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PREPARAÇÃO E CERTIFICAÇÂO DE MATERIAIS DE REFE~NCIA 

MINtRIOS DE OURO 

Maria Alice Cabral de Goes (ll 

Lucia Maria Cabral de Coes (2) 

R E S O M O 

Dois Materiais de Referência, CET-03 e CET-04, foram pre9a
rados a partir de amostras de minério da Mina Grande, Nova 
Lima-MG, apresentando ouro disseminado em sulfatos, e subme 
tidos a Programa Interlaboratorial (PI) para certificaçãõ 
de seus teores de Au,Ag,Fe,S,As,Cu e SiO:r A preparação de·s 
ses materi~is envolveu cominuição 100% aDaixo de 74 ,m, ho= 
mogeneizaçao e acondicionamento em frascos ·contendo cerca 
de 60g de amostra. O PI para certificação envolveu a pa.rti
cipação de 19 laboratórios, cada qual executando 6 determi
nações/ensaios por propriedade, por método de referência 
utilizado. Os resultados do PI foram submetidos a tratamen
to estat!stico. Os valores de consenso obtidos para os teo
res de ouro nesses materiais foram de 3,33g/t para o CET-03 
e de 8,84g/t para o CET-04, utilizando-se fusâo/copelaçào 
seguidas de pe~agem ou absorção atômica, bem.oomo ~utros m~ 
todos de referencia envolvendo abertura com agua regia,etc. 

A B·S T R A C T 

Two reference materiais, CET-03 and CET-04, were prepared 
from samples of Mina Grande's gold ore, Nova Lima-MG, and 
submited to an Interlaboratory Program for certification of 
their gold concentrations and other constituents as Ag,Fe, 
S;As,Cu and Si02 • The materials were each ground to minu$ 
74 ~m, blended rn one lot, then bottled in 60g units. 
Interlaboratory free-ohoice analytical program involved 19 
laboratories, each performing 6 analysis per constituent, 
per analytical method used. Based on statistical analysis 
of the data, recommended values for gold of 3,33g/t and 
8,84g/t were assigned to CET-03 and CET-04, respectively, 
using fire-assay preconcentrations followed by gravimetry 
or atomic absorption, as well as analytical methods using 
aqua regia, etc. 

(1) Engenheira Metalúrgica, MSc., Certified Quality Engineer pela 
ASOC - American Society for Quality Control, Pe•quisadora do 
CETEM. 

(2) Engenheira Metalúrgica, MSc., Pesquisadora do CETEM i03/82 a 
Ol/87), Assistente de Estudos Operacionais da CVRD/SUMEN. 

\. 
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l • INTRODUÇ,_O 

o projeto "Preparação e Certificação de Materiais de 

(MRs) -Minério de Ouro", foi desenvolvido no Centro de 

.... 

Referência 

Tecnologia 

Mineral - CETEH, Rio de Janeiro-RJ, com o apoio da Financiadora de 

Estudos e Projetoa - FINEP. 

Iniciado em 1985, teve por objetivoa a preparação de 02 (doia) MRa, 

CET-03 e CET-04, e a realização de um Programa Interlaboratorial (PI) 

para certificação de propriedades qu!micaa desses materiais - teores 

de Au, Ag, Pe, S, As, Cu e Sio2, envolvendo a participação do maior 

número poaa!vel de laboratórios de instituições de pesquiaa/aetor em 

presarial . 

2. PREPARAÇXO E BOK>GENEIDAOE DOS URa 

As amostras de minério utilizadas na prepa.ração doa HRs CET-03 e 

CET-04, apresentando ouro disseminado em sulfetos, toram fornecidas 

pela Minefaçio Morro Velho ::.A. e são oriundas da Mina Grande, Nova 

Li--MG. 

A praparação, homogeneização e acondicionamento dos HRs foram defin! 

doa de modo a obter-se amostras representa ti v as contendo cerca de 

609 ~ada uma e apresentando granulometria 100\ abaixo 

caracter!aticaa neceaairias a sua pronta utilização na 

de 74 m, 

realização 

das anillaea previstas no PI. A Figura l apresenta, a t{tolo de exem 

rliticação, a metodologia utilizada para o CET-03. 

A avaliação da homogeneidade dos MRa encontra- se embutida no planej~ 

11ento e tratamento eatat!stico aplicado ao PI para certificaç.ão. 
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3. PROGRAl1A IN'l'ERLABORATORIAL PARA CERTIFICAC:'.ÂO DOS MRs (1) 

o PI envolveu a partici9ação dos laboratórios das seguintes 

sas/centros de pesquisai 

BP Mineração Ltda 

Cara!bas f!etai• S.A. 

Carbonifera Criciúma S. A. 

CBC - Companhia Brasileira do Cobre 

empre-

• CPRM/Laboratório de Análises fUneralógicas (LAMIN) 

CVRD/Superintendênci·ás de ~tinas (SUMIN) e de Tecnologia (SU'l'J!!C) 

DOCEGEO - Rio Doce Geologia e tUneração (Belém e Araci) 

GEOSOL - Geologia e Sondagens Ltda 

• INT - Instituto Naoional de Tecnologia 

IPT/Agrup.Materiais de Referência (AMR) e Dept9 Tra~~nérios ttnMl 

HETAGO - Metais Es~eciais de Goiis 

Mineração Morro Velho S.A. (Nova Lima e Queiroz) 

SGS do Brasil 

, Paulo Abib Engenharia S.A. 

P 1 Ulllbum s . A. 

Cabe ressaltar que alguns dos laboratórios supracitados não 9uderem 

contribuir com resultados de determinações/ensaios para todas as pr~ 

prieda6es objeto de certificagão e/ou metodologias de aniU.se refe

rendadas. OUtros laboratórios reportaram resultados apenas ~ara um 

dos MRs em questão . 

Cada laboratório.recebeu, por HR, 3 (três) séries de 10 (dez) fras

coa, contendo cerca de 60g cada um, com os códigos A, B e C, respec

tivamente, t otalizando 30 frascos/amostras . Essas amostras apresent,! 
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vaa granulometria 100\ abaixo de 150 malhas Tyler (74tm>· 

E~ rela~ão is determinaçõea dos teores de Au nos ~s ~ ouest ão,o PI 

foi aubdividido em 2 (doia) qrupoa, em função da metodologia de aná

liae a aer utilizada! 

(i) Fuaio e eopelação 

(A. A.) 7 

aequidaa de peaaqem e/ou absorção atómica 

(ii) OUtros mitodoa de referência, tais como1 

Agua Régia (3 HCl- HN03l/extrac;ão com ttiBI</A.A,; 

• HBr- Br2/extração com MIBK/A.A. r 

RCl- HBr- NaBr03/extração com MIBK/A.A.; 

Br2 - eter/extração com MIBK/A.A.; 

HCl - Br2 - acetato de amJ.la/A.A. ou gravimetria; 

NaCN/A.A., 

cabendo a .caqa laboratório escolher aquele que fizease parte de sua 

rotina anal!tica e/ou cuja utilização julqaase mais ade~uada. 

Oa laboratórios com capacitação para integrarem os dois grupoa supr~ 

citados, realizando ensaios para a propriedade Au segundo diferentes 

metodologias referendada&, assim o fizeram. 

Nesse caso, os resultados reportado& ~r um mesmo laboratório, mas 

obtidos segundo metodologias diferentes, foram considerados indepen

dente& para efeito de tratamento estatistico. 

Em relação as demais ~ro>?riedades qu!micas objeto de certificação -
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Ag, Pe, s, As, Cu e Si02 , coube a cada laborat6rio escolher o método 

de referência que julgasse o mais adequado, desde que utilizado em 

rotina. 

Para cada uma das propriedade• objeto de certi ficação foi solicitado 

um conjunto de determinaçõee/ensaios realizadoe, eempre eob condi-

çõee de repetitividade, ou eeja, utilizando-se um mesao 8itodo de r~ 

ferência e peauenos ou nenhum intervalo de tempo entre os 

conforme apresentado nas Figuras 2 e 3. 

4. CERTIFICAÇÂO DOS HRs ( 2) 

ensaios, 

A análise dos resultados de um PI é um processo de infer ência/ indu

ção. E'm se tratanto de MRCs, 01 valores de consenso das propriedades 

objeto de certificação e respectivas incertezas aseociada.s são infe

rida• a partir do conjunto .de resultados das medições efetuadas pe

los laboratóri o• partiCi?antes do PI. 

O tratamento estat!stico dos resultados do PI para certifi cação das 

propriedades de intereeee no• liRa em questão envolveu 06 (seis) re

sultados de determinações/eneaios por laboratório, realisados, sob 

condições de repetitividade, sobre 02 {duas) subamostras de cada 03 

{três) frascos de HR selecionados, aleatoriamente, dentre os 30(tri~ 

tal frascos recebidos . 

Em se tratanto dos ensaios para determinação da propriedade teor de 

Au, os resultados obtidos toram i nicialmente subdivididos, por MR,em 

03 {trisl grupos e tabelado• segundo a metodologia de análise utili

zada: 
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Fusão/copela-ção/pesagem; 

Fusão/copelação/absorc;:ão atõmica; 

Outros métodos de re-ferência (exclusivamente via úmida). 

Bm se tratando das delllais pro!>riedades objeto de certificação, todos 

os resultados obtidos para uma dada propriedade foram agrupados,ind~ 

pendente~nte da metodologia utilizada. 

Para cada propriedade objeto de certificação/agrupamento supracitado, 

procedeu-se a avaliação da vari.abilidade dos resultados de ensaios 

efetuados em um mesmo laboratório, ou seja, da sua repetibilidade.P!_ 

ra tal, determinou-se a constante estat!stica k para cada um dos 3 

frascos de MR analisados em cada laboratório, definida 9ela expres

são: 

onde. DRij 

STDR • 

DR 
Jtij - ::!i 

STDR 

xijl - xij2 

ft (DRij)2 
i•l j•l 

JN 

e: N • nÜJnero de laboratórios envolvidos 

j • número de frascos de MR analisados por laboratório 

xijl' xij 2 • duplicatas por frasco de HR 

DRij ., jésima diferença entre duplicatas do laboratório i 

STDR • desvio padrão das diferenças entre duplicatas 
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Procedeu-se ainda a avaliação da variabilidade entre os frascos de 

HR submetidos âo PI, ou seja, da homogeneidade do ~m em questão e• 

relação a uma dada propriedade objeto de certificação. Para tal, d! 

terminou-se a constante estat!stica HB, de reprodutibilidade entre 

dois frascos auaisquer analisados em cada laboratório, definida pe-

la ex!'ressão : 

STOB 

t t (OBib- 51)2 
ST08 • i•l b•l 

(3N - ll 

e: 08il • diferença entre aa Jllédias das dup.licatas do 9riJDeiro e 8!. 

9undo frascos do laboratório i 

0812 • diferença entre as médias das duplicatas do segundo • te~ 

oeiro frascos do laboratório i 

OBil • diferença entre as médias das duplicatas do pri-iro 

terceiro frascos do laboratório i 

• 

\ 
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~ • média glob~l das diferenças entre frascos 

STDB • desvio padrão das diferenças entre frascos 

Procedeu-se também a avaliação da variabilidade dos resultados de e~ 

saios efetuados em diferentes laboratórios, ou seja, da sua reprodu

tibilidade. Para tal, determinou-se a constante estat!stica HL para 

cada laboratório envolvido, definida pe~a expressão: 

H X -X Li • __ i __ _ 

STDL 

N 

L xi 
ondea x • !!:.!.__ 

N 

STDL .Jt ,., -
(N-1) 

= 2 
X) 

.d jésimo 1 d 1 -e: x
1

j • me ia do frasco ana isa o pelo aboratorioi 

xi s média do iésimo laboratório 

-X • média global dos resultados 

STDL= desvio padrão das médias dos laboratórios 

Consequentemente, para cada ~ropriedade objeto de certificação/agru

pamento de resultados, foram geradas 3 representações gráficas: 

. gráfico dos valores de k para a diferença entre du~licatas: 



287 

gráfico dos valores de h (HB) para a diferença entre frascos de 

MR; 

gráfico dos valores de h (HL) para a diferença entre laboratórios. 

A identificação, aceitação ou rejeição de "outliers" foi efetuada 

oom base na análise conjunta desses 3 gráficos. A exclusão de um 

~outlier" implicou também na exclusão de todos os outros resultados 

obtidos pelo laboratório correspondente. Nesse caso, procedeu-se a 

reavaliação do novo conjunto de resultados sempre segundo o 

critério, ou seja, a análise conjunta dos gráficos de variabilidade, 

até a consolidação do processo de inferência para os •outliers• . 

A seguir, com base na repetibilidade dos resultados do PI, procedeu

se a avaliação da variabilidade entre frascos do MR, ou seja, da ho

nogeneidade deste em relação a propriedade em questão. 

Posteriormente, passou-se a determinação do valor de consenso, erro 

padrão, componente de variabilidade interna aos laboratórios e COm?2 

nente da variabilidade entre laboratórios . Cabe ressaltar que, nesse 

caso , foram utilizados todos os resultados considerados consistentes, 

ou seja, a exclusão de um •outlier• não implicou na exclusão dos de

mais resultados do laboratório correspondente. 

A Figura 4 apresenta, a titulo de exemplificação, os gráficos dos v~ 

leres de k, h {HB) e h (HL) gerados a par tir dos resu~tados de teor 

de ouro no CET-04, utilizando- se fusão/copelação/pesagem. Através da 

análise conjunta desses 3 gráficos verifica-se que apesar de 2 labo

ratórios apresentarem uma maior diferença entre duplicatas, se comp~ 

radas aos demais valores de k, esse fato não influi significativame~ 

te nas variabilidades entre frascos e entre as médias dos laboratõ-
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rios. Aasim sendo, todos os resultados reportados pelos laboratórios 

podem ser considerados consistentes e utilizados na determinação dos 

seguintes parimetros: 

valor de consenso 

erro padrão 

• co~nente de v ariabilidade 

interna aos laboratórios 

• componente de variabilidade 

entre frascos 

componente de variabilidade 

ent.re laboratórios 

5 . COOCLUS0ES 

8,68 

0,23 

0,35 

0,00 

0,53 

Os Materiais de Referência CET-03 e CET- 0 4 pode.m se r considerados h2_ 

mogêneos em relação a teores de Au, Ag, Fe , s, As, Cu e Si02 e comp~ 

tiveis com as suas finalidades.de uso na aferição e/ou calibração de 

instrumentos , metodologi as, operadores, laboratórios e processos ,be111 

como no controle e atribuição de valores a essas propriedades em ou

tros mi nérios, desde que apresentem teores e caracter!sticas lllinera

lóqicas similares. 

Seguem-se os valores certificados e respect ivas incertezas, expres

sas como ! duas vezes o erro padrão do valor certificado : 

PROPRIEDADE CET-0 3 CET--04 

Au (q/t) 3,33! 0,13 8,84 ! 0,30 l 
Ag (q/t} 1,19 !: 0,37 2,14 ! 0, 42 

Fe (\) 16,8 ! 0,4 17,0 ! 0,7 
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PROPRIEDADE CET-03 CET-0 4 

s (\) 5,52 : 0,20 5,60 : 0,20 

As (\) 0,87 ! 0,03 
\ 

! 0,94 0,04 

Cu (9/t) 378 !n 430 !:16 

Si02 (\) 29,6 !: 0,5 33,5 !: 0,7 

Cabe ressaltar que em se tratando da propriedade Au, o valor certifi 

cado e respectiva incerteza associada foram calculados utilizando-se 

os valores de consenso e respectivos erros padrão abaixo apresenta-

dos, inferidos a partir da análise, em separado, dos resultados obti 

dos e classificados por método de referência utilizado: 

CET-03 

.exax:s [E VAIDR J:E ERro N9 IABS/ 

~CIA a:NSENSO PADOO N9 M:SULT. 

Fusão/Oopelação;'Pesagem 3,22 9,05 7/42 

FusiK>/Oope~jA.A. 3,38 0,15 10/60 

Q.Jtros M!toCbs * 3,39 0,11 8/44 

* Abertura a:m 3HCl.-ffi03 oo HBr-Br2" 

Extração a:m MIBl< ou CD-"precipi ução a:m Te/ 
Abeorçio atômica (A. A.) 

CET-04 

VAlDR 1E ERro N9 I.ABS/ 
a:NSENSO PADOO N9 M:SULT. 

8,68 0,23 6/36 

8,76 0,18 6/35 

9,09 0,34 5/30 

Em relação as demais propriedades, foram utilizados, basicamente, m! 
todoa 9ravimétricos. 

• 
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/IELID U im m=D 
~~ 

I m=m ~ 

.. ..:H .. INTOt 

t *'t.• 'VAI.OI 

I JIOMY&I 

oes:. Homogofto iraçoÕ 4e caclo taMborllotÕo ... p41ho l""giNdlftOI, de oOÇÓO 
trlllfi9Uioq 

. Aaoetrogo111 - rorlrocla, o• pllllo de 10 ( du I lllcromofttoe totalizoftdo 
~• da 30% do IIIOMO de cada ta"'""' I latõo . 

TA MIOR /t..ATÍO 
J (011) • (c.a ) 

INCRE MENTO i . (..,.} 
I •• . ..... ... , 1--oc'ou.ltl I Ct1 

I 2S7 TOO 56 21 11173 298 

t 2112 500 •o 15 7709 200 
·--

a na 700 56 21 IIIISS 244 

4 258 700 56 21 7607 2&3 

l'l g. lo- A•ootrov• • da caclo -bar I t..otõo 

(.,292 .. 9 ... CET- O li) •••• 
~~~~~~~~~~~~ L1ITI IJJII [;~ li fug IIJ li ]1 i~!! II 1:111 ';( i ll~ I m li U li~\ 

70Sc --4 
oes:. HOtnOoonolzoçóo do 292 kg do CI!T • O li om pilho loftQitvdiftOI, da ooçÕo 

triGneuhv; 

Qvortoomonta - dlvi"'""o om pllllo 1 111 4 7 ( Q"oronta o ooto I lftcromOftiOO 

c•t•ftdo, , ,. •e'ctio. 6200Q eo6o ""' , 

""'"otrogoro - 11toç<Ío de 14 ( qwtoru I delllt ofter-os, o oor- ullh
"" '-•lo de ha,.ooo~ooâoda I TH) o ProgrOMO IAiorlol>o<atonol ("I). 

I· tftcreMtMoa oolocior~,odoo p I :r H o PI 

O .. tftCrtmentoe orqvivadot 

lf'IG.l .b Homoçene11o~o. quotrtatt~.ento 1 omostrooe,_ cio ctT-03 paro o teet t hofii'OQt ftei 
ôo4e • Pto;roma lttttriOOOrotorfo t 
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COOIGO 00 MASSA 00 COMPRIMENTO MASSA MEDIA Nl~ 

LOTE/SACO LO\~~ DA,~ DA \~ AMOSTRAS 

2 7080 285 62,1 114 

5 6260 250 62,6 100 

9 !!960 240 62J 96 

12 6250 250 62,S 100 

16 5980 240 62~ 96 

19 S850 23!5 62,2 94 

23 6250 2!50 62, 100 

2!5 6320 2!5!5 62/J 102 

29 6120 24!5 62j4 98 

32 6425 260 61,9 104 

36 6440 260 61,9 104 

]9 6090 245 62,1 98 

43 6040 24!5 61 ,6 98 

46 6100 245 62,2 98 
TOTAL OE 1398 AMOSTRAS 

2.!5cm 

li 
I ~ I I I I I I I I I I I ~---· 
~629 
oes: Hoffto91t*zoç&:l de CIOda lolii/SOC:O,"" pilho lcn9itudlnol, de MÇÕO trionQulor; 

OivitôO de coclo pílho em cerco de 100 (cem) CIIIIOtlrot ,.eaen1otiwoa 
contendo, em medio , 6 2 Q coóo umo. 

~: Umo vez fi10óo o corte do pilho em " çou de 2,5 Clll e o 1110110 mi
dio de codo ornoslro em cerco de 629, forom entoo cobllodol o com
Primemo do pilho e o nt de omoatroa o urem retirodoa. 

FlG.l.e·Acondicionamento do CET- 03 sob o formo de CIIIIOitfol repreHnto· 
tiwos o "''m utlllzodoa no teste de homOQeneldode e Progroi'IIO 

lnterlaborotoriol. 

\. 
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GRAPH OF K·VALUES for difference between duplicatas 

i I I . III . I I I ii 

GRAPHOF h-VALUES for dífference between bottle 

averages BY LABORATORY f ~ 
I I I I I I 

I 
I 

, . . li li 
I I I 

• 
l 
GRAPH OF h -VALUES for loboratory averaoes 

T I BY LABORATORY 
T 

... 

• 

LA8 FRASCO 1 I FRASCO z FRASCO 5 MÉDIA 

1 8 tz_J__7.e7 ; 8 ~ · 8 . :~8 r.8 r 778 . 8 .08 1 

·-~·- 9 .,, : 8.88 --r-::5-. a35 88'3 .L!.:_81~~~8 .93 ·~ 

~
3_ 924 ·- 8.8 - t.8 .4Z • 8 83 8.77 ' 9 .40 . 1--- 8 91 _ _ ! 

4 773 7.76 7 61 7 8 8 8.03 • 1 .35 7.89 

5 ~._8.11 -+-9 03 9oz . 8,., 9S - -t-i}8 _1----9.01 _ _ 
! 6 9 43 I 9.33 8 .66 9 93 8.93 o l.2 9 2$ 
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