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Introdução 

Os materiais carbonáceos, como o coque, 

desempenham um papel importante para a indústria 

de alumínio, onde são empregados como matéria 

prima para a produção dos anodos utilizados na 

produção do Al primário. Entretanto, a presença de 

elementos, como o S, pode trazer problemas como 

a diminuição no rendimento dos anodos e impactos 

ao meio ambiente. Uma maneira eficaz de garantir o 

controle de impurezas nos eletrodos é por meio da 

utilização de materiais de referência certificados nas 

análises químicas destas impurezas. Entretanto, o 

custo e a pouca disponibilidade destes materiais tem 

levado algumas empresas a produzirem seus 

próprios materiais de referência por meio de estudos 

da homogeneidade e estabilidade de uma 

determinada amostra. Este trabalho apresenta um 

teste de homogeneidade para os teores de enxofre 

de uma amostra de coque candidata a material de 

referência. Cerca de 13Kg de uma amostra de 

coque foi moída, peneirada em peneiras de 

0,250mm e quarteada em um divisor rotativo de oito 

posições, dando origem a 8 séries de 1,5Kg. Foi 

retirada uma amostra de cada uma das séries para 

o teste de homogeneidade do teor de S, medido via 

analisador elementar por infravermelho seguindo a 

metodologia proposta pela norma D5016-08e1 da 

ASTM
1
. Em seguida aplicou-se a ANOVA

2
.  

 

Resultados e Discussão 

A Tabela 1 apresenta os resultados das medidas do 

teor de enxofre e a Figura 1 apresenta o teste de 

normalidade dos resultados obtidos. Observou-se 

que não houve grande variabilidade entre as séries, 

visto que o coeficiente de variação foi menor que 

1%. Uma vez que o F calculado (0,24) foi menor que 

o F tabelado (2,65), pode-se afirmar que não 

existem diferenças significativas entre as séries 

deste estudo ao nível de confiança de 95%. Ainda 

de acordo com os dados colhidos, 86% dos valores 

obtidos experimentalmente para o teor de enxofre 

nas séries testadas seguem o comportamento 

normal.  

 

Tabela 1. Teor de Enxofre após o quarteamento. 

Séries 
Teor de Enxofre (%) 

Média 
Media 1 Medida 2 Medida 3 

A 2,78 2,78 2,77 2,78 
B 2,79 2,78 2,78 2,78 

C 2,76 2,75 2,76 2,76 

D 2,77 2,77 2,77 2,77 

E 2,76 2,77 2,77 2,77 

F 2,74 2,76 2,77 2,76 
G 2,72 2,76 2,78 2,75 

H 2,72 2,78 2,76 2,75 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Teste de normalidade da análise de S 

Conclusões 

Conclui-se que a amostra é homogênea e pode 

seguir para a etapa de determinação do valor de 

consenso via programa interlaboratorial. 

Apesar de exigir um número de repetições 

relativamente grande em termos de análise química, 

os testes de homogeneidade são a alternativa que 

os laboratórios têm de garantir a qualidade de seus 

materiais de referência produzidos “in house”. 
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