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Carga Nominal 

Valemax: 400.000 t 

Determinação do FeT 

Via Úmida: 0,4 g 

Como é determinado o valor da carga de um navio? 

1012 g 

 Como garantir a representatividade de uma amostra de 0,4 g para a correta precificação de navios de até 

400.000 t?  

 De forma simplificada: 

 

Valor da carga (US$) = (Massa Total – Umidade) * Teor de Ferro * Índice MFe (Platts62/MB65) 
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 que equivale a 

aproximadamente 1,5 x 1011 m 

Como é determinado o valor da carga de um navio? 

As normas ISO estabelecem procedimentos que garantem a qualidade, segurança e a confiabilidade dos 

resultados para fins de interface comercial internacional.  
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Como funciona a normalização internacional? 

A ISO é uma organização internacional não governamental independente que conta com 164 países  

membros. 

 

Por meio de seus membros, reúne especialistas para compartilhar conhecimento e desenvolver 

normas internacionais relevantes para o mercado, apoiando a inovação e fornecendo soluções para 

os desafios globais. 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://yoreme.files.wordpress.com/2008/02/iso3.gif&imgrefurl=http://yoreme.wordpress.com/2008/02/page/25/&usg=__HNHjPrTlBbeT_scO8zinRXKPLZQ=&h=269&w=298&sz=3&hl=pt-br&start=4&zoom=1&tbnid=sqOH6uihVreKXM:&tbnh=105&tbnw=116&prev=/images?q=iso&hl=pt-br&sa=N&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://uniclasse.files.wordpress.com/2010/08/logo20abnt.jpg&imgrefurl=http://uniclasse.wordpress.com/page/2/&usg=__Nxb0obz_6Cvp9cTEf_8C8QnLz-M=&h=209&w=198&sz=52&hl=pt-br&start=16&zoom=1&tbnid=1hDl2ii11pfM6M:&tbnh=106&tbnw=100&prev=/images?q=abnt&hl=pt-br&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
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Como funciona a participação na normalização? 

O comitê Técnico Internacional de Minério de Ferro (ISO TC 102) é dividido em 3 subcomitês, 

assim como seu espelho na ABNT, que é o CB-41. Os representantes das empresas mantenedoras 

participam ativamente nos escopos nacionais e internacionais, de forma a garantir a utilização do 

estado da arte em termos de análises em minérios de ferro aglomerados e não aglomerados.  

 

O IBRAM também atua na  

normalização em minérios e 

concentrados de cobre e níquel 

(TC155 e TC183).  

 

A CEE-081 é a Comissão de Estudo 

Especial de Minérios, Concentrados 

e Produtos Primários de Cobre e 

Níquel. 
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Porque participar dos comitês técnicos? 

ALTERAÇÕES 

TÉCNICAS NAS 

NORMAS 

ALTERAÇÕES 

NOS 

CONTRATOS 

NOVAS NORMAS 

TÉCNICAS 

NOVAS OPÇÕES 

PARA OS  

CONTRATOS 
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Case 1: Umidade  

Empresa
Tonelagem 

Embarcada
%Fe

Platts - IODEX

(USD/DMT)

Perda Anual

(USD)

Empresa 1 384.600.000            63,30 69,50$               -27.404.673,00 $              

Empresa 2 27.800.000              63,30 69,50$               -1.980.889,00 $                

Há alguns anos a Austrália vem 

defendendo um aumento na 

temperatura de secagem para a 

determinação de umidade. 

 

A metodologia proposta apresentou 

um vício a maior de 0,1% absoluto, 

o que levaria a uma perda de 

faturamento das mineradoras,  

conforme relatórios da delegação 

brasileira. 

 

Estimativa teórica da perda evitada: 
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Case 2: Fe Total por Potenciometria 

A participação chinesa na normalização internacional vem crescendo 

de forma significativa nos últimos anos.  

 

Na última reunião internacional do TC102 (Shenyang, 2018), o 

procedimento para Determinação do Teor de Ferro Total por 

Potenciometria proposto pela China como método de 

arbitragem/referência continha um vício de 0,068% absoluto para 

menor, conforme erro comprovado pela delegação brasileira. 

 

A metodologia é promissora se for aprimorada. No entanto, conforme 

proposta em 2018 traria um vício que também levaria a uma perda de 

faturamento das empresas mineradoras. 

 

 

Método Referência 

vs. 

Método Automatizado 

Vício: -0,068% absoluto 

Empresa
Tonelagem 

Embarcada
%Fe

Platts - IODEX

(USD/DMT)

Perda Anual

(USD)

Empresa 1 384.600.000            63,30 69,50$               -32.481.777,60 $              

Empresa 2 27.800.000              63,30 69,50$               -2.347.876,80 $                

Estimativa teórica da perda evitada: 
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Case 3: Fe Total por Coulometria 

No início dos anos 90, siderúrgicas do Japão e Reino Unido 

solicitaram o desenvolvimento de uma norma ISO para a 

determinação de ferro por coulometria.  

 

Este método gerava resultados de ferro 0,20% absoluto menores do 

que os obtidos pelas normas em vigor, conforme analise estatística 

do Brasil que levou à exclusão deste projeto do programa de trabalho 

do ISO TC102. 

 

A perda estimada no faturamento das mineradoras seria bastante 

significativo, caso este projeto fosse aprovado como método de 

referência. 

Método Referência 

vs. 

Método Automatizado 

Vício: -0,20% absoluto 

Empresa
Tonelagem 

Embarcada
%Fe

Platts - IODEX

(USD/DMT)

Perda Anual

(USD)

Empresa 1 384.600.000            63,30 69,50$               -95.534.640,00 $              

Empresa 2 27.800.000              63,30 69,50$               -6.905.520,00 $                

Estimativa teórica da perda evitada: 
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Case 4: TML – Transportable Moisture Limit 

A IMO, através da edição 2009 do código IMSBC, tornou 

obrigatória, a partir de 2011, a emissão de certificado de TML 

para as cargas consideradas perigosas, dentre elas minérios 

de ferro finos. 

 

O código descrevia três procedimentos para a determinação do 

TML que chegavam a resultados completamente distintos. 

 

Brasil e Austrália conduziram anos de estudo conjunto que 

levaram à uma melhoria no código IMSBC, extinguindo a 

necessidade de norma ISO para tal.   
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Case 5: Amostragem e Umidade 

Os chineses apresentaram proposta para alteração das normas ISO 

de amostragem e umidade, alegando perdas financeiras da ordem de 

USD 300 Milhões/ano devido à presença de água livre nas cargas 

recebidas. 

 

Os especialistas brasileiros comprovaram na reunião internacional que 

o problema alegado pelos chineses era um problema de manuseio do 

minério nos portos de destino, e não de amostragem ou do ensaio de 

umidade, encerrando este projeto. 

Cortador primário Cortador secundário Divisor rotativo 
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Case 6: Testes de Proficiência Internacional – AG01 

Este programa é conduzido dentro da ISO e, graças aos bons resultados dos laboratórios brasileiros 

participantes, já foi usado como argumento de defesa das análises destas empresas em discussões 

comerciais com clientes. Também é comumente apresentado e aceito como ensaio de proficiência dos 

laboratórios nas auditorias internacionais de reservas. 
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Considerações finais 

 A participação brasileira busca garantir a utilização do estado da arte em termos de análises de 

produtos. Com isso asseguramos uma maior representatividade e confiabilidade dos resultados 

informados para fins de faturamento.  

 

 Através dos exemplos expostos, fica claro que a participação ativa dos representantes do Brasil nas 

reuniões técnicas do ISO TC102 também traz vantagens econômicas às mineradoras de minério de 

ferro brasileiras, uma vez que defende os interesses nacionais evitando perdas de faturamento. 

Delegação Brasileira - ISO TC102 Meeting 

Shenyang - Agosto, 2018 
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Obrigada! 

 

renata.penna@vale.com 


