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ABSTRACT 

Sampling plays an important role in all phases of the mineral 
industry, from the prospection to commercialization of final 
products (includfng reserves evaluation, mine plannfng , metalurgfcal 
balances, process and quality control and so on). Many industrial 
undertakings have thefr breackdowns related to deficfencies in the 
treatment of sampling problems, Despite the fmportance of samp11ng 
in the mineral fndustry, until recently there wasn't available any 
ratlonal theory that guarantees a good tratment of the subject. Due 
the works performed by the French engineers G. Hath,ron (The Theory 
of Reg1onal1zed Variables or Geostatlstics) , P. Gy (Theory of Sampling 
of Partfculate Haterlals) and J, Serra (Mathematical Horp.hology), 1t 

Is now possible, to apply proper treatment to sampling and evaluation 
of compact so11ds (speclffcally mineral deposits by Geostattsttcs) , 
partfculate soltds (by Gy's formaltsm) and texture of ores {by Serra's 
approach). Thts paper focuses mainly on the Cartesian approach 
developed by Gy and discusses its fmportance for the modern mineral 
tndustry, ln plant operations and ln project fmplementations. 
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1. ｉｎｔｒｏｄｕￇｾｏ＠

Os fracassos de empreendimentos minero-metalurgicos , não raras veies , 
podem ser explicados, por confusões havidas entre os termos 
Ｂ･ｳｰｾ｣ｩｭ･ｮ＠ (despido do significado de representar, dentro de 
determinados limites, o objeto a estimar) que serviu de base a 
tomadas de decisões financeiras e "amostra• que traz consigo o 
significado de representar o objeto que se deseja avaliar (jazida, 
embarque de minerio etc.). Como exemplo desta assertiva, pode ser 
mencionado o caso de uma fundição de ouro no ColoradJ 11

, que por 
volta de 1900, devido a ｾｴｩｬｦｺ｡￣ｯ＠ de um amestrador mal concebido, 
perdeu em um ano, mais que US$300.000. Erros de amostragens , em 
vãrias fases do projeto mineiro , podem , hoje . em dia, causar perdas de 
dezenas ou centenas de vezes o v a lo r menciona'do, como no caso da mina 
Exõtica, no Chile (causado por ｭｾ＠ caracterização do minêrio, e ?Or 
consequenc i a, erros na concepção do processo), ou do "ten mill i on 
dollars mistake", relacionado a ereção de uma unidade de pelotização 
de concentrado de taconito, no Mesabi Range, USA, que nunca chegou a 
funcionar. 

A amostragem de ｭｩｮｾｲｩｯｳ＠ (com propõsitos de avaliações), querse trate 
de jazidas minerais, material a granel etc,, foi considerada atê bem 
pouco tempo , uma mera arte , agora porem, transformada em ciência , 
graças ao desen'lolvimento de modelos r.tatemãticos apoiados na teoria de 
Processos Estocãsticos. Embora ainda persista, não mais se justifica 
o tratamento de problemas de amostragem como uma simples operação 
mecânica (como britagem ou peneiramento por exemplo) , não obstante , 
fatos desta ordem, malfadadamente atnda figurem em normas internaiio
nais, como a "ISO" ou a "JIS", Não tim justificativas tambêm , a 
atitude de muitas empresas ｾｵ･＠ consideram a amostragem como um 
inevftjvel "overhead" no qual procuram despender o mTnimo dinheiro 
posslvel Ｈ｡ｬｾｭ＠ de alocar a esta tarefa pessoal completamente 
despreparado). 

O objetivo do presente trabalho i proceder um breve sumãrio ､ｾ＠ Teoria 
de Gy e analisar suas aplicações na industria mineira (por l imitações 
impostas ao tema , não se aborda r â , as importantes teorias de Matheron 
e Serra), O formalismo de Gy encara então a amostragem, como um 
processo aleatório, ligado a inümeros erros. Normalmente a amostragem 
ocorre em vários estãg1os e para cada um destes estigios , Gy 
subdividiu o "erro total" ET , numa ｳｾｲｩ･＠ de erros de amostragem 
(propriamente dfta) EA , derivadas do "processo de seleção" e "erros de 
preparação" EP, derivados de fragmentações , transferências etc, 
procedidas sobre amostras. Assim pode-se assinalar (para qualquer 
estãg1o): ET ; EA + EP, 
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Por seu turno, em qualquer estigio de amostragem, tem-se o erro 
(total) de amostragem como a soma de sete erros independentes,quais 
sejam: (a) "erro de ponderação • ED, resultante da nõo uniformidade da 
densidade do fluxo do material amostrado; (b) "erro de integração" 
EI 1,resultante da variação a longo ｰｲ｡ｺｾ＠ da "heterogeneidade de 
distribuição" do material amostrado; (c) "erro de Integração" El 3 , 
resultante de eventuais variações periÕdicas da qualidade do material 
amostrado: (d) "erro fundamental" EF , devido a "heterogeneidade de 
constituição• do material amostrado; (e) "erro de segregação" ES, 
resultante da"heterogeneidade de d i stribuição ｬｯ｣｡ｬＢｾｯ＠ material 
amostrado; (f) "erro de deli•itaçjo • EC,resultante da eventual 
incorreçio na forma do volume dos Incrementos; (g) "erro de extração • 
EE,resultante da lncorreção com que se tomam os Incrementos. Assim, 
pode-se escrever: EA : EO + E!l + El 3 + EF + ES + EC + EE. 

Ainda, em cada estiglo de amostragem, o erro (total) de preparação EP 
é a soma de cinco erros independentes: (a) erro EP1 , devido a perda 
de part{culas pertencentes a amostra; {b) erro EP2 - contaminação por 
materiais estranhos; (c) erro EP 3 -alterações da caracterfstica 
critica, determinada na amostra final; (d) erro EP4, devido a enganos 
não intenc ionais do operador (v.g. mistura de sub-amostra ｰ･ｲｴ･ｮ｣･ｮｴｾ＠
a diferentes amostras , troca de etiquetas, derra•e de finos da polpa 
etc.); (e) erro EP5 - alterações inten cionais da caracter1stica a ser 
determinada na amostra final , por operador desonesto (v.g. "salgamen
to" em operações comerciais). Tem-se assim: 
EP : EP 1 + EP 2 + EP3 + EP4 + EP5 

Para tratamento do! mencionados erros Gy desenvolveu dois modelos 
complementares (nio antagõnicos) , quais sejam: (a) o "modelo de 
integração• ligado ãs propriedades geométricas do material amostrado, 
sob uma õptica continua; (b) •modelo probabilista• que trata as 
propriedades fisicas do material amostrado segundo a õptica 
descontlnua. 

Os erros EO, El 1, EJ 3, EF e ES podem ser ｱ ｵ ｡ ｮ ｴ ｩｴ｡ ｴｬ ｶ｡ｭ･ｮｴｾ＠

determinados , sendo que suas medias (viêses) ｾ＠ varlãnc1as, podem ser 
calculadas a partir de resultados de experi ências variogrãficas, Os 
erros EC, EE e EP podem ｳｾ＠ tratados apenas qualitativamente (pois e 
imposs{vel estimã-los ･ｸｰ･ｲｩｾ･ｮｴ｡ ｬ ｭ･ｮｴ･Ｉ＠ porem, existem regras 
prãticas, que facultam suprimi-los, ou ainda, cancelar seus per igosos 
viêses amostrais. 
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2. CRITERIOS OE ａｐｒｅｃｉａￇｾｏ＠ DOS PROCESSOS DE AMOSTRAGEM 

Como apreciar um processo de amostragem? Esta é uma questão sutil I 
Pode•se dizer que é ficil julgar um classificador ou um moinho, 
conhecendo-se os seus desempenhos no fluxograma, mas como reconhecer 
duas amostras uma "boa• e outra "mi", pois apõs retiradas do fluxo, 
ambas ｧｵ｡ｲ､｡ｾ＠ a mesma ｡ｰ｡ｲｾｮ｣ｩ｡Ｎ＠ Para tanto , hi de se ter em mente 
que amostragem e um complexo processo de seleção , ligada a vãrios 
tipos de erros, porem podendo ser qualificada em termo de suas (a) 
qualidades •a priori" ou (b) em termos de suas qualidades •a 
posteriori " . 

As qualidades •a priori" reportam-se is condições de seleção: E dita 
"probabilista• quando cada ･ｬ･ｭ･ｾｴｯ＠ do lote i submetido i seleçio com 
uma dada probabilidade de ser considerado. O processo é "nio-probabi· 
lista • em caso contrãrio (v.g. o método de amostrage• com •martelo e 
pi" , baseado na seleçio •proposital" do material escolhido, é um 
ｭｾｴｯ､ｯ＠ não probabilista). E impossfvel tratar tais métodos por 
procedimentos teõricos , e assim, os mesmos devem ser excluídos de 
quaisquer estudos de amostragem (pois as "amostras" obtidas são 
altamente enviesadas). O processo seletivo ê chamado de •correto • , 
quando todo elemento do lote ｾ＠ submetido a seleçio com probabilidade 
uniforme ( "equiprovável"). O processo ê dito "incorreto " quando 
apesar de "probabilista•, ｮｾｯ＠ satisfaz i ijltima condição, 

As qualidades •a posteriori" reportam-se aos resultados de seleçio, 
e e• especial is propriedades estatlsticas do erro relativo de 
seleçio (ou de amostragem) definido como a diferença relativa entre o 
co"teudo critico aE da amostra E e o conteüdo critico al do lote L: 

A seleçio e dita "não enviesada" (ou "nio tendenciosa " ) quando a 
media (ou esperança) m do erro de seleçio for nula: m(e) ; O • 
m(aE) • al. Por contraposição a seleçio e "enviesada" (ou tendenciosa) 
quando a ｭｾ､ｩ｡＠ não for nula. o valor da ｭｾ､ｬ｡＠ e o "v1es" (ou 
"tendência") B , tarnbêm cognominado de erro slstemitico relativo: 

B = •(e) • O • m(aE) ｾ＠ al. 

O processo ê dito "reprodutfvel" (ou "preciso") quando a variância do 
erro de seleçio for (Igual ou) inferior a um certo "padrão de 
reprodutibilidade" cr2' isto ê: a2(e) ' cr;. o processo I! dito "exato", 

o 2 
quando o erro for identicamente nulo: m(e) :O e <T (e) :o. E 
•acurado " quando for simultaneamente não tendenci oso e reprodutível: 
•(e) • O e <r 2(e) ｾ＠ o"! (e). O processo ê •representativo• quando a 
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mêdia dos quadrados do erro não supera o "padrão de representativi
dade ｒｾ＠ , Isto ê: m(e2) • m2(e) + ｾ＠ 2(e) , ｒｾ＠ . 

Sob o ponto de vista pritico, e não utópico , o objetivo da 
amostragem (industrial) ê sua representatividade, Por fim tem-se a 
amostra"equitativa' em contratos coMerciais a longo prazo, onde são 
realizadas remessas de virios lotes e o valor total dos mesmos se 
confunde com o valor mêdio estimado pelas, sucessivas amostrftgens 
(de caracteristicas não tendenciosas e com variâncias se atenuando -
por composição - no correr do tempo). 

A teoria da amostragem , pode então ser encarada cnmo a procura dos 
relacionamentos (causas e efeitos) entre as condições e resultados 
oa amostragem , isto ê, suas qualidades "a priori" e "a poster ior!". 

3. HETEROGENEIDADES DOS MATERIAIS 

Toda fração de batelada ｾ･＠ um material homogéneo tem a mesma 
composição que seu todo. Da1 conclui-se que a amostragem de um 
material homogêneo ê sempre um processo seletivo eKato, Por outro 
lado, as frações eKtraldas de um material heterogêneo , 
normalmente não possuem a mesma composição que o todo, Assim, este 
procEsso de ｳ･ｬ･ｾ￣ｯ＠ ê um processo aleatôrio e gerador de erros de 
amostragem. 

Os erros de amostragem são, então encarados como a consequência da 
heterogeneidade do material, que se apresenta sob duas formas , 
passfveis de serem quantificadas matematicamente, a saber: 
(a) "heterogeneidade de constituição", propriedade intr{nseca da 
população de fragmentas, e assim a "blendagem• ou a segregação nio 
exercem nenhuma modificaçSo na mesma; (b) "heterqgeneidade de 
ijistribulção" , relacionada ã distribuição dos fragmentos pelo volume 
ocupado ｰ･ｬｾ＠ batelada. Neste caso a mistura tende a atenuar a 
caracterlsttca , e a segregação , ao contrãrio, tende a acentuar, 

Gy definiu ｭ｡ｴ･ｭ｡ｴ￭｣｡ｭ･ｮｴｾ＠ estas duas importantes entidades e ainda 
conseguiu inter-relacioná -las, Destarte, em seu forma l ismo 
tmostral, Gy descreve e caracteriza estas duas heterogeneidades, 

Empregam-se três "funções d!scritlvas" para caracterizar a 
heterogeneidade de distribuiçãD: (a) a {X): funçio ind1catr1z que 
assume o valor 1 quando o ponto X pertence ao domlnio ocupado pelo 
componente crltico (componente particular considerado no estudo 
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v.g. aineral útil) e O, ca so contriri o (v,g, X no domlnio de um 
componente não crltico ou nos VHios intersticiais) (b) 11(X) :·função 
ponderatriz assumindo o valor da massa especifica do componente 
presente no ponto X (O quando X estiver nos vazios intersticiais) 

(c) a(X) • a(X) 11(X). 

a(X), 11(X) e a(X) são "funções puntua1s" , obtendo-se as "funções 
regularizadas " ac(X) , vc(X) e ac(X) quando X é substituldo por um 
pequeno domlnio Oc(X), centrado em X. ac(X) • ac(X) 11c(X). 

ｍ｡ｴｾ･ｲｯｊｾ＠ provou & comprovou , que dado um material (v. g. 
alimentação de uma planta) ｣ｯｾ＠ caracteristicas de estabilidade 
(hipÓtese intrlnseca , ou ergõtica), suas.propriedades podem ser 
caracterizadas pela "função variograma•. Sendo entio y(X) qualquer 
função do ponto X (v.g. a(X) , 11(X) ou a(X)) e para facilitar o 
rac1octn1o, imagine um fluxo de processo , a passagem de material 
numa correia t r ansportadora , por exemplo , onde X se refere a um 
determinado instante (em abcissas) e 9 ! um intervalo de tempo, o 
acréscimo da funçio y(X) entre os instantes X - &/2 e X + &/2 ê dado 
por 6Y (X , e) • y(X + e/2) - y(X - &/2). O variograma T y(e) é a 

metade da mêdia dos quadrados de 4y(X,e), calcu lado sobre o domlnio 
DL' ｯ｣ｵｰｾ､ｯ＠ pelo lote L (neste caso OL representa o tempo de duração 
do fluxo), ou seja: 1 j 2 

1' (8) :-- 4y (X , 8) dX. 
y 2DL DL 

O variograma, obtido da experiência, pode ser ajustado por diversos 
•aodelos teóricos • (funções anallticas "definidas positivas"), um 
dos quais, o mais simples, reporta-se à função linear: 
l"u(e) .. '(' . e + '(' • onde f e r são "parâmetros variogrificos" 

., Y, Yz y, Yz 
deterainados graficamente. 

O importante ê saber que os momentos dos vários erros da amostragem 
podem ser expressos (conforme Gy provou) em função dos parâmetros 
variogrificos. Assim a experiência variogrãfica é a base para se 
proceder as estiMativu dos erros de araostragea. 

4. ａｈｾｌｉｓｅ＠ DOS PROCESSOS DE AMOSTRAGEM 

Foi visto que a amostragem , no seo sentido aaplo, compreende 
estig1os de amostragem (senso estrito) , onde há redução de massas e 
estigios de preparação (com cominuições , secagem, homogeneizações, 
transferências etc) , todos capazes de alterar o conteüdo crltico 
final e assim gerar erros. 
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Qualquer estãgio de amostragem (probabilista) pode ser enquadrado em 
um dos dois processos, quais sejam: (a) "processo de amostragem por 
incrementos•, onde a redução de massa ê da ｾｲ､･ｭ＠ de ＱＰｾ Ｔ＠ a 10"2 

(v.g. cortes de fluxo de descarga na extre dade de uma correia) 
(b) "processo de part1çio"l com redução de massa da ordem de 10"2 a 
0,5 (v.g. enquarteador Jones). o primeiro processo e usado no trato 
de · massas enormes de materiais multo pesados e portanto , de d1f{cil 
manuseio. O segundo processo aplica-se a lotes leves, 

Gy detalhou as operações ocorrentes nestes dois processos probabilis
tas, conforme segue: 

- Processo por incrementos: (a) "integração": seleçio de "incrementos 
puntuais" no interior do domínio representado pelo lote, de ｡｣ｯｲ､ｾ＠
com a "lei de integração•; {b) "delimitação• do incremento, 
definindo-se os volumes do "Incremento modelo" centrados nos 
ｩｮ｣ｲ･ｭｾｮｴｯｳ＠ puntua1s; (c) "extraçio dos Incrementos• que consiste na 
retirada real do material contido no interior dos incrementos modelo; 
gerando assim os "Incrementos reais"; (d) reunião I a operação que 
conduz a ｾｭｯｳｴｲ｡＠ real" a partir do agrupamento dos Incrementos 
reais. 

- Processo de partilha: (a) divisão: demarcação do domínio ocupado 
pelo lote, na forma de subdomTnios disjuntos , que constituem as 
"frações modelo "; {b) •separação": ê o isolamento das diferentes 
frações modelo que se transformam em "frações reais"; (c) "escolha": 
ê ｾ＠ seleçio, segundo uma lei definida das frações reais que 
constituir-se-io em "Incrementos reais"; (d) "reunião" i a função dos 
incrementos reais, obtendo-se a amostra real, 

Todas estas operações elementares (exceto a reunião), tomadas 
individualmente ou agrupadas, referem-se a processos de seleção e 
passíveis de serem tratados teoricamente. 

5, ｍｏｄｅｌａￇｾｏ＠ OA AMOSTRAGEM 

Todo e qualquer processo simples de seleçio pode ter estudado sob 
a ÕRtica dos modelos de "integraçio" e/ou Ｂｰｲｯ｢｡ｾｩＱＱｳｴ｡ＢＮ＠ Assim 
qualquer batelada (sólida, fluida , compacta ou de partfculas) pode 
ser analisada ｣ｯｭｯｾ＠ (a) um 'meio ｧ･ｯｭｾｴｲｩ｣ｯ＠ contlnuo", isto i, um 
ｬｯｾ･＠ L ê considerado como um conjunto de pontos pertencentes a um 
certo domlnio DL do espaço , onde cada ponto X ê caracterizado pelos 
valores assumidos pelas funções a(X) e ｾＨｘＩＬ＠ O ｣ｯｮｴ･ｾ､ｯ＠ crítico al é, 
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entio, expresso por: 'L • j a(X) ll(X)'dX I j ll(X) dX 

DL DL 
(b) um "melo flsico descontlnuo• , ou seja, o lote L i ｯ｢ｾ･ｲｶ｡､ｯ＠ como 
um conjunto de partlculas (átomos, moléculas ou ｦｲ｡ｧｭｴｮｴｯｾＩ＠
envolvidas por um "melo passivo• (vicuo , ar ou água), Assim , considere 
o lote L formado por NL fragmentos e c;.ada fragmento Fi , caracterizado 
por dois parimetros, a1 e Mi resptctivamente seu conteúdo crltico e 
sua massa. O conteúdo crltico do lote i então expresso por 
aL • L Mi ai I 2: Mi 

Convim ressaltar que ambos os modelos sio igualmente vi11dos, não são 
｣ｯｾ｡ｰ･ｴｬｴｨｯｳＬ｡ｳ＠ sim colllplelllentares, o modelo de lnÚgração foi 
desenvolvido para representar o P!Ocesso de seleçio puntual aplicável 
a u11a geometria contlnua caracterizada por uma lei de Integração 
(sistemitlca, ｡ｬ･｡ｴｲｩｾ＠ ou aleatõrla estratificada) e uma funçio de 
seleçio g(X) representada por uma densidade de probabilidade no ponto 
X. o modelo probabt11sta fo1 desenvolvido para representar o processo 
dt seltçio 111 um melo descontlnuo, onde o processo de seltçio i 
caracterizado por probabilidades (de seleçio) P1 aplicáveis aos 
fragmentos F 1. 

Pode-se compreender a diferença bãs1ca entre estes dois Modelos 
através do estudo comparativo do crescimento de uma megalõpole 
(v.g. Sio Paulo) e um pequeno vilarejo no Interior da Amazõnla. O 
crestlmento da grande cidade seria analisado por fotografias de 
satélite, enquanto que para estimar a população da pequena vlla,o 
ma1s ｾﾷｾﾷｾｶ＠ seria contar ｾｬｲ･ｴ｡ｭ･ｮｴ･＠ seus habitantes , A metrópole 
seria então assimilada a um meio contlnuo (visto das alturas) e a 
vila seria um conjunto "discreto•, examinado bem de perto. Pelo 
motivo aqui arrolado, o ｯ､ｾｬｯ＠ de integração presta-se melhor aos 
estudos de ｡ｭｯｳｴｾ｡ｧ･ｭ＠ de "longo prazo" e "larga escala", enquanto 
que, o modelo probabilista cabe •elhor e11 estudos de •curto prazo• 
associados a fen6menos locais e propriedades ｶ｡ｲｬｾｶ･ｬｳ＠ em "curta 
escala", 

O objetlvo bisico do desenvolvimento de •odelos é encontrar as 
tnter-relações matemiticas entre tres classes de oaracterlsticas: 
(a) os "dados• do problema que caracterizam a distribuição dos 
componentes no material amostrado; (b) os •parâmetros livres" sobre 
os quais se pode atuar 11vr!•ente, com o objetivo de resolver o 
problema, v.g. tipo e caracterlstlca ｭ･｣￢ｮｾ｡＠ do amestrador a ser 
adotado; (c) fatores de apreciação (ou resposta), como as •idias 
e as variâncias dos erros de amostragem (seleçio) para os diversÕs 
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conteúdos. 

O problema de amostragem é dito "solúvel " quando for poss{vel 
deduzir as inter•relações que atendam ao compromisso de um padrão de 
representatividade. Em caso contririo i "insolúvel" , isto é,não i 

ｰｯｳｾｻｶ･ｬ＠ deduzir as inter-relações e i imposs{vel prever os erros , em 
todo o contexto do modelo. A solução pode ser económica ou anti-eco
nõmica (e isto ê sempre um jogo entre o custo e a representatividade). 
Razões de ordem económica e mecânica assinalam que um lote de três 
dimensões (minérios em pilhas cónicas , em silos etc.) refere-se a um 
problema insolGvel; a amostragem em lotes bi-dimensionais (pequenas 
pilhas chatas e de espessuras con;tante•) é solúvel porem 
normalmente cara; Ji os lotes unidimensionais (minirio em correias 
transportadoras, com fiuxo aproximadamente constante) reportam-se a 
problemas solúveis ｾ＠ baratos, Esta ê a razão por que se aconselha 
movimentar o lote em correias transportadoras para proceder a 
amostragem, 

5.1. DESENVOLVIMENTO DO MODELO DE ｉｎｔｅｇｒａￇｾｏ＠

1$1 
Matheron desenvolveu modelos integracionals para espaços de 
ｱｵ｡ｬｳｾｵ･ｲ＠ dimensões (especialmente 3D e 2D), voltados a jazimentos 
•inerais. Ji os estudos de Gy foram maiormente dirigidos para fluxos 
(uni-dimensionais) de IUterJal a granel. Suas lefs de Integração foru 
então desenvolvidas para os seguintes esquemas de amostragem: (a) 
sistemitlco - com posicionamento aleatório; (b) aleatório estratifi
cado; (c) aleatõrio. Para cada um dos esquemas Gy desenvolveu as 
expressões da mêd'h m, da variância O" 

2, do v lês relativo 8 e da 
variância relativa (relação entre a variância e o quadrado da media 

2 2 2 • 
U (x) • fi' (x) I m (x)), para u varlave1s ME (massa da amostra) , 
AE (massa do componente crltico e 'E (conteOdo critico da amostra). 
Estes parâmetros sio funções das seguintes caracterlsticas: ＨｾＩ＠

heterogeneidade de constituição e distribuição do •aterial !mostrado, 
relacionado aos "parâmetros variogrificos • rM , 'I'M , rA , l'A , 

• 1 2 .l z 
T , l' , p(A,M) determ1naveis ･ｸｰ･ｲｩｾｾｴｮｴ｡ｬｭ･ｮｴ･Ｌ＠ duraçao do fluxo 

a1 oz 
DL' peso "L de L e conteúdo crlt1co do lote,al; (b) caracter1stica da 
lei de integração (tipo, intervalo ou ｣ｯｾｰｲｩｭ･ｮｴｯ＠ do estrato e, 
número de incrementos Q, de ｾｳｯｲ､ｯ＠ com o caso)1(c} caracterfsticas dD 
cortador mecânico (largura W, velocidade V, duração do corte De). 
Assim, chegou-se as expressões: 
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- Integração sistemãtica (lndice 1): 

2 
m1 (ME) • ML De I 9; (f l (ME) • DL ( 1' M I 6 + f H I 9) 

1 2 

m1 (Ar) • al ML De I a; tr ｾ＠ (Arl • DL ( f Al I 6 + t' ｾ＠ I 9) 

B1 (aE) • ｕｾ＠ (ME) - p (A,M) u1 (AE) u2 (ME) 

ｕｾ＠ (aE) • ｕｾ＠ (AE) + ｕｾ＠ (ME) - 2p (A,M) u1 (AE) U1(ME) 

- Integração a 1 e a tõrh u tra t ifi cada (ln di c e 2): 

m2 (ME) • ML De I 6; ｏＧＢｾ＠ (ME) • DL ( '('"J 1"3 + t'"z I 9) 

m2 ( AE) • a L ML De I e 1 (f ｾ＠ ( AE) • DL ( r A I 3 + Y' A I 9) 
1 2 

B2 (aE) • ｕｾ＠ (ME) - p (A,M) u2(AE) u2(ME) 

ｕｾ＠ (aE) • ｕｾ＠ (Ar) + ｕｾ＠ (ME) " 2p (A ,M ) u2(AE) u2(ME) 

- Integração aleatória (lndice 3): 

m3 {ME) • Q ML De .q-2 ( f H DL I 3 + f M ) IDL' 3(ME)•Q 
1 2 

m3 CArl • Q al ML De I DL; ｏＢＢｾ＠ (AE) Q ( fA 
1 

DL I 3 + t' A ) 
2 

83 (a E) 2 
• UJ (ME) - p (A,M) u3 (AE) U3(ME) 

u2 (Ar) 
2 

(Arl + u2 CHr1 - 2p (A,M) U3(AE) U3(ME) 3 • u3 3 

Estas últimas fórmulas correspondentes da estatlstica clássica 
(lndice 4): 

u2 
4 (ME) • u2 {Mq) I Q u

2 (AE) • u
2 (Aq) I Q 

u2 <•r) 2 
CArl + u2 (ME) - 2p (A ,M) U 4 ( AE) U4(ME) 4 • u4 4 

Como conclusões das expressões supra , segue que, um dos resultados 
mais i•portantes ê que. por ratões teóricas, a integração E 
normalmente enviesada: m(aE) * al ' mesmo quando ê correta , ou seja , 
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ê definida por g(X) E g0 em todo OL ' com g(X) • O fora de DL. 
Todavia, este viés ê desprezlvel (inferior a um dlcimo do desvio 
padrão),desde que a integração seja correta, deixando de ser 
negl1givel quando a intagraçlo for incorreta, O viis é cancelado, 
quando o coeficiente de correlação entre a(X) e ｾｻｘＩ＠ for zero e este 
caso entronca nos casos limites: (a) ｾＨｘＩ＠ • ｾｯ＠ • constante em todo Dll 
{b) a(X) • al • constante em OL. Ainda, o viés é cancelado, quando a 
integração for incorreta , porém o coeficiente de correi açio entre a(X) 
e o produto ｾＨｘＩ＠ g(X) for nulo. 

Em termos priticos , ê de relevante importáncia levar a cabo u•a 
integração correta e •a satisfação desta condição depende apenas de 
nossa boa vontade" . 

5.1.1. SUBDIVISAO DO ERRO OE IHTEGRAÇAO 

Seja Elt o ｾｲｲｯ＠ total de integração: 
Elt • (a E • al) I al, com m (Eit) • B {a E) e O" 

2 (Eit) • u2(aE), 

Este erro depende do comportamento das funções a(X) e u{X), Pode-se 
"isolar• a função a(X), caso se mentenha ｾＨｘＩ＠ constante em OL' Os 
conteúdos crlticos al e aE são então denotados por al' e aE'e o erro 
de integração de a(X) ê, por sua , vez denotado por Ela: 
E14 • (aE' - al') I al'. Pode-se entio definir um erro de ponderação 
ED tal forma que: Elt • ED + Ela com m {Elti • m (ED) + m (EI 1 ) e 

<T 
2 {Eit) • 0"' 2 (EO) + a" 

2 (Ela). 

Por seu turno 1
•

1 foi demonstrado que a função a(X) pode ser 
ｲ･ｰｾ･ｳ･ｮｴ｡､｡＠ pela soma de quatro parcelas: a(X) • al' + a1 (X) + a2 (X) + 

+ a
3

(X) com al' sendo a média (simples) de a(X) em Dl ' ou 

al • J a(X) dX I DL. As parcelas a1(X), a2(X) e a3(X) representam 

DL 

respectivamente os termos regional (refletindo as variações de longo 
prazo, larga escala e não periódicas de a(X)), local (relacionado as 
variações de curto prazo, média escala e não periÓdicas de a(X)) e 
per1ôdico de a(X). Pode-se então subdividir Elt e seus momentos na 
soma de quatro termos independentes , quais sejam: 
Elt • ED + t::_ E Ii com m (Elt) • m (ED) + .z... m {E! i) e 

i • 1 1 • 1 

lf" 2 (Elt) .. 0"'2 (EO) +i= ( 2 (Eli) 
i • 1 
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5.1.2. PROPRIEDADES DO ERRO DE ｐｏｎｄｅｒａￇｾｏ＠ ED 

Os viés de ponderação m(ED) i desprezlvel quando a integração for 

correta. A variinc1a de ponderação ( 2(ED) i desprezlvel quando ｾＨｘＩ＠
não exceder± ＱＰｾ＠ e ace1the l quando \I(X) nio superar t ZO%. Daf a 
recomendação de sempre regular o fluxo em peso para suprimir , na 
prãtica, o indesejável erro de ponderaç(o . 

5. 1.3. PROPRIEDADES DO ERRO DE ｉｎｔｅｇｒａￇｾｏ＠ Ell DO TERMO ｒｅｇｉｏｾａｌｉｚａｄｏ＠

(a) A integração do viés m(EI 1) e nula quando a ｩｮｴ･ｧｲ｡ｾｩｯ＠ for correta 
(primeira aproximação); (b) a Integração da variãnch € (EI 1) pode 
ser expressa , nos t r ês esquemas usuais de integração, em função do 
parâmetro variogrifico IJ' : f 2 (EI ) • 1' 9z 1 60 ãz 

a
1 

1 1 a
1 

L L 

f ｾ＠ ( EI7) • r a 
1 

e2 
1 3D L ｡ｾ＠ 1 ( ｾ＠ ( EI 1 ) • 'I' 

11 
o L 1 3Q ｡ｾ＠ • 

• ｑｦｾ＠ (EI1) • ＲｑＨｾ＠ (EI 1) ; (c) Em termos preticos , quando o 
parâmetro variogrifico T1 for conhecido atravês de um experimento , 
confiive1 , ê sempre posslvel calcular os valores de e e Q que 
satisfaçam um certo padrão ( ｾﾷ＠ Asiim tem-se: 

Para a integração sistemitica: e ｾ＠ e
0 

• a" o Ｇｌｾ＠ lf 11 

Para a i ntegraçio aleatória estratificada: 9 ｾ＠ 8o • G' o 8L ｾ＠

Para a integração aleatória: Q lo Qo • '('a o I 3 ó 2 a2 
1 L o L 

Ainda, se o parâmetro variogrãfico f
1 

for desconhecido , a 
1 

I fa 

experiência mostra q»e para distribuições ｵｳｵ｡ｩｾｴ＠ a variância de 
integração f 2 (EI 1) ê'sempre aceitãvel quando ･ｾ＠ 10 mm e quando 
Q >,50 (integração sistemitica). 

5.1 ,4, PROPRIEDADES DO ERRO OE ｉｎｔｅｇｒａￇｾｏ＠ EI 2 DO TERMO LOCAL 

(a) O viés de Ｑｮｾ･ｧｲ｡￣ｯ＠ ｾＨｅｉ Ｒ Ｉ＠ e nulo quando a integração for 
correta (primeira aproximação); (b) a integraçio da variância 
f 2 (Elz} pode ser expressa em função do parâmetro variogfifico 
'r a 

2
: ( ｾ＠ (E I 2 ) • (f' ｾ＠ (E I 2 ) • d' ｾ＠ (E 12 ) 2 Í a 

2 
e 1 O L ｡ｾ＠ a f a 

2 
I Q ｡ｾ＠

(c) o termo local a2{X) ref1ete as propriedades descontlnuas do 
material a granel. Gy desenvolveu o modelo probabilista para 
deslindar o conteüdo da variância d' 2 (EI 2) e provou que a mesma 
pode ser expressa como a soma de dois erros EI 2 • EF + ES (erro 

1 
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fundamental e de segregação, dependendo das caracterlst1cas do 
mater1al amostrado). 

(, 1.5. PROPRIEDADES DO ERRO DE ｬｾｔｅｇｒａￇｾｏ＠ EI 3 00 TERMO PERIÓDICO 

Variações c1c11cas são bastante comuns na indústria mineira 
lv.g. retomada de ptlhas porrjtomador de ｣｡ｾ｡ｭ｢｡ｳＬ＠ "plow reclaimer" 
etc.). O termo a3 (X) pode ser desenvolvido na formal 

a3 (X) = a3 sen 2wX I T + a3 cos Ｒ ｾ ｘ＠ I T, com a3 e a3 constantes,sendo 

T o perlodo do fenômeno, 

(a) A tntegração do viês m(EI 3 ) ê nula se a integração for correta ou 
quando a integração for incorreta mas DL • kT {k tntetro)i (b) a 
integração da variinch ｾ＠ 2(EI) é bastante complexa e atinge um 
mãximo parra amostragem sistemãtú:a,quando o intervalo 9 ê mÚltiplo do 
perfodo T. Tem-se então ｡Ｂｾ＠ (EI 3 ) max • Ｈ｡ｾ＠ + a:}) I Ｒ｡ｾ＠ Para a 
integração aleatõria estratificada o miximo ｾＺ＠

ｇＢｾ＠ (EI 3 ) mu • Ｈ｡ｾＫ＠ a')2 .)1 2Q ｡ｾＮ＠ Provou.-se então que o rtsco ê 

Q vezes inferior para o esquema de integração a1eatârio estratificado 
e asstm, esta é a solução a tmplementar.na · prâtica,quando o fenômeno 
perfÓdico for proeminente. 

5.2. DESENVOLVIMENTO DO MODELO PROBABILISTA 

O modelo probabilista nada mais ê que a teoria do processo de seleção 
volta da a fragme.ntos ou pequenos grupos de fragmentos. Neste modelo o 
lote L e considerado como um conjunto de N grupos Gn de Nf fragmentos 
(n • 1, 2, ..• ' N). O ｾｇｭ･ｲｯ＠ de partlculas em ｣｡､｡ Ｎ ｾｲｵｰｯ＠ Gn pode 
eventualmente ser a ｵｮＱｾ｡､･Ｌ＠ e neste ｾ｡ｳｯ＠ teo•se HL • N fragmentos em 
L1 Cada um dos grupos Gn ii considerado como u"l,â bate,lada ｾｯ､ｴｳｳｯ｣ｩＳｶ･ｬ＠
submetida ã probabilidade de seleçio Pn' Caso cada grupo Gn seja 
caracterizado pela respectiva massa Mn e ｣ｯｮｴ･￼､ｾ＠ crTt1co an' os 
momentos do conteúdo crTtico aE de amostra, é calculado em primeira 
aproximação (lndice 1): m(aE)l • L an Mn P11 I L Mn P n • ao • al 

n n 

sendo pois a seleção enviesada, A variincia ã calculada por: 
... z ｾ＠ 2 2 "" 2 v (aE)l • ｾ＠ (an- a0 ) Mn Pn (1 - Pn) I ( ｾ＠ Mn Pn) • 

n n 

A seleção ê correta quando os NL valores de Pn são idênticos a P: 
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n n 

e11viesada numa primeira aproximação po1s numa segunda (indfce 2): 

B(aE) 2 •- ((1 - P) I P) ｾＨ｡ｮＭ｡ｬＩ＠ ｈｾ＠ aL ｍｾ＠ , com viés nio nulo , 
n 

porém despreztvel: 

O viês é cancelado çaso não exista correlação entre as distribuições 
de 'n e Mn. Este caso entronca em dois sub-casos particulares: 

(a) todos Mn são iguais; (b) Todos 'n são iguais (e neste caso o 
processo de seleção ê exato). 

Três problemas são solúveis por meio do modelo probabilista: 
(a) anilise do erro de integração EI 2; (b) erro de delimitação do 
incremento EC: (c) erro de extração do incremento EE. 

5,2.1. ａｎｾｌｉｓｅ＠ DO ERRO DE INTEGRAÇAO EI 2 ·ERRO ｐｕｎｄａｾｅｎｔａｌ＠ EF E 

ERRO DE SEGREGAÇAO ES. 

Os momentos de EI 2 podem ser tratados tanto pela õptfca 
1ntegracional (cf. 5,1,4) quanto pela Õptica probabilista, Em ambos 
os casos, admite-se seleçio aleatória de Q grupos Gq retirados de um 
lote L contendo N grupos Gn' Do modelo probab111st,a reS'ulta: 

m (EI 2) • O em primeira aproximação e 

a- 2 (EI 2) • ((1 • P) 1 P) L: (an - al) M2 
1 a2 112 De acordo com a n n L L 

teoria ｾ｡＠ heterogeneidade , esta Última var1incia ê expressa por: 

G" 2(EI) • ((1 • P} I P} (1 + tf) ｾＨ｡ｩ＠ • aL) 2 ｍｾ＠ I ｡ｾ＠ ｈｾ＠ 1 com 
i 

ｏ ｾ＠ t ｾ＠ 1 (fator de segregação), r' a (HL - N ) I (N - 1 ), fator de 
agrupamento, com cr ｾｏＬ＠ e as outras variãve1s jã definidas. A 
variinc1a tr 2 (EI 2) i mlnima quando t t • O ... t • O (distribuição 
homogênea) ou r • o (fragmentos selecionados um a um), 

o "erro fundamental" i definido como o valor mln1mo de EI 2, cuja 
mêdia é em segunda aproximação: 

m(EF) 2 • ·((1 • P) I P) L. (a1 - aL ) ｍｾ＠ 1 'L ｍｾ＠ , cujo viés é não 
i 

nulo, porêm desprezfvel na prit1ca (exceto para minérios de metais 
preciosos). Sua var1inc1a ê 

(f 
2 

(E F) • ( ( 1 - P) I P) ｾ＠ (a i · a L) 
2 ｍｾ＠ I a L ｍｾＮ＠

i 
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O nome "erro fundamental " prende-se ao fato de que dentre todos os 
erros de amostragem ê o Único que nunca pode ser cancelado: trata-se 
de um erro qut sempre permanece mesmo q'ue a amostragem seja levada a 
cabo dentro de condições ideais. Por esta razio o erro fundamental 
desempenha relevante papel na teoria de amostragem, cuje estratégia 
básica ê cancelar todos os outros erros e minimizar o erro 
fundamental. Fo1 cfemonstrado que a variância do erro fundamental pode 
ser escrita de for111a prática: ｾ＠ 2 (EF) • c 1 f g d3 1 ME • C d3 1 ME, 

onde C e O "fator M1nera1Õg1co• calculivel para cada ｾ｡ｴ･ｲｩ｡ｬ［＠ 1 i O 

"fator de liberação• , O$ 1 c 1, determinável experimentalmente ou 
por analogia! f i o "htor de forl'i(a" (• 0,5)1 g ê o "fator 
granulomitrico" ( g• • 0 , 25 para materiais não cal I brados , g • 0, 50 
para Materiai s calibrados)! di o diâmetro dos maiores fragmentos 
( f 95); C e ME sio a· constante e a ｲＮｾ｡ｳｳ｡＠ de amostra. 

Observa-se que a variância do erro fundamental encontra-se na razão 
Inversa da massa da ••ostra e i diretamente proporcional ao volume das 
maiores partlcuias. Tal variância pode ser minimizada atravês de 
cominuição e/ou aumentando-se a massa da amostra. o cãlculo do erro 
fundamental pode ser feito em poucos segundos, com apoio de uma 
calculadora de bolso ou da régua especial de cRlculo projetada por Gy. 

O "erro de segregação• ES i definido como erro, cujos momentos são: 
m(ES) • m(Et 2) • m(EF)i r\ES) •0"

2
(EI 2) - ( 2(EF) • t r 4"" 

2(EF), A 

titfca no trato do erro de segregação não i calcular seus momentos, 
aas sia, aanti-los e• valores desprezlveis , atravês de redução do 
valor de t e 1', ｾｯｭｯｧ･ｮ･ｨ｡ｮｬＡｯＭｳ･＠ o material ao mãximo posslvel e 
tomando- se Incrementos pequenos. 

6. ERROS OE PREPARAÇAO EP. 

Tais erros não sio tratados por mitÓdos matemitlcos, Contudo, os 
erros EP1 a EP4 pode• ser prevenidos , na prática, quando o projeto da 
amostragem for bem concebido , e as Instalações estiverem bem 
mantidas , limpas e ｯｰ･ｲ｡､｡ｾ＠ por pessoal especializado, Para prevenir
-se contra o erro EP 5 hi que ｾ･＠ dispor de pessoal cuidadoso, espertp 
e conhecedor dos assuntos relacionados a negócios e amostragem, 
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7. A"OSTRAGEM NA PRATICA INDUSTRIAL 

A passagem dos modelos teõricos de amostragem para a prática 
industrial , foi analisada por Gy 131 , tanto naqu11o que diz respeito 
aos processos de implantação dos incrementos, quanto para os 
processos de partilha. Os processos de implantação dos incrementos 
interessam, mais de perto , is plantas de beneficiamento, enquanto que, 
os processos de partilha são muito dtfundfdos em operações de minas 
e em laboratórios. 

No modelo integractonal de implantação de Incrementos, para lotes de 
uma dimensão temporal (v.g. correia transportadora) , Gy considerou 
que a passagem da teoria para a realidade, di-se segundo seis etapas 
correspondendo a cinco transformações geomêtricas: (a) ponto de 
partida- estabelecimento do incremento puntual, (b) primeira 
transformação - segmentação do incremento; (c) 2a. transformação -
- estabelecimento do incremento modelo! (d) Ja. transformação -
incremento real , ocorrendo nesta passagem o erro de delimitação, 
(e) 4a. transformação - incremento real dtscreto1 (f) Sa. 
transformação - incremento real e extração, ocorrendo o erro de 
extraçio, ａｮ｡ｬｾｳ｡ｮ､ｯＭｳ･＠ todos estes passos , hi que se preocupar 
apenas com os erros de delimitação e extraçio, ocorrentes na Ja. e 5a. 
transformações. 

A titica para evitar estes erros ê , pois projetar processos industri
ais, mitodos e equipamentos de amostrageM, capazes de garantir a 
correta delimitação e extraçio do incremento. 

- a correta delimitação do incremento serã alcançada (esta exposição 
esti limitada i hipõtese simples de amostragem na descarga de uma 
correia per UM cortador Intermitente), quando e somente quando , a 
seção do fluxo for interceptada pelo cortador , com a mesma relação 
amostral, isto i , ao mesmo tempo. Isto ê obtido desde que as seguintes 
condições se jam simultaneamente cumpridas: 

• Condições geométricas: (a) amostradores transversais ＨＢｳｴｲ｡ｩｧｨｴｾ＠

-path cutter"), com arestas paraleliSI (b) amestradores radiais 
("arc-path cutters") com arestas orientadas radlalmente1 (c) os 
amestradores manuais devem ser evitados pois, suas trajetõrias nunca 
sio perfeitamente ret11lneas ou circulares, e assiM, não garantem a 
correçio na amostragem, (d) as condições geométricas não devem ser 
alterades em virtude da acumulação de materiais nas bordas ou por 
desgaste das paredes. 
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. Instalação do cortador: {a) deve ser Instalado tal forma a cortar 
toda a seção do fluxo ｣｡､･ｮｴ ｾ ﾷ＠ {b) nio devem receber materiais 
estranhos entre os cortes (v.g, ' poelras contaminações diversas), 

. Velocidade do cortador: (a) deve ser ｵｮｾｦｯｲｭ･＠ no correr de cada 
operaçjo de corte1 (b) não deve diferir de um corte para outro. 
Es\as condições são conseguidas atravês de motorização elitrioa a 
qual deve ainda ser superdlmenslonada, evitando quedas de velocidade 
na passagem pelo fluxo. Motores hldriulicos e ｰｮ･ｵｭ￣ｴｬ｣ｯｾ＠ devem ser 
evitados. 

• O erro de extração ocorre quando a • regra do centro de gravidade" 
não i respeitada. Todas as partlculas cujos baricentros estiverem 
dentro do volume do Incremento devem ser coletadas e, caso contrlrio, 
não. Tal regra i ·praticamente respeitada em escala industrial quando 
as seguintes condições são simultaneamente cumpridas: (a) as arestas 
do amestrador sio horizontaiS! {b) a distância W entre as arestas do 
cortador devem superar um comprimento mtnimo W0 , com1 W

0 
• 3d quando 

d > 3 mm e W
0 

• 10 mm quando d ;$ 3 mm (d i o diâmetro do maior 
fragmento) {c) A velocidade V do cortador, nio deve exceder o mlximo 
ｖｾＬ＠ com ｖｾ＠ • V

0 
W I W

0 
e V

0 
• 40 cm/s; (d) o amestrador deve ser 

suficientemente prpfundo a fim de prevenir recolcheteamento, 
transbordaMento e perdas ｧ･ｾ｡ｬｳ＠ de partlculas que deveriam ser 
coletadas. 

A teoria apli cada a processos de partilha i bem mais simples,pois seu 
erro de ｡ｭｯｳｴｲ｡ｧ･ｾ＠ EA é reduzido para apenas dois termosa erro 
fundamental e de segregação: EA • EI 2 • EF + ES, O uso industrial de 
processos de partilha estio restritos a pequenos lotes, porem com 
valor suficiente a suportar os custos de manuseio, Procedimentos 
manuais são hoje em dia aplicados Ind ustrialmente ate lotes de 
algumas toneladas. Todavia , pode-se fracionar lotes de ate lQOOO t, 
aproximadamente, com carregadelras ou escavade iras, 

Segue u•a breve descrlçio dos procedimentos de partilha mais 
empregados na 1,ndíistrla: (â) pazades fracionadas de ordem p, 
referindo-se a uma generalização do mitodo das pazadas alternadas, e 

que consiste em retomar um lote de material com uma pi {manual ou 
mecânica) colocando as sucessivas pu adas em pilhas p1, p2, p3, .. p , 

- p repetindo-se este procedimento ordenado ate o esgotamento do lote, A 
d1v1sio seri correta se o enchimento da pi ｦｾｲ＠ constante e a separação 
seri correta se o operador seguir regularmente o contorno do lote ati 
o fim da operação. A escolha da amostra final deve ser feita por 
sorteio para fugir de eventuais tendenciosidadeS! {b) enquarteemento 
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( "coning end quertering") e mão de obre ｩｮｴ･ｮｳｩｶｾＬ＠ mais caro que o 
método das pazadas e mesmos confiãvel que este, devendo ser evitadO! 
(c) divisor Jones , refere-se a um processo simples , barato e 
confiãvel quando empregado corretamente (d) divisores rotativos, de 
diferentes tipos geralmente são baratos, convenientes e confiivels. 

8. A AMOSTRAGEM NA ｐｒｾｔ ｉ ｃａ＠ COMERCIAL 

O comercio Internacional de mlnirios envolve enormes tonelagens e 
vultosas quantias em dinneiro (estimadas em bilhões de dolares 
anuAlmente). Todos os valores transacionados são , em ultima 
Instância baseados em anilises (flslcas, qufmicas) realizadas 
sobre amostras, Oal o Interesse em se obter a1110stras que efetlvamente 
representem os consignações envolvidas e Isso sõ se pode alcançar 
mediante o uso de teorias racionais e de priticas corretas. Sem 
perder o contexto geral .• mas particularizando um pouco .o problema , o 
comercio internacional de minérios de ferro é regido por normas e 
resoluções da ISO - International Standads Organization (cujas 
recomendações sio acatadas pelo GATT - General Agreement on Tariffs 
and Trades). O descumprimento de especificações contidas nestas 
normas dio respaldo ao comprador para aplicaçio'de multas a quem 
vende, ou ainda , recusar o recebimento do lote contratado. O Brasil 
como o maior exportador mundial de minêrlo de ferro tem enorme 
Interesse em tudo que se passa no forum de ISO. 

Sem se aprofundar no assunto, dois tipos de problemas adviru da 
aplicação das normas ISO. (a) A expressiva maioria dos membros da ISO 
que participar .. ou que participam na elaboração das suas normas e 
resoluções sio representantes de pa1ses do pr 1me1ro mundo, 
em1nentemente comprador da matir1a prima. Resoluções e normas sio 
assim elaboradas a f1m de resguardar os interesses dos compradores e 
nio dos palses produtores, (b) O Jtpio (maior comprador Internacional 
de 11inirlo de ferro) possui um forte "lobby " na ISO , e pressiona o 
organismo no sentido de que este acate seus pontos de vista (tfcnico 
e comercial), Em que pese••os progressos deste pals,em virios campos 
da clinc1a e da tecnologia, o problema da amostragem de m1nErlos e 
tratada de forma multo simplõria e a ISO vem absorvendo as 
recomendações dos japoneses , Assim as normas ISO e11 vfgor são eivadas 
de erros cr ãssos como por exemplo: (i) admitem para amostragens o 
desvio padrão do lote co•o conhecido •a priori "! (11) nio · 
dimens1onam a amostra segundo o conteDdo crlt1co de cada componerte 
que se pretende avaliar1 (iii) ençaram muitas vezes a amostragem como 
simples processos de 111anuselo de uterhh1 (h) admitem o uso de pãs 
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para co1eta direta de materiais empilhados , sem levar em ｣ｾｮｴ｡＠ os 
erros de delimitação e ･ｾｴｲ｡ｴｯ＠ incremento, alem da segregação 
ocorrentes nestes casos; (v) não levam em consideração os fatores 
geradores dos erros amostraiS! (v1) não admitem que se possa proceder 
avaliaçSes de lotes apoiados em funç5es de auto-correlação (processos 
･ｳｴｯ｣ｩｳｴｩ｣ｯｾＩ ｬ＠ (vf1) chega ram ainda ao absurdo em admitir que 18 
pelotas de m1ner1o de ferro são suficientes para representar 
consignações de quaisquer portes (v.g. um embarque de 200.000 t) etc. 

9. COMENTARIOS FINAIS 

Amostragem de minêrfo ê um assunto Importante nos campos acadêmicos, 
industrial e comercial, Nio deve ser tratada como um simples manuseio 
de material em que soluções podem ser ｉｭｰｲｯｶｩｳ｡､｡ｾ＠ apenas na base da 
boa vontade e senso comum. Hoje a amostragem deve ser entendida como 
c1ênci& e tecnologia d1sponlve1s para uso prâtico industrial e com 
ampla aplicação no contexto da ｅｮｧ･ｮｨ｡ｾｬ｡＠ Mineral (v,g, problemas de 
avaliação de jazidas , balanços metalúrgicos e controle de processos , 
comercialização etc), 
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