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O CBPA-2 é uma amosttra de concentrado de flo
otação de sulfetos de cob
bre provenientte da região de Sossego,,
localizada no Estado do Pará, Brasil. A matéria pri ma foi seca ao
a ar, britada
a e pulverizadda para passa
ar na peneira
a
de 0,075 m
mm e, posteeriormente, homogeneizaada. Este material
m
de referência
r
é adequado ao uso no
o
desenvolvimento, validaçção e controle da qualidaade de métod
dos analíticoss e na calibra
ração de equ
uipamento dee
medição, pa
ara determinação de cob
bre e outros constituintess em sulfetoss minerais. U
Uma unidade
e de CBPA-2
2
consiste em 160 g de ma
aterial em pó embalado eem atmosfera de nitrogênio
o em frasco dde vidro e selado a vácuo
o
em sachê dee cromopel alluminizado.
Este material foi certificad
do por meio de um progrrama interlaboratorial inclu
uindo vinte laaboratórios especializadoss
nesta área, utilizando méétodos de sua
a escolha. A ttécnica de an
nálise de variâ
ância de fatoor único [1] fo
oi empregada
a
para estimarr a média geeral e componentes de va riabilidade. A atribuição de
d valores dee propriedade
e certificadoss
foi determina
ada pela qua
alidade dos dados
d
com baase em aspecctos, tais com
mo, o mínimoo de dez grup
pos de dadoss
aceitos, relação entre os componentes de variabili dade entre grupos e interna menor ouu igual a 3 e percentagem
m
de grupos de dados rejeiitados inferior a 15% [2]. A incerteza declarada
d
é uma
u
incertezaa expandida, com fator dee
abrangência
a 2, estimada pela combin
nação dos co mponentes de incerteza devido a não homogeneida
ade do lote e
à caracteriza
ação do lote [3].

Valo
ores Certifica
ados
Constituinte

Unidade

Frração em massa

Desvio paddrão
de repetitividaade [1]

De
esvio padrão
entre--laboratórios [1]

No. grupos
de dados

Amostra
mínima (g)*1

Métodos
analíticos

Ag

mg/kg

12 ± 1,1

6,4E-01
1

1,9E+00

13

0,1

b; f; g; n; w

Al2O3

% m/m

1,571 ± 0,048

4,9E-02
2

8,4E-02

13

0,1

b; f; p; r

CaO

% m/m

1,211 ± 0,068

4,7E-02
2

1,2E-01

14

0,1

b; f; r; v

Co

mg/kg

444 ± 26

1,4E+01
1

4,7E+01

14

0,1

b; f; r; s; w

Cr

mg/kg

20 ± 3,6

2,3E+00
0

5,8E+00

11

0,1

b; f; r; w

*1

Cu

% m/m

27,93 ± 0,23

2,5E-01
1

3,4E-01

19

0,2

a; b; f; h; r;
w

Fe2O3

% m/m

39,58 ± 0,79

5,8E-01
1

1,6E+00

17

0,1

b; f; h; r; v;

MgO

% m/m

0,793 ± 0,038

2,8E-02
2

6,2E-02

13

0,1

b; f; p; r

Na2O

% m/m

0,351 ± 0,016

9,8E-03
3

2,6E-02

11

0,2

c; d; f; r; w

Pb

mg/kg

112 ± 12

1,1E+01
1

1,8E+01

10

0,2

b; f; g; p; r; s

Zn

mg/kg

96 ± 9,2

6,2E+00
0

1,7E+01

14

0,2

b; f; g; p; r;
s; w

menor massa d
de amostra utilizada
a no programa de medição interlabooratorial.
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INFORMAÇÃO ADICIONAL SOBRE A COMPOSIÇÃO
Valores de propriedade não certificados são fornecidos apenas como informação. Valores indicativos foram
atribuídos a valores de propriedades derivados de, pelo menos, oito grupos de dados que não atenderam a um
critério específico requerido para certificação, mas cuja incerteza é adequada ao uso pretendido.

Valores Indicativos

*1

Constituinte

Unidade

Fração em massa

Desvio padrão
de repetitividade [1]

Desvio padrão
entre-laboratórios [1]

No. grupos
de dados

Amostra
minima (g)*1

Métodos
analíticos

K2O

% m/m

0,22 ± 0,01

8,8E-03

1,6E-02

9

0,2

c; d; f; r

Mn

mg/kg

48 ± 7

4,2E+00

9,1E+00

8

0,2

b; f; r; w

Mo

mg/kg

54 ± 4

4,7E+00

6,5E+00

13

0,2

b; f; s; w

Ni

% m/m

0,203 ± 0,006

4,4E-03

1,0E-02

11

0,1

b; f; r

P2O5

% m/m

0,38 ± 0,02

2,0E-02

2,3E-02

10

0,1

e; f; r; u

S

% m/m

30,6 ± 0,7

3,5E-01

9,0E-01

8

0,2

e; k; l; q

SiO2

% m/m

6,3 ± 0,1

1,1E-01

1,8E-01

9

0,1

p; r; q

Ti

% m/m

0,060 ± 0,003

2,4E-03

4,2E-03

8

0,1

b; f; i; r

menor massa de amostra utilizada no programa de medição interlaboratorial.

Valores Informativos
Constituinte

Unidade

Fração em
massa

Intervalo das médias
dos grupos de dados

No. grupos
de dados

Métodos analíticos

As

mg/kg

9

0,5 - 40

28

f; g; w

Au

mg/kg

8

6 - 15

33

g; m; n; o; w

C

% m/m

0,07

0,03 – 0,1

30

r; l

Cd

mg/kg

4

0,7 - 8

15

b; f; g

Ce

mg/kg

43

37 - 51

25

f; s; w

Cu solúvel

% m/m

0,6

0,1 - 1

25

b; f

F

mg/kg

322

143 - 781

20

t

La

mg/kg

21

17 - 25

25

f; r; s; w

Se

mg/kg

38

25 - 50

30

b; f; g; w

Sm

mg/kg

3,3

2,8 -3,8

15

s; w

Sr

mg/kg

25

9 - 32

35

f; s

Th

mg/kg

7

5 - 101

25

f; s; w

U

mg/kg

3,9

3,1 – 35

20

f; s; w

Zr

mg/kg

21

16 - 27

15

f; s

Perda de massa, 1000 oC

% m/m

14,5

13,5 – 16,2

35

j

A composição mineralógica do CBPA-2 foi identificada por difração de raios X (DRX). O mineral predominante é
calcopirita (86%). Pirita, quartzo, anfibólios, clorita, plagioclásio e talco foram identificadas como minerais
abundantes.
INSTRUÇÕES PARA USO
As análises devem ser realizadas em amostras “tal qual”, sem secagem prévia. O conteúdo do frasco deve ser
misturado (por rolamento do frasco) antes de se retirar as amostras. A massa das amostras utilizadas para análise
deve ser maior que a quantidade mínima especificada para os valores de propriedade certificados e indicativos.
Evite exposição prolongada ao ar. Feche bem o frasco após amostragem. Quando da utilização frequente, parte
do material deve ser acondicionada em um pesa filtro, com tampa entreaberta, e mantida dentro de um
dessecador sob vácuo.
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ARMAZENAM
MENTO
A embalagem selada devve ser armaze
enada à tempperatura ambiiente, em loca
al seco. Apóss abertura da embalagem,,
conservá-la dentro de um
m dessecadorr sob vácuo o
ou embalá-la
a a vácuo em
m sachê alum inizado, para
a minimizar a
oxidação e a
absorção de umidade.
SITUAÇÃO DE RISCO
Este material contém parrtículas finas de minerais. Evite dispersã
ão, exposição
o ao pó por inalação, contato com oss
olhos ou contato com a pele. Descarrte o resíduo do material de acordo com a regulam
mentação pe
ertinente para
a
resíduo quím
mico inorgânico e mineraló
ógico.
NÍVEL DE HO
OMOGENEIDADE
Para avaliarr a homogen
neidade, trinta
a unidades fforam selecio
onadas do lo
ote de CBPA--2 utilizando amostragem
m
estratificada aleatória. Em
m cada unidade, foram reaalizadas medições em triplicata, sob coondições de repetitividade,,
por pastilha fundida (0,5
5 g de amosstra) / especttrometria de fluorescência
a de raios X. A técnica de
d análise dee
variância dee fator único foi empregad
da para calcuular os devio
os padrão inte
erno e entre unidades. O componentee
de incerteza devido a não homogene
eidade do lotee, expresso como
c
percentagem do valoor certificado
o, é inferior a
5 % com excceção do Cr (9
( %).
NÍVEL DE ESSTABILIDADE
O CBPA-2 p
pode ser considerado está
ável. Tendo ccomo base a experiência prévia
p
com o tipo de mattriz e análisess
químicas e mineralógica
as anteriores,, não é prevvista a deteriioração desd
de que o maaterial seja manuseado
m
e
armazenado
o de acordo com
c
as instruçções fornecidaas neste certificado.
RASTREABILIIDADE METRO
OLÓGICA
No processo
o de caracterrização por meio
m
de progrrama interlab
boratorial, a seleção
s
dos m
métodos de medição
m
bem
m
como dos reespectivos padrões de caliibração foi reealizada com base na dec
cisão de cadaa laboratório participante..
Como conssequência deesta abordag
gem, uma ccadeia de rastreabilidad
r
e metrológicca para cad
da valor dee
propriedade atribuído (ccombinação de um núm
mero de resultados) não pode ser deescrita facilm
mente, mas é
esperado qu
ue as fontes independente
es de tendênccia estejam incluídas. Porrtanto, o con senso demon
nstrado pelass
medições ind
dependentes resultantes de
e diferentes m
métodos, padrões de calibração e etapaas de validaçção utilizando
o
materiais ceertificados prreviamente, resulta
r
em vvalores certifficados que são rastreaddos metrolog
gicamente àss
unidades de massa e qua
antidade de substância do SI.
MÉTODOS A
ANALÍTICOSS
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s

digestão
o ácida / eletrogravimetria
a
digestão
o ácida / espeectrometria de absorção aatômica com chama
digestão
o ácida / espeectrometria de emissão co
om chama
digestão
o ácida / foto
ometria com chama
c
digestão
o ácida / gravvimetria
digestão
o ácida / espeectrometria de emissão ópptica com plasma indutivam
mente acoplaado
digestão
o ácida / espeectrometria de massa com
m plasma indu
utivamente ac
coplado
digestão
o ácida / titulo
ometria
digestão
o ácida / espeectrofotometrria
calcinaçção / gravimeetria
combusttão / gravimeetria
combusttão / espectro
ometria no infravermelho
fusão e copelação / espectrometrria de absorçãão atômica co
om chama
fusão e copelação / gravimetria
fusão e copelação / espectrometrria de emissão
o óptica com plasma indutivamente acooplado
fusão / espectrometria de absorçã
ão atômica co
om chama
fusão / gravimetria
fusão / espectrometria de emissão
o óptica com plasma induttivamente aco
oplado
fusão / espectrometria de massa com
c
plasma iindutivamente
e acoplado
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t
u
v
w

fusão / eletrodo de íon seletivo
fusão / espectrofotometria
fusão / titulometria
análise instrumental de ativação neutrônica

LABORATÓRIOS PARTICIPANTES






























Acme Analytical Laboratories Ltd., Vancouver, Canada
Alfred H. Knight Ltd. International - Minera Valle Central and Faena Los Pelambres Laboratories, Santiago,
Chile
Alfred H. Knight Ltd. International, St. Helens, UK
ALS Chemex, North Vancouver, Canada
Anglo Research - Crown Mines, Johannesburg, South Africa
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe - Geochemie, Hannover, Germany
Canada Center for Mineral and Energy Technology - Mining and Mineral Sciences Laboratories - Analytical
Service Group, Ottawa, Canada
Caraíba Metais S/A - Divisão de Desenvolvimento da Qualidade, Dias d'Ávila, Brasil
Central Geological Laboratory, Ulaanbaatar, Mongolia
Centro de Estudios, Medicion y Certificacion de Calidad Ltda - Departamento de Química y Minerales,
Santiago, Chile
Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica - Caracterización de Materiales, Ciudad de la
Habana, Cuba
Centro de Tecnologia Mineral - Coordenação de Análises Minerais, Rio de Janeiro, Brasil
Comisión Chilena de Energía Nuclear - Laboratorio de Análisis por Activación Neutrónica, Santiago, Chile
Compañía Contractual Minera Candelaria - Departamento Químico, Copiapó, Chile
Vale – Departamento de Desenvolvimento de Projetos Minerais - Laboratório, Santa Luzia, Brasil
Vale – Mina do Sossego - Laboratório, Canaã dos Carajás, Brasil
Eurotest Control JSC, Sofia, Bulgaria
Set Point Laboratories, Johannesburg, South Africa
SGS del Peru, Lima, Peru
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, São Paulo, Brasil
Instituto de Radioproteção e Dosimetria – Laboratório, Rio de Janeiro, Brasil
L.A. Teixeira & Filho, Andradas, Brasil
Mineração Rio do Norte – Laboratório Químico, Oriximiná, Brasil
MINTEK - Analytical Services Division, Randburg, South Africa
Novelis do Brasil Ltda - Laboratório Químico, Ouro Preto, Brasil
Serviço Geológico Minero Argentino – Laboratório, Buenos Aires, Argentina
SGS Geosol Laboratórios, Belo Horizonte, Brasil
Vale – Departamento de Desenvolvimento de Projetos Minerais - Laboratório, Santa Luzia, Brasil
Treibacher Schleifmittel Brazil, Salto, Brasil

PERÍODO DE VALIDADE
Os valores certificados são válidos até outubro de 2029, desde que a unidade de CBPA-2 seja manuseada e
armazenada de acordo com as instruções fornecidas neste certificado. Esta certificação perde a validade se o
material for danificado, contaminado ou de outra forma modificado. A estabilidade do CBPA-2 será monitorada
durante o período de validade. As atualizações serão publicadas no website do CETEM.
OUTRAS INFORMAÇÕES
O relatório de certificação é disponível mediante solicitação ao CETEM. Para detalhes quanto a interpretação de
resultados de medição em materiais de referência certificados do CETEM, acesse a publicação “Guia de
Aplicação 1” em www.cetem.gov.br/mrc.
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RESPONSÁV
VEL PELA CER
RTIFICAÇÃO
Os aspectoss técnicos e gerenciais
g
relativos à prepparação, certificação e em
missão do CBBPA-2 foram coordenadoss
pelo Program
ma Material de
d Referência Certificado ddo CETEM.
Mariia Alice Goess
Coordenado
ora do Progra
ama Material de Referênciia Certificado
o
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