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RESUMO 

O erro fundamental de amostragem ocorre quando uma amnstra é extraída a partir de uma massa maior de 
minério ou lote. O ato de amostrar requer com que todas as partículas pertencentes ao lote tenham a mesma chance em 
pertencer à amostra. Neste caso, a amostra é denominada de amostra estatisticamente correta nu sem viés. O amostrador 
ao ser construido deve respeitar certos padrões e características dimensionais para garantir a inexistênci a de viés. O 
amostradorcs extraindo incrementos de fluxos contínuos, tais como transportadores de correia , colctam alíquotas em 
interva los regulares de tempo. Este intervalo relaciona-se com o n(uncn> de incrementos de uma dada massa de lote que 
passa através do lluxo. A trcqüência de extraçiio dos incrementos influenciara a prec isão da amostragem ou o erro da 
amostra (erro de integração). A variabilidade do mincrio influencia a quantidade de incrementos que deve ser retirada 
de um fluxo contínuo. Normalmente o protocolo de amostragem c dimensionado para as etapas posteriores à retirada 
do material do transportador de correia, omitindo o erro que é cometido durante a operação, isto c. a cxtração a partir de 
um flu xo continuo. Este estudo analisa o erro de amostragem de fluxos contínuos utili zando o variograma como 
ferramenta. Cada material passando através de um !luxo cxibirú um variograma temporal di stinto que influenciara a 
freqüência com que deveriam ser tomadas as amostras para um dado erro de amostragem. A metodologia é apresentada 
através do estudo de casos de uma planta de beneficiamento de carvüo. 

PALAVRAS-CHAVE: Variogramas. amostragem, fluxos contínuos. 
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I. INTRODUÇÃO 

A amostragem envo lve basicamente a cxtrac;:io de uma pon;áo de massa de um lote de maior massa. Os 
métodos de amostragem deveriam garantir a obtenção d.: amostras representativas , isto é. qualquer parte do lote deveria 
possuir a mesma probabilidade de ser cxtraid<l. Os amostradores deveriam ser dimensionados e construidos levando cm 
consideração o principio búsi<:n da teoria da amostragem que di z que: toda c qualque r partícula do lote deve possuir a 
mesma chance de ser colctada durante o processo de amostragem. Desta forma seriam evitados os erros de extração e 
delimitação, e por conseguinte, seria evitada a ncorrcncia de amostras com viés. 

Amostradores extraindo itH.: rcmentos de lluxos contínuos. tais como: transportadores de correia , coletam 
a liquotas cm intervalos regulares de tempo. Mesmo sabendo que um lote de minério manuseado por um transportador 
de correia é um objeto de trcs dimensões, ele pode ser considerado como um objcto unidimcnsional , dado que o seu 
comprimento é muito maior que as outras duas dimensões. Assim, a v~riabilidade de um dado parâmetro pode ser 
tratada através de um modelo unidimensional. conforme Gy ( 199!\, Capitulo li). 

A amostragem de materia is partieulados mais conliávcl é reali zada através de amostradores mecânicos 
automáticos de linha reta pos icionados na descarga de transportadores de correia. Estes amostradores coletam 
incrementos que são agrupados durante o período de formação da amostra, para posterionncnte serem encaminhados 
para as etapas de rreparação da amostra c anúlisc. A variabilidade exiswntc entre as partículas componentes do lote, 
gera incrementos com ditcrcntes tt:orcs. Como eonscqucneia, o teor da amostm gcrad~ difere do teor real do lote, 
causando o erro de integração. 

O erro de integração é dctinido como sendo a diferença entre o teor real do lote e o teor da amostra eolctada ao 
longo do intervalo de tempo T cm que o lote de material foi manuseado. 

A magnitude deste erro depende da heterogeneidade do lote de minério que está sendo avaliado. Gy ( 1998) 
apresentou uma f(mnulaçào matemática baseada na função variograma para quantiticar o erro de integração. Este 
trabalho analisará o erro de integração de vários carvôes brasileiros c avaliará a eliciência do protocolo de amostragem 
como resultado das características destes materiais e de sua variabilidade associada 

2. ERRO DE INTEGRAÇÃO 

Considerando um lote de minério manuseado através de um transportador de correia c amostrado através de 
um amostrador automático posicionado na descarga da correia. Os vários incrementos coletados pelo amostrador 
apresentarão teo res de qualidade distintos Estes teores mostrarão uma variabilidade, cuja magnitude dependerá da 
va riabilidade existente entre as partículas do material c da segregação das partículas formado ras do lote, entre outros 
fatores. 

Esta variabilidade produz 11111 crro unidimcns ional de grande escala de observação denominado de erro de 
integração (EI). Os incrementos, arós serem coletados do !luxo de material c misturados formando a amostra, passam a 
ter um comportamento zero-dimensional e passam a ser aft~tados pelos erros fundamental e de segregação e 
grupamento. As variâncias destes erros podem ser adicionadas ú variância do erro de integração produzindo a variância 
do erro total. 

Supondo que (/) expressa os teores das partículas trafegando sobre o transrortador de correia em função do 
tempo. A expressão matemática de (I) pode ser estimada através da colcta e análise dos incrementos, seguindo os 
procedimentos propostos por Gy ( 199X). 

O primeiro passo é a dctcnninaçào do teor de cada incremento. Em seguida. a função variograma é calculada. A 
função variograma t> é definida como (Mathcron, 1963): 

(I) 

onde: 

j é o intervalo de tempo que separa dois incrementos. 

t, e 1,., são o par de incrementos separados porj, 

n-j é o número de pares de incrementos separadm: porj. 
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Esta função caracteriza a heterogeneidade unidimensional do material , durante o tempo de processamento do 

lote. 

Os valores obtidos pe la equação I são utili zados relas fun~ôes auxiliares do variograma c pela timçào de 

geração de erro W(j). Estas fun~õcs auxiliares são: 

- integral s imples S(il do va riograma; 
- va lor médio w(i) da integral simples S(i): 
- integra l duplaS '(j) do vario grama: 
- valor médio w '(j) da integral duplaS '(i). 

A metodo logia empregada para a dctinir as funçôcs auxiliares do variograma assume que o variograma 
conecta-se linearmente com todos os pontos experimentais v(i) (via interpolação) c a estimativa v{O), conhecida como 
efeito-pepita (via extrapo la~ào). O valor u({}) é estimado através de algum dos métodos dclinidos por Gy ( 199X). A 
seguir são calculadas as funções auxiliares. Os seguintes va lores inicia is sào atribuídos: 

w ' (O) = w(O) ~ u(O). 

s· (o)= s( o)= o 

Para os va lores de j 2: I , emprega-se: 

I I s( i)= s( i - 1) + - u( i - 1) +- u( i) . . 2 . 2 . (2) 

w(j) =S(j)/j (3) 

S' {j) = S' (j - I)+ _!_ S(j - I) + _!_ (j) 
2 2 

(4) 

w'(j)= 2S'(j)/f (5) 

Para o cálculo da função de geração de erro W(j), é ncccssúrio calcular os valores de ]w(j/2) . Se j ,. é um va lor 

inte iro, então: 

j é par: .i = 2 j,, portanto: 

2w(i/2) = 2 w(i.,}; (Ó) 

j é ímpar' j ~ (:!i,.) t· /,assim: 

s(L1;2 )= S(L) + ~ u(j.,) + ~ u(L 1/2) (7) 

2w(jj2)= 2S(L 1; 2 )j(L~t/2) (XJ 

Os valores de u(i., . 1,ê) c S(i.. 1.êi são calculados por interpolação linear. A seguir, os valores das funções de 

geração de erro Wú) são detem1inados. Para a amostragem sistemática, a funçüo dt: geração de erro é: 

W,, (j) = 2w(jj2) - w' (j) (9) 
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Finalmente. o valor da função de geração de erro W(j) , calculado para cada intervalo do variograma, é dividido pelo 

número de incrementos empregados resultando no va lor da variâm: ia do erro de integração, s3(!:1). 

3. VARIÂNCIA DO ERRO DE INTECRAÇÂO DE CARVÕES BRAS ILEIROS 

Foram realizados experimentos empregando carvões oriundos da região do Ha ixo Jacui. Rio Grande do Sul. 

Brasil O carvão foi amostrado através de amostradores mecâni<.·os automáticos de li nha reta empregando a forma de 

selcçào sistemática . Foram definidos vários intervalos de tempo de tomada de incrementos. Isto fo i feito para propiciar 

a veri ficaçào do grau de variância do ern> de integração . Os intervalos de tempo escolh idos variaram de um até quatro 

minutos. A Tabela I apresenta os resultados de teor de c inzas de cada incremento coletado a cada cinco do lote 2 

(carvão ROM). 

Os intervalos de tempo c o número de incrementos empregados para os lotes ana lisados foram: 

lote 2: intervalos de um minuto c 53 incrementos; 

lote 4: intervalos de quatro minutos c 50 incrementos. 

Tabela I. Resultados do teor de c inzas por incremento co lctado do lote 2. 

Increm. Teor Cinzas Increm Teor Cinzas Increm. Teor Cinzas Increm. Teor Cinzas Increm. Teor Cinzas Increm. Teor Cinzas 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

1 49.21 11 5344 21 53.79 31 53.73 41 49.56 51 52.42 
2 50.25 12 52.84 22 53. 18 32 52.71 42 53.26 52 52.21 
3 51.31 13 51.73 23 51.81 33 51 .99 43 49.76 53 50.87 
4 51.42 14 50.27 24 52.5 34 47.59 44 5342 
5 51.23 15 51 .09 25 52.75 35 5202 45 4843 
6 47 05 16 5146 26 53.58 36 51.43 46 49.37 
7 5044 17 53.47 27 50.89 37 50.15 47 51.45 
8 51.32 18 54.44 28 47.38 38 49.54 48 52.63 Teor médio 51.45 
9 53.26 19 52.73 29 48.72 39 49.42 49 50.83 Desv. Pad. 1.78 
10 52.26 20 53.4 30 53.15 40 52.65 50 51.28 Variância 3.15 

A Figura mostra os resu ltados do teor de cinzas de todos os incrementos co letados para os doi s tipos de 

carvões estudados. Todos os incrementos foram pesados c ana lisados para determinação do teor de cinzas (por cento). 

Os valores obt idos f(Jram usados no cálculo de vari ogramas. de acordo com a Equação I . A Figura 2 apresenta os 

resu ltados dos variogramas experimentais obtidos para os primeiros 12 intervalos. O efeito pepita (lsaaks e Srivastava, 

1989), u(O). é obtido a partir da extrapolação linear dos va lores dos interva los iniciais. 

Os resultados dos variogramas experimenta is são empregados para o cá lculo das funções auxiliares (Equações 

2 a 5) e para o cálculo das fu nções de geração de erro (Equações 6 a 9). As etapas envolvidas e os resultados obtidos 

são apresentados na Tabela 2 para o Lote 2 em vários in terva los de tempo de extraçào dos incrementos. 

A variânc ia do erro de integração (EI) t(Ji calculada para vários intervalos de tempo de coleta de incrementos . 

A Tabela 3 ilustra os resultados da variância do erro do: integração para o lote 2 c a sua respectiva precisão para um 

intervalo de confidência limite de 95'%. A Tabela 4 apresenta os valores do El ca lculados para diferentes intervalos de 

tempo para o lote 4. 
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Variação Teor Cinzas -Lote 2 
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Variação Teor Cinzas -Lote 4 
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Figura I. Teores de cinzas de todos os incrementos wlctados a parti r de dois carvôcs diferentes 
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Varioqram a Lote 4 
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1 o 1 2 
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Figura 2. Variogramas dos dois lotes amostrados. 

Tabela 2. Etapas de determinação das funções de geração de erro para o Lote 2. 

v (.i) s (j) w(j) S' (j) w'(j) 2w (j/2) 

o 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000 

0.5 0.3998 0.1999 0.3998 

0.7996 0.3998 0.3998 0.1999 0.3998 I 0.79962 

1.5 1.1397 0.9697 0.6464 

2 I .4 798 1.5395 0.7698 1.1696 0.5847X 0.79962 

2.5 1.9210 2.5000 1.0000 

3 2.362 I 3.4605 I. I 535 3.6696 0.8 I 546 1.29288 

3.5 1.9109 4.4 I 59 1.26 I 7 

4 I .4597 5.3714 1.342X 8.0855 I .010686 1.5395 I 

4.5 I .4223 6.0825 1.35 I 7 

5 I .3848 6.7936 1.3587 14.1680 1.133440 I .99999 

5.5 I .4292 7.5082 I .365 I 

6 1.4735 8.2228 I .3705 21.6762 I .204234 2.30698 

6.5 1.5179 8.9817 1.38 I 8 

7 I .5622 9.7407 1.39 I 5 30.6580 1.251346 2.523 

7.5 I .6602 10.5708 1.4094 

8 1.7583 I I .4009 I .425 I 4 I .2288 I .288399 2.686 

8.5 I .4709 12.1364 I .4278 

9 I. I 835 12.8718 I .4302 53.3652 I .3 I 7659 2.703 

Nota: o efeito pepita foi subtraído de v(i). 
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Tabela 3. Etapas do cálculo da variância do Erro de Integração para o Lote 2. 

Intervalo t (minutos) N') ii KI'~'Illl'll[ \ )~ s· (l-: 1),, 

I ndctcrminado 

5 53 1.509E-02 

2 
lO 27 3.0 17E-02 

3 
15 IX 7.3 1 ~E-02 

4 
20 13 1.162E-O I 

5 
25 li I.S X7E-O I 

6 
30 9 2.612E-OI 

7 
35 X J.J.I .IE-0 1 

X 40 
7 4.054E-O I 

Tabela 4. Variâncias do EI para o Lote 4. 

Período 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

t(min) 

4 

X 

12 

16 

20 

24 

2X 

32 

Lote4 

s"(IE)sy 

Indeterminado 

I.OME-02 

2.129E-02 

5.51 XE-02 

X.907E-02 

1.430E-O I 

1.970E-OI 

2.590E-01 

3.209E-OI 

s(E I);, s,. 95'V., conr. 

0.122~3 0.25 

0. 1737 1 0. 35 

0.27052 0 .54 

0.340X7 0 .6X 

0.43437 O.S7 

0.5 1105 1.02 

0. 577.10 1.15 

0.63670 1.27 

A Tabela 5 mostra os resultados da variância do EI calcul ados para o interva lo j ·· J nos dois lotes estudados. 

Lote 

2 

4 

Tabela 5. Variânc ia rel ati va doEI para o interva lo j ~ I . 

Teor de Cinzas Médio(%) 

51.45 

27.80 
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4. DISCUSSÃO 

Os lotes estudados foram l(mnados por carvüo ROM (lote 2) c carvão beneficiado (lote 4). O teor de cinzas 
médio estes lotes variou de 27'\;, a 51%. 

Todos os lotes testados demonstraram um aumento da variüncia do CITO de integração com: 
I. a rcdu,üo do nítmero de incrementos extraídos para l(mnar a amostra; 
2. o aumento do intervalo de tempo utilizado para extrair os incrementos. 

A precisão da amostragem diminui com a rcduç;lo do n[unero de incrementos. Por .:xemplo. no Lote 2. os 
inc rementos lúram extraídos a cada 1'. O intervalo j c• I exibiu um erro de integração absoluto de 1.509 x Hr2 ou uma 

precisão de ± 0.25 por cento de teor de cinzas. Para compararmos. vamos checar a precisão do intervalo j=R. onde os 

incrementos f(Jram ex traídos a cada X minutos com uma precisão de± 1.27 por cento teor de cinzas para um intervalo 
de confidencia de 95'\lc,. Como foi demonstrado, a inlluência do intervalo de tempo utilizado entre a tomada dos 
incrementos está associado com a precisàn obtida. 

A Tabela 5 apresenta os resultados da variücia relativa do erro de integração para cada um dos lotes analisados 
com intervalo j~ I. A ordem de magnitude da variüncia relativa do EI é de I <r' e I <Y'' para os dois lotes analisados. O 
tempo total de manuseio de cada lote variou de 53' (lote 2) a 230'(1ote6 ). enquanto que o intervalo de tempo para a 
extraçào variou de l 'a 6 ·. O número mínimo de incrementos coletados fói de 3X para os lotes 3 c 6 c um número 
máximo de 53 incrementos para o lote 2. 

Todos os testes utilizaram a colcta sistemática de incrementos. onde os intervalos de tempo entre as extrações 
foram unifonnes. O erro de integração calculado. considerando a posição e a respectiva rclaç.ão entre os incrementos. 
mostrou um erro de sc leção menor do que o estimado pela estatística clássica. que ignora a interdependência 
cronológica entre os teores. Sob esta avaliação, a variáncia do erro de integração do Lote 2 para o intervalo j = l foi de 
1.5 x 10-2 (Tabela 3). enquanto que a variáncia dos mesmos incrementos (ignorando sua autocorrelação) foi de 3,15 
(Tahela I). Um aumento de duas ordens de magnitude lói observado. Assim, a utilização de metodologias que 
superestimam o erro conduzem ú coleta de amostras de maior peso. 

5. CONCLUSÃO 

Os resultados demonstraram que a variância relativa do erro de integração dos seis carvões brasileiros 
estudados é similar, mesmo considerando que as cxtraçôcs foram tomadas a intervalos regulares que variaram de I ' a 6' 
(intervalo j= I). A redução do niunero de incrementos tomados conduziu a um aumento da variância do erro de 
integração, quantilicada pelas fttnt;ôes de geração de crro. 

O erro de integração é signilicantcmente menor (duas ordens de magnitude) que o erro estimado pela 
estatística clássica (que ignora a dcpcndi:ncia no tempo existente entre os valores dos incrementos tomados). Além 
disto . a existência de variogramas mostrando uma redução na correlação entre os incrementos ou um aumento da 
va riabilidade com o aumento do interva lo de tempo entre os incrementos é de grande importância quando lidamos com 
parâmetros autocorrelacionúvcis. A ignorância deste làto conduz a erros de amostragem superestimados, com todas as 
conseqüências negati vas que isto pode trazer, incluindo o aumento do custo (desnecessário) do controle de qualidade. 
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