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RESUMO 
 
O controle de qualidade na indústria mineira visa à extração de recursos naturais 
com confiabilidade e efetividade a um custo mínimo. A compreensão e a aplicação 
da teoria da amostragem (Theory of Sampling ou TOS), desenvolvida por Pierre Gy, 
de forma integrada ao gerenciamento do processo, são essenciais para alcançar 
esse objetivo. Por este motivo, ressalta-se a importância de expor os benefícios de 
uma amostragem correta a todos os níveis hierárquicos de um empreendimento 
mineiro, a fim de se obter o engajamento da equipe técnica e operacional, assim 
como o orçamento necessário para financiar treinamentos e compra de 
equipamentos adequados para uma amostragem precisa e acurada. Uma amostra 
jamais apresentará características idênticas àquelas do material de origem, devido à 
existência do erro fundamental de amostragem, que está associado à 
heterogeneidade constitucional do material. Ainda existem os demais erros que 
surgem no decorrer das operações de amostragem, como, por exemplo, o erro de 
segregação e agrupamento, associado à heterogeneidade distribucional e onde a 
força da gravidade assume papel preponderante. Cada etapa do processo de 
amostragem gera um erro que deve ser conhecido para a determinação da 
confiabilidade das estimativas. Neste contexto, os testes de heterogeneidade são 
uma ferramenta imprescindível para adquirir o conhecimento sobre a variabilidade 
natural da jazida e para conduzir a amostragem de uma forma correta. O presente 
trabalho estuda a eficiência da fórmula de Gy para estimativa do erro fundamental 
de amostragem e para determinação de massas mínimas representativas, utilizando 
como material, o de alumínio da região de Juruti, oeste do Pará. Os resultados 
podem ser subdivididos em duas partes: obtenção das constantes de 
heterogeneidade em cada malha estudada com seus respectivos diâmetros 
nominais; variância dos métodos de divisão de amostras em diferentes frações 
granulométricas. Desta forma é possível respectivamente estimar o erro fundamental 
de amostragem, e as massa mínimas em todas as etapas de preparação para a 
bauxita de Juruti-PA, permitindo assim, a otimização de protocolos de amostragem. 
Finalmente, os resultados confirmam o divisor Jones como o melhor método de 
divisão de amostras desde que a massa mínima seja respeitada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: teoria da amostragem; heterogeneidade; bauxita. 
 
ABSTRACT 
 
Quality control in the mineral industry context is directed to extraction of natural 
resources with reliability, effectiveness and minimum cost. The understanding and 
application of the Theory of Sampling (TOS), developed by Pierre Gy, integrated 
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with, process management are essential for reaching this objective. For this reason, 
it is important that all levels of personnel in a mining enterprise are made aware of 
the benefits of correct sampling so as to gain the engagement of the technical and 
operational team and equally, the necessary budget for training and purchase of 
appropriate equipment for sampling that is precise and accurate. Samples will never 
present exactly the same characteristics as the lot from which they originate because 
of the constitutional heterogeneity which generates the fundamental sampling error. 
Other errors arise in sampling operations; for example, the grouping and segregation 
errors related to distributional heterogeneity, where gravity assumes the most 
important role. Each stage of the sampling process produces an error which must be 
known for determining the reliability of the estimates. In this context, the 
heterogeneity tests are an essential tool for knowing the natural variability of the 
deposit, and to conduct sampling in a correct manner to generate representative 
samples. The present work studies the efficiency of Gy´s formula for the aluminum 
ore in western Pará, based on the results of different experiments described by the 
TOS. Results allow the optimization of sampling protocols as well as the 
determination of the minimum masses representative samples of bauxite.  
 
KEYWORDS: theory of sampling; heterogeneity; bauxite. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A garantia da qualidade e o controle de qualidade (QAQC) são determinantes para 
atingir o desejado sucesso em um empreendimento mineiro. Frequentemente 
engenheiros estão focados nos efeitos e não nas causas dos problemas. Desta 
forma, se engenheiros, gerentes e diretores não compreendem de forma profunda 
os processos de uma mina, a dificuldade em se descobrir as fontes de perdas assim 
como seu impacto econômico é muito maior (CARRASCO et al., 2004). 
 
A teoria da amostragem para o minério fragmentado, desenvolvida por Pierre Gy, 
vem sendo aplicada cada vez mais pelo setor mineral a fim de atingir a 
confiabilidade dos resultados analíticos. Uma premissa básica para esta teoria é a 
de que a heterogeneidade é a única fonte de todos os erros de amostragem e o erro 
fundamental (FSE) é o menor entre todos eles por estar intrínseco a geologia do 
minério. 
 
A heterogeneidade constitucional (IHL) é o tipo de heterogeneidade existente quando 
as propriedades fundamentais de um fragmento dentro de um lote são consideradas, 
isto é, são observados um a um. Se todos os fragmentos fossem idênticos, a 
heterogeneidade constitucional de um lote seria zero, situação impossível de ocorrer 
na prática (CHIEREGATI; PITARD, 2012). Estimado pela formula de Gy (Equação 
1), o erro fundamental de amostragem (FSE) está associado a heterogeneidade 
constitucional. O erro fundamental de amostragem é o menor erro existente para 
uma amostra selecionada em condições ideais e, por isto é chamado de 
fundamental. Nessas condições ideais, que nunca ocorrem na prática, assume-se 
que cada fragmento tem a mesma probabilidade de seleção que qualquer outro e, 
ainda, que cada fragmento é selecionado independentemente do outro, ou seja, um 
a um sequencialmente. 
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Onde s2 é a variância relativa devida ao erro fundamental e d é o diâmetro nominal 
dos fragmentos. Os fatores c, f, g e l são tabelados para cada tipo de minério e 
tamanho de fragmento, Ms é a massa da amostra e ML a massa do lote inicial. O 
tamanho máximo dos fragmentos refere-se à abertura da malha quadrada que retém 
não mais que 5% do material, ou seja, o d95. A fórmula de Gy permite, também, o 
cálculo da massa mínima representativa de amostragem. 
 
O teste de heterogeneidade (HT) é importante para a estimativa do FSE, por permitir 
a calibração dos parâmetros de amostragem k e α que substituem os fatores da 
fórmula de Gy (Equação 2). Assim é possível comparar a variância estimada do FSE 
utilizando-se os fatores tabelados com o resultado obtido pelo procedimento 
experimental.  
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Entretanto existem outras variâncias residuais, como por exemplo, aquela associada 
à heterogeneidade de distribuição do minério responsável pelo erro de segregação e 
agrupamento (GSE). 
 
Em um protocolo de amostragem, durante a preparação de uma amostra, a redução 
é a etapa mais crítica pelo fato de ser afetada pelo FSE e GSE. A fim de minimizar o 
erro de preparação (IPE), a massa mínima de amostragem deve ser respeitada em 
todos os estágios do processo. A avaliação do melhor equipamento ou método de 
divisão de amostras também é muito importante para minimizar a influência da 
heterogeneidade. Os métodos estudados no presente trabalho são a pilha cônica, 
divisor Jones e pilha alongada, por serem comuns na mineração.  
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Uma estimativa acurada para os parâmetros de amostragem k e α sem o 
desenvolvimento de um teste minucioso, não é possível. No teste de 
heterogeneidade (HT), os fragmentos que compõem a amostra são coletados um a 
um de forma aleatória, esforço que previne o experimento contra os efeitos 
negativos da variância residual, principalmente associada ao erro de segregação no 
cálculo da constante de heterogeneidade constitucional (IHL). O material utilizado foi 
bauxita selecionada na mina da Alcoa em Juruti localizada na região oeste do Pará. 
500 kg de material foram secos em estufa de circulação forçada (105oC por 8 horas) 
britado e peneirado em quatro diferentes frações nominais: “-25,4mm +12,7mm”; “-
12,7mm +6,3mm”; “-6,3mm +1,2mm”. Para cada fração nominal, 50 grupos de, ao 
menos 50 fragmentos cada, foram selecionados um a um aleatoriamente (Figura 1).  
 
A estimativa do fator constante de heterogeneidade, EST IHL, foi calculado de 
acordo com a Equação 3 para cada fração nominal. A correlação entre estes fatores 
com os respectivos diâmetros nominais resulta nos parâmetros de amostragem k e α 
para a bauxita da região de Juruti – PA. 
 

EST IHL=g∑
(aq-aQ)2
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Onde g é o fator granulometria, Mq a massa de cada amostra constituída por um 
grupo de fragmentos, aq o teor de cada grupo de fragmentos e aQ o teor médio entre 
todos os grupos de fragmentos e MQ a massa total. Os teores de alumina disponível 
na bauxita foram determinados através da técnica de titulação complexométrica. 
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Figura 1. Disposição dos fragmentos para o teste de heterogeneidade. 

 
Para a avaliação da eficiência da fórmula de Gy na determinação de massas 
mínimas de amostragem foi desenvolvido um procedimento experimental utilizando-
se três métodos de divisão de amostras em duas etapas: (1) respeitando a massa 
mínima de acordo com a fórmula de Gy calibrada pelo teste de heterogeneidade 
(HT); (2) respeitando a massa mínima de acordo com a fórmula de Gy apropriada 
para o cálculo de massa mínima para representar análise granulométrica (Equação 
4). Onde λ é a densidade real do minério em estudo.  
 
Inicialmente, uma massa de 192 kg de bauxita selecionada na mina de Juruti foi 
secada (mesmas condições do teste HT) e dividida em duas partes através de pilha 
alongada: (1) 96 kg cominuida até d95 de 25,4mm respeitando a massa mínima 
calculada pela Equação 1; (2) 96 kg cominuida até d95 de 12,7mm respeitando a 
massa mínima calculada pela Equação 4. Cada uma das duas partes foi dividida em 
três frações de 32 kg através de pilha alongada gerando três amostras (Figura 2).  
 
Cada subamostra de 32 kg foi submetida a um dos métodos de divisão utilizados no 
trabalho a execução de 32 divisões em: pilha alongada (Figura 3); divisor Jones e 
pilha cônica.  
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Figura 2. Esquema de preparação das amostras. 

 

 
Figura 3. Exemplo de pilha alongada. 

 
Uma vez com os resultados obtidos no teste de heterogeneidade (HT) e nos 
métodos de divisão a partir de diferentes d95, se avaliou a eficácia da equação de Gy 
na estimativa do erro fundamental e na determinação das massas mínimas 
representativas de amostragem respectivamente. 
  
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A estimativa da constante de heterogeneidade foi calculada através do teste de 
heterogeneidade (HT) para as quatro frações estudadas (Tabela 1). O fator 
granulométrico g é igual a 0,55 (PITARD, 2004).  
 

Tabela 1. Estimativa das constantes de heterogeneidade (EST IHL). 

Nominal Size (dN) EST IHL  

3,32 cm 0,117 

2,09 cm 0,035 

1,05 cm 0,013 

0,5 cm 0,001 
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A correlação entre as estimativas das constantes de heterogeneidade com os 
respectivos diâmetros nominais está representada na Figura 4. A equação na forma 
“y=c.xb” resulta nas constantes k e α de amostragem em 0,009 e 2,07 
respectivamente.  
 

 
Figura 4. Correlação entre IHL e dN. 

 
Em um protocolo de amostragem (Tabela 2), foi estimado o desvio padrão relativo 
(RSD) de duas formas: (1) através da formula de Gy na forma empírica (k e α 
experimentais); (2) Através da mesma formula utilizando-se os fatores tabelados de 
Gy (Tabela 3). 

 
Tabela 2. Protocolo de amostragem. 

Etapa ML (g) MS (g) dN (cm) SFSE GY SFSE HT 

Amostragem Primária  1,5 E+10 15000 5 0,5628 0,42 

Cominuição  15000 15000 2,54 0 0 

Divisão Primária 15000 2500 2,54 0,5397 0,46 

Peneiramento 2500 2500 0,2 0 0 

Divisão Secundária 2500 200 0,2 0,0836 0,12 

Pulverização  200 200 0,015 0 0 

TOTAL       0,78% 0,63% 

 
Tabela 3. Fatores de Gy. 

 
 
Diferente do que ocorre nos procedimentos experimentais semelhantes, utilizando 
metais precisos, a formula de Gy possui uma eficiência satisfatória na estimativa do 
erro fundamental para a bauxita devido à distribuição de teores obedecerem a uma 
distribuição normal. O motivo é o fato de metais precisos como o ouro, por 
apresentarem um elevado efeito pepita, não obedecerem a uma distribuição normal 
(PITARD, 1993). 
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Os resultados obtidos para avaliação da eficiência da fórmula de Gy para estimativa 
das massas mínimas de amostragem estão apresentados na Tabela 4 para o d95 = 
25,4 mm e na Tabela 5 para o d95 = 6,35 mm. 
 

Tabela 4. Resultados estatísticos para d95 = 25,4 mm. 

  Divisor Jones Pilha Alongada Pilha Cônica 

d95 = 25,4 mm Massa (g) Al2O3 (%) Massa (g) Al2O3 (%) Massa (g) Al2O3 (%) 

Média 934,12 47,37 933,51 48,19 923,8 47,9 

Desvio Padrão 91,6 0,87 87,63 0,97 80,51 0,78 

CV 0,1 0,02 0,09 0,02 0,09 0,02 

 
Tabela 5. Resultados estatísticos para d95 = 6,35 mm. 

  Divisor Jones Pilha Alongada Pilha Cônica 

d95 = 6,35 mm Massa (g) Al2O3 (%) Massa (g) Al2O3 (%) Massa (g) Al2O3 (%) 

Média 955,52 46,34 956,01 47,84 944,1 47,27 

Desvio Padrão 91,6 0,97 87,63 1,05 80,51 1,09 

CV 0,096 0,021 0,092 0,022 0,085 0,023 

 
Sobre os resultados obtidos, podem ser feitas as seguintes discussões: 
 

 O desvio padrão relativo (RSD) estimado pela fórmula de Gy é praticamente o 
mesmo obtido pela equação calibrada pelo teste de heterogeneidade; 

 

 Quando a fórmula de Gy convencional (fatores) ou a calibrada (k e α 
empíricos) são utilizadas para a determinação da massa mínima 
representativa, o divisor Jones e a pilha cônica não obtiveram uma boa 
performance na produção de amostras representativas (Figura 5); 

 

 Quando o mesmo minério é cominuido a um d95 (6,35mm) adequado á 
formula de Gy adaptada para representar granulometria (Equação 4), o 
método de pilha cônica permanece com uma baixa performance, entretanto, o 
divisor Jones apresenta uma performance satisfatória, como esperado pela 
teoria da amostragem de Pierre Gy (Figura 6); 
 

 O método de divisão de amostras “pilha alongada” obteve resultados 
semelhantes para o minério com d95 igual a 25,4 mm e igual 6,35 mm. 
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Figura 5. Distribuição das massas obtidas pelos métodos de divisão Jones e Pilha cônica 

(d95=25,4mm). 

 

 
Figura 6. Massas obtidas pelos métodos de divisão Jones e Pilha cônica (d95=6,35mm). 

 
 

4. CONCLUSÕES 
 
O teste de heterogeneidade (HT) demonstra que a fórmula de Gy, utilizando os 
fatores descritos na literatura é muito precisa para a estimativa do erro fundamental 
de amostragem (FSE) em um protocolo. Entretanto, para a estimativa da massa 
mínima de amostragem, deve ser utilizada a fórmula de Gy adequada para estimar a 
massa mínima necessária para representar a granulometria do lote original. Os 
resultados obtidos no presente trabalho foram para a bauxita de Juruti, região oeste 
do Pará e não devem ser extrapolados para outros minérios.  
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