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correta tomada de decisão pelo operador e a adequada
avaliação do desempenho do processo pelo engenheiro.
Desta forma, torna-se necessário a quantificação
periódica dos erros visando o monitoramento da
qualidade das análises do laboratório.

RESUMO

Com o objetivo de avaliar as incertezas dos
resultados de análises quurncas, realizadas no
Laboratório Químico de Germano da Samarco
Mineração, utilizou-se da metodologia estabelecida pela
norma ISO 3085 - Iron Ores -Experimental Methods
for Checking the Precision of Sampling. Os resultados
mostraram a grande int1uência da amostragem na
incerteza total das análises, indicando ser esta a etapa
mais crítica do processo.

À partir da metodologia estabelecida pela norma ISO
3085 - Iron Ores - Experimental Methods for
Checking the Precision of Sampling, estimQu-se as
precisões, ou incertezas, para as análises de Fe, Si02,
Al 20 3 , P, PPC e FeO realizadas pelo Laboratório
Químico.

Os resultados de Si02 e Al 20 3 apresentaram as
maiores incertezas na etapa de análise química,
confirmando as observações da prática de análises por
espectrometria de emissão atômica via plasma.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Visando obter separadamente as incertezas das etapas
de amostragem, preparação e análise, componentes da
incerteza total, utilizou-se a metodologia estabelecida
pela seção 4.2.1 da norma. Para o estudo foram
coletadas manualmente 20 amostras de pellet feed em
polpa, para redução direta, de um mesmo lote. A polpa
foi homogeneizada em tanque por 30 minutos e a
amostragem foi realizada seqüencialmente através de um
amostrador de tubo, instalado no tanque. A massa de
cada amostra foi aproximadamente 1600g, com
granulometria (F90 ) média de 44!1m.

Conclui-se que atualmente as incertezas totais das
análises realizadas pelo Laboratório Químico estão
dentro de limites aceitáveis para controle do processo e
para a geração dos balanços de massa metalúrgico da
Usina de Concentração.

INTRODUÇÃO
A Usina de Concentração da Samarco Mineração S/A
produz anualmente 14,6 milhões de toneladas de
concentrado de minério de ferro. O controle dos
processos de moagem, classificação, notação e
remoagem, que constituem as etapas de beneficiamento
do minério, é baseado nos resultados de análises físicas e
químicas de amostras coletadas automaticamente em
diversos pontos da usina. Os resultados destas análises
também permitem gerar diariamente os balanços de
massa e metalúrgico da Usina de Concentração.
Os resultados das análises acumulam naturalmente
erros das etapas de amostragem, preparação e análise
química. Devido à importância dos resultados, é
fundamental que o erro total seja mínimo, permitindo a
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Quarteamento
a úmido
400g

•

Si02 , Al 2 03 e P: espectrometria de emissão atôrnica
via plasma indutivamente acoplado (ICP), com
0,5000g de amostra por análise;

•

PPC: calcinação de lg de amostra, a 1000°C,
durante 1 hora.

O fluxograma da tigura 1 mostra o esquema de
preparação e análise das amostras.
As incertezas das análises são obtidas de acordo com
os seguintes cálculos :
Cálculos das Amplitudes R 1 (Análise), R 2 e R 3
(Preparação) e R4 (Amostragem)
Amplitude entre as análises de uma mesma amostra,
R 1, calculada como :
R 1 =!Análise 1 -Análise 21

(1)

Amplitude entre as médias de cada produto de
quarteamento de uma mesma amostra, esta denominada
AeB:
Quarteamento
a seco

Quarteamento
a seco

R2 = !Média A 1 - Média A2 1

(2)

R 2 = !Média B 1 - Média B 2 1

(3)

Amplitude entre as médias das análises das duas
amostras originadas no quarteamento a úmido.

(4)

R3 = !Média A- Média Bl

Amplitude entre média de A e B de uma amostra n e
o mesmo valor da amostra n+ 1:
R4= !Média X/// i - Média X/// i+d

Rz = (1/40) I Rz

RI= (1/80) I RI

R4=(1110)I~

R3 = (1/20) I R3
Fig. 1 -Fluxograma de preparação e análise.

Fe Total: titulação com dicromato de potássio método do TiCh (0,4000g de amostra por análise);

•

FeO (Ferro II): titulação com dicromato de potássio
- método do TiCh- em atmosfera de C0 2 (0,4000g
de amostra por análise);

(6)

Cálculos das Variâncias de Amostragem, Preparação
2
2
2
e Análise ( 0' 5 , 0' n, 0' M )

A preparação e análise das amostras foi realizada
respectivamente nos Laboratório Físico e Laboratório
Químico, de acordo com procedimentos padrão. As
alíquotas para análise são de, no mínimo, 50g, com
granulometria (F9o) de 37jlm. Os métodos de análise
utilizados foram:
•

(5)

-

0'2 s = (RJdz)
<J

2

o = (Rz/d2)

0'

2

M

2

2

-

-

-

((R3/dz) 212)

((R1/dd /2) + (Rvd2)

= (Rdd2) 2

(7)
2

-

((Ridz) 2/2) (8)

(9)

Cálculo das Estimativas de Precisão Global ~snM, de
Amostragem l3s , de Preparação !3D e de Análise ~M,
com 95% de confiança
~SDM = 20'sDM
~D = 20'n,

550

~s =20's,

~M = 20'M

(10)
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

O cálculo das estimativas da precisão global ~soM ,
de amostragem ~s , de preparação ~o e de análise ~M.
com 95% de contiança, levou aos resultados da tabela I.

Observa-se que a amostragem é a operação que mais
acrescenta erros nas determinações, sendo mais crítica
para P, Si02 , Al 20 3 e LOI, em que mais que 50% da
incerteza total é devido a esta etapa. Essa incerteza foi
acentuada pela utilização de amostragem manual. A
contribuição da incerteza da amostragem na precisão
global, provavelmente, seria menor se tivesse sido
utilizada amostragem automática.
Contribuição das Etapas na Incerteza Total

As estimativas de precisão ~s e ~o estão relacionadas s
aos métodos de amostragem e preparação. Como o o
principal do estudo era determinar ~M , somente um labora
amostrou e preparou as amostras, isto é, a prepara
~
amostragem não foram submetidas às variações de turmas e t
Tabela I: Incertezas
Amostra

Fe

[]Fe

~r-------------------------~
eor-~=-~------------------~

..
70

f---111---------------------------l

liiiiFeO

::
30
20
10

Análise
~M

Total

~s

Preparo
~o

0,212

0,191

0,105

0,305

Amostragem

~SOM

Preparação

Análise

18 .. PPC

Figura 2: Contribuição das etapas de amostragem,
preparação e análise na incerteza total, para cada
determinação.
Isto evidencia a importância da amostragem na
qualidade dos resultados fornecidos pelo laboratório.

FeO

0,065

0,063

0,025

0,094

SiOz

0,050

0,009

0,025

0,057

AhO~

0,013

0,006

0,007

0,016

p

0,0034

0,0009

0,0012

0,0037

PPC

0,099

0,077

0,036

0,131

Os resultados mostraram que atualmente o
Laboratório Quírrúco é capaz de executar análises dos
elementos com as seguintes incertezas, em valores
absolutos: +1- 0,11% para Fe, +1- 0,03 % para FeO, +/0,03% para Si02 , +1- 0,01% para Al 20 3,, +1- 0,001%
para P e +/- 0,04% para PPC.
Estas incertezas são
válidas para as faixas de teores do pellet teed produzido
pela Samarco.
Sabe-se que as incertezas variam segundo os teores
analisados. Como a qualidade dos pellet feed produzidos
não apresentam grandes variações e a amostra é
representativa, estes números podem ser considerados
como estimativas confiáveis de incertezas para as
análises executadas pelo Laboratório Quírrúco.

O valor de ~M é a estimativa da incerteza das análises
realizadas no Laboratório Quírrúco, uma vez que estas
foram submetidas a todas as fontes de variação
presentes.

CONCLUSÕES

Contribuição das Etapas na Precisão Global ou
Incerteza Total

Com a utilização de ferramentas de análise estatística,
pôde-se verificar que as incertezas totais das análises
realizadas pelo Laboratório Químico estão dentro de
Iirrútes aceitáveis para controle do processo e geração
dos balanços de massa metalúrgico da Usina de
Concentração.

O grático a seguir (fig. 2) mostra a contribuição
percentual das etapas de amostragem, preparação e
análise na incerteza total da deterrrúnação de cada
elemento.

A amostragem é a etapa que mais contribui para a
incerteza total. O uso de amostradores automáticos é
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uma maneira de reduzir a incerteza gerada por esta
etapa.
A preparação é a segunda maior influência na
incerteza total de análise. O acompanhamento diário das
atividades,
a utilização de metodologias corretas por todas as turmas
do Laboratório Físico, e o bom funcionamento dos
equipamentos de preparação são essenciais para reduzir
a incerteza desta etapa.
As análises de Si02 e Ah0 3 normalmente são as que
apresentam
maiores
incertezas
em
testes
interlaboratoriais de determinação via espectrometria de
emissão atômica por plasma. Este comportamento foi
observado também neste trabalho.
Este tipo de estudo é uma excelente ferramenta de
acompanhamento do desempenho dos laboratórios, e
deve ser feito periodic amente.
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