gama de 3 parâmetros 1,905 * 

Parâmetros da Distribuição Média Desvio Padrão 

Normal -0,04213 0,13612 

 

 

Para o produto HTP o melhor ajuste foi aquele representado pela normal com média -

0,07594 e desvio padrão 0,18183. Esta distribuição obteve um p-valor de 0,602, sendo o 

maior dentre os modelos testados. Para o produto HTV, o ajuste com p-valor mais elevado 

dentre as distribuições apresentadas é a normal com média -0,04213 e desvio padrão 0,13612. 

Na figura 15 está a representação do histograma dos dados das diferenças do teor de ferro 

representadas pelas barras e a normal ajustada representada pela curva contínua.  
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Figura 15: Histograma das diferenças do teor de ferro para os produtos HTP e HTV 

 

 

Tabela 14: Curtose e obliquidade das normais ajustadas do HTP e HTV 

Variável Obliquidade Curtose 

HTP-Fe 0,0391 0,0658 

HTV-Fe -0,393 -0,0792 

 

 

Verifica-se na tabela 14 que para o produto HTV a curtose e a obliquidade são 

negativas, indicando que os dados estão mais achatados que a normal simétrica e levemente 

deslocados para a esquerda. Aqueles relativos ao produto HTP estão mais deslocados para a 

direita e levemente afunilados. 

Nas tabelas 15 e 16 foram representados os resultados dos testes de qualidade do 

ajuste das distribuições estatísticas para as diferenças de teor de ferro das amostras i e ii, 

referentes aos produtos LOV e LOP. O ajuste mais adequado aos dados foi àquele referente à 

distribuição normal com a média e desvio padrão indicados. 
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Tabela 15: Ajuste das diferenças do teor de Fe para o produto LOV 

Distribuição Anderson Darling P-Valor 

Normal 0,588 0,119 

Lognormal de 3-Parâmetros 0,41 * 

Exponencial de 2-Parâmetros 6,105 <0,010 

Weibull de 3-Parâmetros 0,584 0,1 

Função de Valor mínimo 1,769 <0,010 

Função de valor máximo 0,623 0,098 

Gama de 3 parâmetros 2,011 * 

Parâmetros da Distribuição Média Desvio Padrão 

Normal 0,01881 0,32395 

 

 

Tabela 16: Ajuste das diferenças do teor de Fe para o produto LOP 

Distribuição Anderson Darling P-Valor 

Normal 0,291 0,591 

Lognormal de 3-Parâmetros 0,303 * 

Exponencial de 2-Parâmetros 4,422 <0,010 

Weibull de 3-Parâmetros 0,297 >0,500 

Função de Valor mínimo 0,555 0,159 

Função de valor máximo 0,703 0,063 

Gama de 3 parâmetros 0,557 * 

Logística 0,352 >0,250 

Logística de 3 parâmetros 0,352 * 

Parâmetros da Distribuição Média Desvio Padrão 

Normal -0,11533 0,34526 

 

 

Na figura 16 foi representado o histograma para as diferenças de teor de ferro para os 

produtos LOV e LOP. Verifica-se que as linhas contínuas abrangem a maior parte dos dados 

representados pelas barras, indicando adequação ao ajuste normal. 

A curtose apresentada na tabela 17 mostra que a normal ajustada para o produto LOV 

está levemente deslocada para a direita, enquanto aquela ajustada para o produto LOP está 

deslocada para a esquerda. Quanto à obliquidade, os dados relativos ao LOV indicam que os 

estes estão mais afunilados. 
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Figura 16: Histograma das diferenças do teor de ferro para o produto LOP e LOV 

 

 

Tabela 17: Curtose e Obliquidade das normais ajustadas para LOV e LOP 

Variável Obliquidade Curtose 

LOV-Fe 0,45 0,58 

LOP-Fe -0,043 
-0,44 

 

 

 

Todas as populações de diferenças dos percentuais medidos para as amostras i e ii 

mostraram-se normais e os histogramas apresentaram o zero na dispersão, além da curtose e 

obliquidade se apresentarem próximas da normal padrão. Portanto a hipótese de normalidade 

necessária para o modelo foi atendida. 
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5.4 Erro de Ensaio de Peneiramento 

 

 

Propôs-se a utilização do mesmo método baseado em amplitudes das amostras i e ii, 

para a identificação da variância do erro de estimação do percentual retido a uma tela de 

peneiramento dos produtos da classe hematitinha. O objetivo foi identificar a variabilidade 

dos erros dos resultados medidos, uma vez que as médias do HTP e HTV foram bastante 

próximas. A faixa granulométrica escolhida para estimar a variância do erro relativo do ensaio 

de peneiramento foi àquela referente ao percentual retido na tela de 19,0 mm, limite superior 

de especificação do tipo de produto testado e abertura pela qual toda a massa ensaiada possui 

contato. 

 Para este cálculo, foi necessário estimar a heterogeneidade invariante referente aos 

fragmentos de tamanho médio 19,0 mm.  Na tabela 18 está apresentada a estimativa desta 

heterogeneidade invariante, bem como a variância do erro fundamental associada ao ensaio de 

peneiramento da tela de 19,0 mm: 

 

 

Tabela 18: Heterogeneidade invariante e erro fundamental de amostragem 

Produto HIL [kg m
-3

] s
2 
(FSE) 

HTP 0,632 3,0E-02 

HTV 0,708 2,9E-02 

 

 

Foram calculadas as variâncias do erro relativo de estimação do percentual retido na 

tela de 19 mm, s
2
 (GEE), a partir das amplitudes dos resultados de granulometria das amostras 

i e ii. Também foi estimada a variância do erro relativo do ensaio de peneiramento para a 

faixa de 19 mm, s
2
 (TAE), conforme a tabela 19: 

 

 

Tabela 19: Variâncias dos erros relativos de ensaio de caracterização da granulometria 

Produto s
2
 (GEE) s

2
 (FSE) s

2
 (TAE) 

HTV 0,066 0,030 0,036 

HTP 0,056 0,029 0,026 
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Os valores estimados para as variâncias do erro relativo do ensaio de peneiramento 

foram de 0,036 para o HTV e 0,026 para o HTP.  As variâncias do erro global de estimação 

foram 0,066 para o HTV e 0,056 para o HTP. A proximidade dos valores indica uma 

padronização dos ensaios, não sendo, portanto diagnosticado um viés nos procedimentos de 

peneiramento das hematitinhas para a análise do percentual retido em 19,0 mm.  

Um viés na delimitação, extração e seleção das partículas pode ser diagnosticado na 

distribuição da granulometria dos produtos. A existência de anisotropias na densidade do 

fluxo de particulados faz com que determinadas faixas de tamanho sejam coletadas em 

detrimento de outras. Nesse sentido a caracterização granulométrica de amostras distingue-se, 

por ser onde os desvios da amostragem correta ocasionam maior viés nos resultados (GY, 

1992).  Fazendo deste ensaio um sensor da qualidade da amostragem, desde que o processo de 

caracterização esteja controlado e o erro seja conhecido.  

 

 

5.5 Distribuições do Erro Absoluto de Preparação 

 

 

Neste capítulo são apresentadas as distribuições de probabilidade para os erros 

absolutos dos teores de ferro registrados das amostras i e ii dos produtos SFV, SFP, HTP, 

HTV, LOV e LOP.  

Nas tabelas 20 e 21 verificam-se os resultados dos testes de qualidade do ajuste para as 

amplitudes das amostras i e ii dos produtos SFV e SFP.  A distribuição de Weibull de 3 

parâmetros foi aquela que apresentou a maior p-valor dentre as distribuições testadas, sendo 

de 0,50 para o SFV e 0,28 SFP. 
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Tabela 20: Ajuste das amplitudes das amostras i e ii referentes ao produto SFV 

Distribuição Anderson Darling P-Valor LRT-P 

Normal 1,687 <0,005 

 Lognormal 0,389 0,369 

 Lognormal de 3-Parâmetros 0,354 * 0,676 

Exponencial 0,777 0,215 

 Exponencial de 2-Parâmetros 0,346 >0,250 0,025 

Weibull 0,305 >0,250 

 Weibull de 3-Parâmetros 0,309 >0,500 0,049 

Função de valor mínimo 3,077 <0,010 

 Função de valor máximo 0,691 0,068 

 Gama 0,284 >0,250 

 Gama de 3 Parâmetros 0,261 * 0,425 

Parâmetros da Distribuição Forma Escala Localidade 

Weibull de 3 parâmetros 1,0210 0,1090 0,0099 

 

 

 

Tabela 21: Ajuste das amplitudes das amostras i e ii referentes ao produto SFP 

Distribuição Anderson Darling P-Valor 

 Normal 1,376 <0,005 

 Lognormal de 3-Parâmetros 0,538 * 

 Exponencial de 2-Parâmetros 0,476 >0,250 

 Weibull de 3-Parâmetros 0,454 0,284 

 Função de valor mínimo 2,71 <0,010 

 Função de valor máximo 0,608 0,109 

 Gama de 3 Parâmetros 0,511 * 

 Parâmetros da Distribuição Forma Escala Localidade 

3-Parameter Weibull 1,03748 0,21224 -0,00597 
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Observa-se na figura 17 que as distribuições de Weibull de 3 parâmetros, 

representadas pela linhas contínuas e com parâmetros informados na legenda, abrangem 

praticamente todos os dados das amplitudes indicados pelas barras.  

 

 

 
Figura 17: Ajuste para amplitudes das amostras i e ii dos produtos SFV e SFP 

 

 

Nas tabelas 22 e 23 estão representados os p-valores para os testes de Anderson 

Darling de adequação das distribuições de probabilidade às amplitudes das amostras i e ii dos 

produtos HTP e HTV. Verifica-se que a distribuição com o maior p-valor e com a menor 

estatística de Anderson Darling foi àquela referente à distribuição exponencial com 

parâmetros de escala 0,253 para o HTP e 0,15 para o HTV.  
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Tabela 22: Ajuste das amplitudes das amostras i e ii referentes ao produto HTP 

Distribuição Anderson Darling P-Valor LRT P 

Normal 1,092 0,006   

Lognormal  0,603 0,11   

Lognormal de 3 parâmetros 0,343 * 0,077 

Exponencial 0,701 0,269   

Exponencial de 2 parâmetros 0,666 0,242 0,538 

Weibull  0,177 >0,250   

Weibull de 3 parâmetros 0,197 >0,500 0,508 

Função de valor mínimo 2,629 <0,010   

Função de valor máximo 0,448 >0,250   

Gama  0,201 >0,250   

Logística 0,768 0,025   

Log-logística 0,523 0,141   

Parâmetros da Distribuição Parâmetro de Escala 

  Exponencial  0,253 

   

 

Tabela 23: Ajuste das amplitudes das amostras i e ii referentes ao produto HTV 

Distribuição Anderson Darling P-Valor LRT-P 

Normal 1,028 0,009   

Lognormal 1,169 <0,005   

Lognormal de 3-Parâmetros 0,861 * 0,315 

Exponencial 0,508 0,483   

Exponencial de 2 parâmetros 0,509 >0,250 0,405 

Weibull 0,499 0,213   

Weibull de 3 parâmetros 0,491 0,229 1,00 

Função de Valor mínimo 2,257 <0,010   

Função de Valor máximo 0,62 0,099   

Gama 0,511 0,227   

Gama de 3 Parâmetros 

 
0,507 * 

1,00 

Parâmetros da Distribuição Parâmetro de Escala 

  Exponencial 0,1496 
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Figura 18: Histograma para as amplitudes do teor de ferro apurado nas amostras de HTP e HTV 

 

 

Observa-se na figura 18 que a curva contínua, que representa o ajuste da distribuição 

exponencial dos dados do produto HTV, não representa bem a faixa de valores 

correspondente às amplitudes 0,24 para o HTV. No entanto, para o HTP todas as amplitudes 

são cobertas pela curva contínua do ajuste. 

Na tabela 24 está representado o teste da qualidade do ajuste para os dados de 

amplitudes do teor de ferro das amostras i e ii do produto LOV. Verifica-se que a distribuição 

exponencial com parâmetro de escala 0,23544 foi aquela que melhor representou os dados. O 

teste de Anderson Darling apresentou um p-valor de 0,896 para essa distribuição estatística.  

 

 
Tabela 24: Ajuste das amplitudes das amostras i e ii referentes ao produto LOV 

Distribuição Anderson Darling P-Valor LRT-P 

Normal 1,98 <0,005   

Lognormal 0,541 0,155   

Exponencial 0,245 0,896   

Exponencial de 2 parâmetros 0,25 >0,250 0,452 

Weibull 0,279 >0,250   

Weibull de 3 parâmetros 0,271 >0,500 0,551 

Gama 0,275 >0,250   

Parâmetros da Distribuição   Parâmetro de Escala 

Exponencial   0,23544   
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Na figura 19 está a distribuição estatística com parâmetros ajustados para adequação aos 

dados de amplitudes do teor de ferro do produto LOV.  Verifica-se que a região de amplitudes 

0,6 não é bem representada. 

 

 

 
Figura 19: Histograma para as amplitudes do teor de ferro apurado nas amostras de LOV 

 

 

Na tabela 25 estão os resultados dos testes de adequação das distribuições estatísticas 

aos dados das amplitudes do teor de ferro para o produto LOP. Verifica-se que distribuição de 

Weibull de 3 parâmetros foi aquela que melhor se ajustou aos dados. 

 

Tabela 25: Ajuste das amplitudes das amostras i e ii referentes ao produto LOP 

Distribuição Anderson Darling P-Valor LRT P 

Lognormal  0,428 0,297   

Exponencial 1,617 0,022   

Exponencial de 2 parâmetros 0,872 0,127 0,01 

Weibull  0,525 0,188   

Weibull de 3 parâmetros 0,39 0,408 0,01 

Gama  0,472 >0,250   

Log-logística 0,478 0,19   

Parâmetros da Distribuição Forma Escala Localidade 

Weibull de 3 parâmetros 1,24731 0,28653 0,02715 
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Figura 20: Histograma para as amplitudes do teor de ferro apurado nas amostras de LOP 

 

 

A figura 20 mostra a linha contínua que representa a distribuição ajustada aos dados de 

amplitudes de teor de ferro do produto LOP. Verifica-se que a faixa de amplitudes superior a 

0,2 não foi bem representada pela distribuição. 

Na tabela 26 estão resumidas as distribuições de probabilidades ajustadas para os erros 

absolutos de preparação. Verifica-se que a distribuição de Weibull foi aquela que se adequou a 

todos os produtos, pois tanto a exponencial quanto a de Weibull de 3 parâmetros são 

variações da distribuição de Weibull. 

 

 

Tabela 26: Resumo dos ajustes para os erros absolutos de preparação amostral 

Produto Distribuição Localidade Forma Escala 

SFV Weibull de 3 parâmetros 0,0099 1,0210 0,1090 

SFP Weibull de 3 parâmetros -0,00597 1,03748 0,21224 

LOV Exponencial     0,23544 

LOP Weibull de 3 parâmetros 0,02715 1,24731 0,28653 

HTP Exponencial     0,253 

HTV Exponencial     0,1496 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

O método desenvolvido para a caracterização do erro de preparação amostral permitiu 

que fossem determinadas as variâncias dos erros relativos de preparação e de estimação. Estas 

variâncias mostraram-se da mesma ordem de grandeza, indicando uma padronização dos 

protocolos de preparação e medida, exceto pelo produto HTV que apresentou uma variância 

cerca de 100 vezes menor.  

Não foram identificadas interações entre a variância dos erros relativos de preparação 

e medida com o aumento da fração grossa no minério ao nível de significância de 95 %. 

Porém a variância do erro de preparação mostrou-se correlacionada com o logaritmo do teor 

de ferro das amostras utilizadas, sendo menor a variância para produtos de maior teor de ferro. 

No entanto, tal resultado não pode ser comprovado, uma vez que o modelo utilizado para o 

cálculo da variância do erro de preparação baseou-se na suposição de um erro de segregação e 

agrupamento máximo. Como os produtos de maior teor de ferro tendem a ser mais 

homogêneo, tal estimativa do erro de segregação máximo pode ter aumentado o valor do 

subtraendo na subtração com o erro global de estimação, conforme indicam as setas na 

relação seguinte:  

                   
 
 [                     ]     

 

A consequência seria uma variância do erro de preparação subestimada em 

decorrência de uma variância do erro de segregação superestimada.  Outra contestação para o 

resultado obtido seria a comprovação de uma correlação da heterogeneidade constitucional 

com o erro de preparação, contrariando o pressuposto da teoria da amostragem de Gy (1992), 

que foi estruturada a partir da hipótese de independência dos erros envolvidos no processo. 

Os erros absolutos de preparação amostral apresentaram adequação à distribuição de 

Weibull, independentemente da classe de produto estudada, enquanto que o processo de 

preparação mostrou-se gaussiano. No entanto como a distribuição de Weibull é da mesma 

classe da normal dobrada, considera-se que a adequação dos erros a esta distribuição seja uma 

consequência da utilização dos módulos de dados normais para representá-los. Para a 

verificação dessa hipótese, entretanto, trabalhos ulteriores fazem-se necessários. 
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7 TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Para trabalhos futuros espera-se relacionar os parâmetros da distribuição de Weibull 

com aspectos intrínsecos do minério, sugere-se um estudo da dependência do parâmetro de 

forma da distribuição de Weibull com o teor de ferro e da granulação do minério com o 

parâmetro de escala da distribuição.  

Este mesmo estudo dos erros de preparação amostral poderia ser desdobrado para 

outros ramos da indústria da mineração além de outros parâmetros de qualidade, como 

complemento e validação da técnica e das conclusões estatísticas a cerca dos erros de 

preparação. Nesse sentido no Adendo III foram registradas as medições dos teores de alumina 

das mesmas alíquotas utilizadas na caracterização do erro de preparação amostral para o 

minério de ferro, sugere-se a utilização desses dados para a verificação do aumento do erro de 

preparação com a granulação para os dados apurados de alumina. 

Considerando-se que os produtos utilizados no trabalho são reais, isto é as amostras 

foram extraídas de duas plantas de concentração de minério de ferro e preparadas em 

laboratórios da mesma indústria, uma análise do impacto financeiro complementaria o estudo. 

Poderia ser realizada uma avaliação do custo de implantação da metodologia de detecção e 

controle dos erros de preparação de amostras, comparativamente a um diagnóstico das 

possíveis perdas financeiras a que o negócio estaria exposto, caso o teor da sua produção 

fosse medido com uma precisão baixa. 
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Adendo I 
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Figura 21:  Identificação dos pontos de amostragem 
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Adendo II 

 
Tabela 27: Resultados teor de ferro amostras do produto SFV 

Ordem 

Cronológica 
Diferenças (ii—i) [%] Amostra i - Fe [%]± 10 

-4
 Amostra ii - Fe [%] ± 10 

-4
 

1 -0,2900 65,4900 65,2000 

2 0,3900 65,5300 65,9200 

3 0,3400 66,1200 66,4600 

4 -0,0975 66,4700 66,3725 

5 -0,0475 65,4800 65,4325 

6 0,1725 66,2200 66,3925 

7 0,1250 65,8600 65,9850 

8 0,1400 66,8400 66,9800 

9 -0,1925 66,6700 66,4775 

10 0,0850 66,7800 66,8650 

11 -0,3175 66,9800 66,6625 

12 -0,1300 65,7800 65,6500 

13 -0,3100 66,4600 66,1500 

14 0,1600 66,9700 67,1300 

15 0,1300 67,0800 67,2100 

16 -0,2000 67,3400 67,1400 

17 0,0100 66,9400 66,9500 

18 -0,1300 67,1700 67,0400 

19 -0,0450 67,2200 67,1750 

20 -0,1050 67,0400 66,9350 

21 -0,0150 67,3600 67,3450 

22 0,0200 66,8200 66,8400 

23 0,0150 66,6200 66,6350 

24 0,0700 66,4800 66,5500 

25 -0,0400 66,7400 66,7000 

26 -0,0400 66,0300 65,9900 

27 0,0300 65,7900 65,8200 

28 0,0300 65,7200 65,7500 

29 -0,1100 66,6800 66,5700 

30 -0,0550 65,8900 65,8350 

31 -0,0300 67,1100 67,0800 

32 -0,1150 66,7900 66,6750 

33 -0,0800 65,9500 65,8700 

34 -0,1650 66,1200 65,9550 

35 0,0600 65,4900 65,5500 

36 -0,1500 64,6300 64,4800 

37 -0,0300 66,9900 66,9600 

38 0,0500 66,8300 66,8800 

39 -0,1250 66,2900 66,1650 

40 -0,0750 65,5200 65,4450 
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Tabela 28: Resultados teor de ferro amostras do produto SFP 

Ordem 

Cronológica 
Diferenças (ii—i) [%] 

Amostra i 

Fe [%]± 10 
-4

 

Amostra ii 

Fe [%] ± 10 
-4

 

1 -0,1550 61,8250 61,9800 

2 0,6275 62,8375 62,2100 

3 0,5825 63,7525 63,1700 

4 -0,0400 63,8400 63,8800 

5 -0,0500 63,9500 64,0000 

6 0,1025 63,9325 63,8300 

7 0,3225 63,2725 62,9500 

8 0,2350 63,0850 62,8500 

9 -0,2950 62,7450 63,0400 

10 0,1425 60,9725 60,8300 

11 0,2875 59,7475 59,4600 

12 -0,1375 62,5225 62,6600 

13 -0,0775 64,1625 64,2400 

14 -0,0700 61,0800 61,1500 

15 0,0125 63,3225 63,3100 

16 -0,2725 62,2175 62,4900 

17 0,4600 62,7600 62,3000 

18 0,0000 62,0450 62,0450 

19 -0,2050 62,2750 62,4800 

20 -0,6500 62,0200 62,6700 

21 0,0550 61,2950 61,2400 

22 0,0750 61,1650 61,0900 

23 -0,1450 60,7150 60,8600 

24 0,2450 59,5850 59,3400 

25 0,2000 62,7600 62,5600 

26 0,3500 61,8800 61,5300 

27 -0,0500 62,7200 62,7700 

28 -0,2000 62,9600 63,1600 

29 0,2500 62,5300 62,2800 

30 0,0000 61,4900 61,4900 

31 0,6400 61,9100 61,2700 

32 0,0000 62,6600 62,6600 

33 0,2000 61,9400 61,7400 

34 -0,3650 61,5150 61,8800 

35 0,0000 62,7100 62,7100 

36 -0,1050 62,9050 63,0100 

37 0,2900 61,7500 61,4600 

38 0,0250 60,5050 60,4800 

39 0,1950 61,4450 61,2500 

40 0,0200 60,0200 60,0000 
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Tabela 29: Resultados teor de ferro amostras do produto LOP 

Ordem 

Cronológica 
Diferenças (ii—i) [%] 

Amostra i 

Fe [%]± 10 
-4

 

Amostra ii 

Fe [%] ± 10 
-4

 

1 0,5925 60,3500 60,9425 

2 -0,5750 64,2000 63,6250 

3 -0,5525 64,0000 63,4475 

4 -0,2000 60,8900 60,6900 

5 -0,1900 60,6500 60,4600 

6 -0,8025 63,1025 62,3000 

7 0,0600 62,6700 62,7300 

8 -0,2625 61,9000 61,6375 

9 -0,2275 59,3500 59,1225 

10 -0,2150 63,7400 63,5250 

11 0,1350 63,1800 63,3150 

12 0,5475 57,5000 58,0475 

13 -0,4250 63,3400 62,9150 

14 0,1275 62,4800 62,6075 

15 -0,2000 62,7800 62,5800 

16 -0,1100 62,4400 62,3300 

17 -0,1875 63,0100 62,8225 

18 -0,8000 61,8000 61,0000 

19 0,0300 60,5000 60,5300 

20 0,1400 59,9000 60,0400 

21 -0,4260 61,3200 60,8940 

22 -0,0750 61,2100 61,1350 

23 0,0950 61,4300 61,5250 

24 -0,2350 60,7900 60,5550 

25 -0,0850 62,0000 61,9150 

26 -0,5700 63,1100 62,5400 

27 -0,4100 61,7450 61,3350 

28 -0,2000 57,7000 57,5000 

29 -0,6350 61,1800 60,5450 

30 0,1450 62,7600 62,9050 

31 0,3750 62,1200 62,4950 

32 -0,3850 60,4300 60,0450 

33 0,0550 62,2900 62,3450 

34 0,0750 62,1800 62,2550 

35 0,4200 61,5400 61,9600 

36 -0,4320 62,4070 61,9750 

37 0,1900 59,7000 59,8900 

38 0,2000 58,2900 58,4900 

39 0,2650 59,6300 59,8950 

40 0,1350 60,8300 60,9650 
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Tabela 30: Resultados teor de ferro amostras do produto LOV 

Ordem 

Cronológica 
Diferenças (ii—i) [%] 

Amostra i 

Fe [%]± 10 
-4

 

Amostra ii 

Fe [%] ± 10 
-4

 

1 -0,5100 65,1600 64,6500 

2 -0,7000 63,7000 63,0000 

3 -0,3550 62,6000 62,2450 

4 0,0175 62,3400 62,3575 

5 0,0500 63,9000 63,9500 

6 0,1200 65,9200 66,0400 

7 -0,0450 64,8500 64,8050 

8 -0,0075 66,2800 66,2725 

9 -0,0800 67,3000 67,2200 

10 -0,1800 61,7600 61,5800 

11 0,1375 65,3500 65,4875 

12 0,3200 60,3000 60,6200 

13 -0,0400 63,4300 63,3900 

14 -0,2550 63,0900 62,8350 

15 -0,4900 63,9000 63,4100 

16 0,4950 61,6700 62,1650 

17 0,7900 63,9300 64,7200 

18 0,0550 63,5300 63,5850 

19 -0,0600 64,2700 64,2100 

20 0,4950 62,7600 63,2550 

21 0,6900 63,7300 64,4200 

22 0,0150 61,2400 61,2550 

23 -0,2150 64,6300 64,4150 

24 0,2300 63,7300 63,9600 

25 -0,1650 63,3100 63,1450 

26 0,1500 61,0900 61,2400 

27 0,2300 62,3300 62,5600 

28 -0,1200 65,2300 65,1100 

29 -0,1250 63,4400 63,3150 

30 -0,3500 63,9200 63,5700 

31 0,0100 66,5100 66,5200 

32 0,3300 62,6500 62,9800 

33 -0,2850 65,8200 65,5350 

34 -0,0500 66,1600 66,1100 

35 0,1350 62,7300 62,8650 

36 0,0350 64,2100 64,2450 

37 0,7300 61,9600 62,6900 

38 -0,1300 63,3000 63,1700 

39 0,0500 65,8000 65,8500 

40 -0,1700 63,4400 63,2700 
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Tabela 31: Resultados teor de ferro amostras do produto HTP 

Ordem 

Cronológica 
Diferenças (ii—i) [%] 

Amostra i 

Fe [%]± 10 
-4

 

Amostra ii 

Fe [%] ± 10 
-4

 

1 -0,3400 62,7850 63,0300 

2 -0,2650 63,9300 63,6400 

3 -0,2600 64,5300 63,8100 

4 -0,2600 60,3375 60,4100 

5 -0,2150 63,5350 63,5100 

6 -0,2000 62,8650 63,2600 

7 -0,1900 61,9000 61,6375 

8 -0,1800 63,7950 63,3200 

9 -0,1750 62,4375 62,9100 

10 -0,1200 62,7925 63,1000 

11 -0,1150 62,4125 62,7800 

12 -0,1100 61,9550 62,5300 

13 -0,0900 61,9575 61,6400 

14 -0,0750 61,7100 61,1500 

15 -0,0600 62,4725 62,4000 

16 -0,0500 60,8975 60,7300 

17 -0,0500 62,5400 62,1900 

18 -0,0500 62,7900 63,2700 

19 -0,0350 64,9700 65,1100 

20 -0,0300 62,4250 62,5500 

21 -0,0250 64,7700 65,0100 

22 -0,0250 63,2550 63,3000 

23 -0,0200 58,4700 59,4000 

24 -0,0200 61,6150 61,2600 

25 -0,0100 62,6800 62,7200 

26 -0,0050 63,0100 62,8225 

27 0,0000 64,0550 64,2900 

28 0,0100 63,4950 63,3700 

29 0,0100 61,9100 62,0700 

30 0,0200 63,5900 63,6500 

31 0,0200 61,9350 62,0100 

32 0,0450 68,0275 68,0200 

33 0,0500 63,5900 63,6500 

34 0,0750 61,9500 62,2500 

35 0,1150 61,4400 61,6100 

36 0,1200 63,9100 63,8400 

37 0,1400 61,8450 61,5900 

38 0,1850 64,9700 65,1100 

39 0,2300 62,2900 62,3450 

40 0,2700 61,5350 61,7400 
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Tabela 32: Resultados teor de ferro amostras do produto HTV 

Ordem 

Cronológica 
Diferenças (ii—i) [%] 

Amostra i 

Fe [%]± 10 
-4

 

Amostra ii 

Fe [%] ± 10 
-4

 

1 0,01500 66,7100 66,7250 

2 -0,34500 66,5850 66,9300 

3 0,17250 67,5225 67,3500 

4 0,06500 67,6350 67,5700 

5 -0,13500 67,8050 67,9400 

6 -0,12250 66,9875 67,1100 

7 -0,02250 66,2675 66,2900 

8 -0,13250 67,5975 67,7300 

9 -0,25500 64,3250 64,5800 

10 -0,03750 66,4125 66,4500 

11 0,18000 65,7500 65,5700 

12 -0,10500 66,7750 66,8800 

13 -0,22000 67,0500 67,2700 

14 0,26000 67,2500 66,9900 

15 -0,13500 67,1950 67,3300 

16 0,03000 67,8300 67,8000 

17 -0,08500 67,6250 67,7100 

18 -0,06000 67,1500 67,2100 

19 0,00500 67,2250 67,2200 

20 0,01000 67,2100 67,2000 

21 0,15000 67,3700 67,2200 

22 -0,51500 66,7250 67,2400 

23 0,21000 66,5200 66,3100 

24 0,04000 67,3600 67,3200 

25 -0,01000 67,2600 67,2700 

26 -0,13000 66,9800 67,1100 

27 -0,10500 66,3050 66,4100 

28 -0,36000 65,8500 66,2100 

29 0,01500 66,7950 66,7800 

30 -0,32500 65,4250 65,7500 

31 0,13500 65,0550 64,9200 

32 -0,22500 65,2650 65,4900 

33 -0,46500 66,7050 67,1700 

34 -0,01500 67,4450 67,4600 

35 -0,23500 67,2450 67,4800 

36 -0,25500 66,5250 66,7800 

37 0,02500 66,4450 66,4200 

38 -0,17000 65,8700 66,0400 

39 -0,04500 66,9650 67,0100 

40 0,16000 67,1700 67,0100 
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Tabela 33: Percentual retido em 19,0 mm para o HTP 

Ordem 

Cronológica + 19,0 Amostra i + 19,0  Amostra ii  Diferenças (ii—i) [%] 

1 0,000 0,205 0,205 

2 0,450 0,385 -0,065 

3 3,830 4,005 0,175 

4 4,820 4,915 0,095 

5 1,200 1,620 0,420 

6 1,640 1,345 -0,295 

7 0,260 0,030 -0,230 

8 0,550 0,970 0,420 

9 0,820 1,125 0,305 

10 1,750 0,780 -0,970 

11 0,656 0,700 0,044 

12 0,650 0,320 -0,330 

13 0,490 0,990 0,500 

14 1,480 3,200 1,720 

15 2,380 1,625 -0,755 

16 2,590 2,555 -0,035 

17 2,990 2,925 -0,065 

18 4,170 4,060 -0,110 

19 0,470 0,495 0,025 

20 0,000 0,185 0,185 

21 0,450 0,510 0,060 

22 0,680 0,615 -0,065 

23 1,570 2,610 1,040 

24 2,080 1,140 -0,940 

25 1,340 1,295 -0,045 

26 1,240 0,230 -1,010 

27 0,290 0,170 -0,120 

28 0,320 0,440 0,120 

29 0,880 1,020 0,140 

30 1,610 2,000 0,390 

31 3,370 3,590 0,220 

32 1,430 0,440 -0,990 

33 0,950 1,115 0,165 

34 2,930 2,845 -0,085 

35 0,380 0,530 0,150 

36 0,900 0,495 -0,405 

37 0,070 0,675 0,605 

38 0,550 0,585 0,035 

39 0,360 0,080 -0,280 

40 0,146 0,465 0,319 
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Tabela 34: Percentual retido em 19,0 mm para HTV 

Ordem 

Cronológica + 19,0 Amostra i + 19,0  Amostra ii Diferenças (ii—i) [%] 

1 1,860 0,880 0,980 

2 1,810 1,030 0,780 

3 2,150 1,930 0,220 

4 1,590 0,860 0,730 

5 0,810 0,850 -0,040 

6 0,910 1,600 -0,690 

7 2,190 2,840 -0,650 

8 0,960 0,880 0,080 

9 1,440 1,400 0,040 

10 1,490 1,470 0,020 

11 0,660 0,620 0,040 

12 0,250 1,000 -0,750 

13 0,730 1,190 -0,460 

14 2,110 1,430 0,680 

15 1,580 1,100 0,480 

16 2,540 1,570 0,970 

17 0,670 0,730 -0,060 

18 1,850 1,650 0,200 

19 1,500 2,710 -1,210 

20 1,170 1,040 0,130 

21 1,580 1,240 0,340 

22 2,130 2,450 -0,320 

23 2,990 2,180 0,810 

24 1,260 1,250 0,010 

25 0,770 1,100 -0,330 

26 1,830 2,060 -0,230 

27 2,000 3,630 -1,630 

28 0,700 0,800 -0,100 

29 1,330 1,170 0,160 

30 1,800 1,890 -0,090 

31 2,320 3,220 -0,900 

32 2,020 1,310 0,710 

33 1,050 0,820 0,230 

34 0,770 0,820 -0,050 

35 1,720 1,650 0,070 

36 1,210 0,740 0,470 

37 2,170 1,870 0,300 

38 0,980 1,610 -0,630 

39 0,900 0,760 0,140 

40 1,420 1,850 -0,430 
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Adendo III 
Tabela 35: Teores de Aluminas apurados nos produtos granulados (a identificação por ordem cronológica é compatível 

com a das tabelas de teores de ferro) 

Ordem 

Cronológica 

HTV Al2O3[%]± 10 -3 HTP Al2O3[%]± 10 -3 LOV  Al2O3[%]± 10 -3 LOP Al2O3[%]± 10 -3 

Amostra i  Amostra i i Amostra i  Amostra i i Amostra i  Amostra i i Amostra i  Amostra i i 

1 1,840 1,380 0,840 0,855 2,390 2,785 2,2 1,735 

2 1,860 1,710 0,900 1,013 3,430 3,350 0,99 0,99 

3 2,740 2,348 0,720 0,780 4,030 4,115 1,22 2,0875 

4 1,040 1,405 0,530 0,563 3,730 4,760 1,77 1,805 

5 0,520 0,458 0,530 0,665 3,050 3,120 1,61 1,315 

6 2,290 3,323 0,880 0,963 2,060 1,853 2,73 3,4975 

7 2,370 2,225 0,900 0,870 1,550 1,558 1,5 1,875 

8 2,160 2,395 0,640 0,640 1,380 1,355 2,05 1,825 

9 1,550 1,648 0,730 0,670 0,980 0,757 1,78 1,8375 

10 1,070 1,208 0,500 0,640 3,750 3,810 3,12 3,0525 

11 2,140 2,065 0,690 0,673 2,930 2,883 1,91 1,83 

12 2,510 2,460 0,860 0,970 4,680 4,710 2 2,045 

13 2,100 2,020 0,930 1,010 2,540 2,545 1,61 1,7675 

14 3,130 3,058 1,080 0,950 2,410 2,625 1,89 2,0825 

15 2,240 2,203 0,960 1,010 2,940 3,305 2,32 3,04 

16 0,370 0,370 0,600 0,590 3,740 2,870 0,83 0,855 

17 3,210 3,383 0,860 0,895 2,700 1,970 3,05 2,8475 

18 2,540 1,765 0,720 0,600 2,450 2,720 2,27 2,405 

19 2,130 2,195 0,540 0,730 2,270 2,280 2,59 2,7525 

20 1,420 1,308 0,730 0,655 2,180 2,155 2,78 2,865 

21 1,660 1,490 0,620 0,665 3,010 2,610 1,91 2 

22 1,840 2,208 0,580 0,600 3,610 3,565 1,78 1,8725 

23 3,150 3,165 0,630 0,825 2,500 2,685 2,62 2,5725 

24 3,160 3,270 0,740 0,740 2,020 1,905 3,06 3,1425 

25 2,030 2,048 0,520 0,765 3,670 3,895 1,42 1,46 

26 2,580 2,680 0,640 0,630 3,460 2,660 1,7 1,6625 

27 2,210 2,633 0,600 0,700 2,740 2,810 2,01 2,0375 

28 2,310 2,245 0,680 0,740 1,820 1,825 3,27 3,5525 

29 2,600 2,518 0,670 0,675 2,890 3,015 2,35 1,92 

30 1,240 1,303 0,500 0,595 2,920 3,040 1,73 1,7725 

31 1,620 1,625 0,810 0,805 1,710 1,650 2,31 2,3925 

32 2,270 2,305 0,600 0,665 3,050 3,945 2,03 2,365 

33 2,020 1,870 0,790 0,785 1,410 1,390 2,31 2,3525 

34 1,310 1,245 0,950 1,020 1,470 1,380 1,42 1,4975 

35 3,450 3,435 0,760 0,895 1,600 1,850 2,03 2,3525 

36 3,070 3,140 0,750 0,700 2,710 2,860 2,48 2,385 

37 2,870 2,765 0,540 0,575 1,920 2,020 2,08 2,0925 

38 2,390 2,350 0,610 0,670 4,000 4,100 2,28 2,135 

39 2,070 2,025 0,440 0,465 1,960 2,135 3,31 3,64 

40 1,370 1,390 0,610 0,595 4,790 4,695 3,59 3,545 
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Tabela 36: Teores de aluminas apurados nos produtos sínter feed (a identificação por ordem cronológica é 

compatível com a das tabelas de teores de ferro) 

Ordem Cronológica 
SFV Al2O3[%]± 10 -3 SFP Al2O3[%]± 10 -3 

Amostra i  Amostra i i Amostra i  Amostra i i 

1 0,950 0,858 0,950 0,858 

2 0,800 1,028 0,800 1,028 

3 0,910 0,825 0,910 0,825 

4 0,860 0,760 0,860 0,760 

5 0,890 0,848 0,890 0,848 

6 1,160 1,113 1,160 1,113 

7 0,780 0,793 0,780 0,793 

8 0,930 0,990 0,930 0,990 

9 0,800 0,745 0,800 0,745 

10 0,620 0,703 0,620 0,703 

11 0,670 0,720 0,670 0,720 

12 0,670 0,675 0,670 0,675 

13 0,780 0,840 0,780 0,840 

14 0,630 0,908 0,630 0,908 

15 0,920 0,980 0,920 0,980 

16 0,770 0,745 0,770 0,745 

17 0,870 0,785 0,870 0,785 

18 0,730 0,795 0,730 0,795 

19 0,910 0,920 0,910 0,920 

20 0,810 0,760 0,810 0,760 

21 0,720 0,725 0,720 0,725 

22 0,510 0,560 0,510 0,560 

23 0,490 0,495 0,490 0,495 

24 0,660 0,705 0,660 0,705 

25 0,730 0,745 0,730 0,745 

26 0,750 0,770 0,750 0,770 

27 0,840 0,870 0,840 0,870 

28 0,710 0,855 0,710 0,855 

29 0,710 0,675 0,710 0,675 

30 0,750 0,770 0,750 0,770 

31 0,590 0,565 0,590 0,565 

32 0,670 0,755 0,670 0,755 

33 0,580 0,655 0,580 0,655 

34 0,590 0,580 0,590 0,580 

35 0,340 0,360 0,340 0,360 

36 0,540 0,635 0,540 0,635 

37 0,650 0,680 0,650 0,680 

38 0,800 0,865 0,800 0,865 

39 1,190 1,170 1,190 1,170 

40 0,970 0,965 0,970 0,965 

 


