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RESUMO 

O transporte marítimo de minérios é um elo essencial na cadeia produtiva da mineração, 

sendo regulamentado em âmbito internacional pela Organização Marítima Internacional 

(IMO), em cujo arcabouço regulatório figuram leis que visam garantir a segurança das 

operações. Dentre outras cargas minerais úmidas, os finos de minério de ferro com 

percentual de goethita inferior a 35% são susceptíveis a liquefação durante o transporte 

marítimo, em determinadas condições. Este fenômeno pode deslocar a carga e colocar a 

embarcação e sua tripulação em risco. Para que sejam embarcadas, a lei internacional 

exige que sua umidade seja inferior ao Limite de Umidade Transportável (TML). Para 

finos de minério de ferro este parâmetro pode ser obtido pelo teste de Proctor/Fagerberg 

Modificado para Finos de Minério de Ferro (PFD80), um teste de compactação que 

consiste em se compactar o minério a uma energia de 27,59 kJ/m³ em diferentes umidades, 

sendo o TML a umidade em massa base úmida na qual o minério atinge 80% de saturação. 

O presente estudo propõe três modelos de previsão do TML de finos de minério de ferro 

definido pelo teste PFD80, utilizando parâmetros obtidos na caracterização tecnológica, e 

um modelo baseado em um teste de compactação simplificado. Os modelos propostos são 

ferramentas auxiliares para pesquisa e controle do TML nas operações, que reduzem o 

tempo de resposta e a quantidade de amostra requerida, e apresentaram boa aderência em 

comparação com resultados medidos, incluindo dados de outros autores. O estudo avaliou 

como diferentes características dos minérios influenciam no TML. Como o TML 

corresponde à umidade na qual 80% dos vazios estão preenchidos por água, ele é 

proporcional ao volume de vazios. Portanto, parâmetros que influenciam no volume de 

vazios resultante da compactação influenciam no TML. O estudo constatou que a 

distribuição granulométrica apresenta o maior nível de influência no TML, e o coeficiente 

de uniformidade (D60/D10) representa numericamente esta influência. A composição 

mineralógica influencia o TML de duas formas: refletindo a morfologia das partículas 

através dos tipos morfológicos de hematita, e indicando minerais com maiores níveis de 

porosidade, como a hematita martítica e alguns tipos de goethita. A análise química 

também reflete alguns tipos de minerais presentes, e o grau de hidratação do minério está 

diretamente relacionado às variações de TML. Sendo expresso em umidade em massa base 

úmida, o TML também está relacionado à massa específica dos sólidos. 
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ABSTRACT 

 

Shipping is an essential link in the mining industry production chain and it is 

internationally regulated by the International Maritime Organization (IMO), whose 

regulatory framework includes laws that aim to ensure the safety and security of shipping. 

Among other wet mineral cargoes, iron ore fines with goethite content less than 35% may 

liquefy during passage under certain conditions. This phenomenon can shift the cargo and 

put the vessel and its crew at risk. According to the IMO regulations, in order to ship these 

cargoes, the moisture content shall be lower than the Transportable Moisture Limit (TML). 

For iron ore fines this regulatory parameter can be obtained through the Modified 

Proctor/Fagerberg Test for Iron Ore Fines (PFD80), a compaction test that consists in 

compacting ore samples at 27.59 kJ/m³ energy, at different moisture contents, the TML 

being the moisture content at which the material reaches 80% saturation. This study 

proposes three prediction models for estimating iron ore fines PFD80 TML using 

technological characterization parameters, and one prediction model based on a simplified 

compaction test. The proposed models are useful auxiliary tools for research and control of 

the TML, which reduce the response time and the amount of sample required for testing, 

and have showed adequate fit with measured results, including other authors’ data. The 

research work evaluated how different ore characteristics influence the TML. As the 

parameter corresponds to the moisture content at which 80% of the voids are filled by 

water, it shall be proportional to the volume of voids. Therefore, factors that influence the 

volume of voids resulting from compaction shall influence the TML. The study has found 

that the particle size distribution presents the major level of influence on the TML, and the 

uniformity coefficient (D60/D10) represents numerically this influence. The mineralogical 

composition influences TML in two ways: reflecting particles morphology through the 

morphological types of hematite, and indicating minerals with higher levels of porosity, 

such as martite and some types of goethite. Chemical analysis also reflects some types of 

minerals, and the degree of hydration of the ore is directly related to the variations of the 

TML. Being expressed in wet basis moisture content in weight, the TML is also related to 

the solids density. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O minério de ferro é a carga “seca” a granel com maior tonelagem movimentada 

globalmente. Em 2017 representou cerca de 47,8% do total de cargas secas a granel e cerca 

de 13,8% do transporte mundial de cargas por via marítima, totalizando 1,47 bilhões de 

toneladas, com origem principalmente na Austrália (56%) e no Brasil (26%), e tendo como 

principal destino a China (72%) (UNCTAD, 2018).  

 

Em 2017 o Brasil produziu cerca de 430 Mt desta commoditie (IBRAM, 2018). Deste 

montante, 379,9 Mt foram exportadas. Os principais países de destino foram: China (61%), 

Malásia (7%), Japão (6%), Holanda (6%), Coréia do Sul (3%), e Omã (2%) (ANTAQ, 

2018). O último Sumário Mineral Brasileiro, emitido pelo antigo DNPM em 2015, 

indicava que a produção de minério de ferro brasileiro se dividiu, em 2014, entre 

granulados (10,0%), sinter feed (64,8%), pellet feed (24,9%) e pelletscreening (0,3%) 

(DNPM, 2015). 

 

A Vale S/A, maior produtora mundial de minério de ferro, produziu 366,5 Mt em 2017, 

sendo que deste montante, 335,5 Mt foram embarcadas (VALE, 2018). A empresa exporta 

seus produtos a partir de quatro terminais portuários: Ponta da Madeira (MA), Tubarão 

(ES), Ilha de Guaíba e Itaguaí (Companhia Portuária Baía de Sepetiba - CPBS) (RJ), e 

porto fluvial de Gregório Curvo (MS). Entre 2007 e 2012 foram realizadas mais de 6.800 

viagens marítimas transportando minério de ferro da Vale, totalizando mais de 1 bilhão de 

toneladas movimentadas, conforme mostra a Tabela 1.1 (IMO/Brasil, 2012e). 

 

Tabela 1.1: Número de viagens marítimas e total de minério da Vale transportado entre 2007 e 2012 
(IMO/Brasil, 2012). 
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Outros terminais brasileiros importantes para a exportação de minério de ferro são o Porto 

de Itaguaí - TECAR (RJ) operado pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), segunda 

maior exportadora de minério de ferro do país; o Terminal Marítimo de Ponta Ubu (ES), 

operado pela Samarco, que embarca principalmente pelotas; o Porto de Açu (RJ) operado 

pela Ferroport, que atende à Anglo American Brasil; e o Porto do Sudeste (RJ), controlado 

pela joint venture Impala-Mubadala, em operação desde 2015. 

 

O transporte marítimo de minérios e outras cargas é regulamentado em âmbito 

internacional pela Organização Marítima Internacional (IMO: International Maritime 

Organization), agência especializada da ONU responsável pela segurança da navegação, 

constituída em 1948. Atualmente é composta por 172 Estados Membros (com status 

deliberativo) e por diversas ONGs internacionais relacionadas à indústria marítima (com 

status consultivo). O Brasil é um dos Estados Membros, sendo representado na IMO pela 

Marinha (RPB-IMO) (CCA-IMO, 2017). 

 

Em 1960 a IMO promulgou a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida 

Humana no Mar (SOLAS), visando a garantia da segurança nas operações marítimas. Na 

sequência, em 1965, foi promulgado o Código de Práticas Seguras para Cargas Sólidas a 

Granel (BC Code), atualmente denominado Código Marítimo Internacional para Cargas 

Sólidas a Granel (IMSBC Code: International Maritime Solid Bulk Cargoes Code) (IMO, 

2018), principal legislação internacional que rege a segurança do transporte de cargas 

sólidas a granel a bordo de navios (inclusive minérios), que tem por propósito estabelecer 

procedimentos padronizados a serem aplicados nas diversas fases das operações (CCA-

IMO, 2017).  

 

O Código IMSBC contém fichas individuais para vários tipos de cargas sólidas a granel, 

listando suas características, recomendações e procedimentos a serem adotados quanto ao 

seu manuseio. O documento é revisado a cada 2 anos para incluir, na forma de emendas, 

mudanças na natureza e variedade dos granéis sólidos e novas tecnologias e métodos mais 

seguros para manuseio e transporte das cargas listadas. Foi tornado mandatório para os 

países signatários da SOLAS (inclusive o Brasil) a partir de 2011, o que significa que 

todas as exigências contidas no documento passaram a vigorar como lei internacional. 
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Quanto ao risco associado ao manuseio e transporte, o Código IMSBC classifica os granéis 

sólidos em três grupos: 

 

• Grupo A:  carga com risco de liquefação.  

• Grupo B: carga com risco químico.  

• Grupo C: carga sem risco de liquefação ou risco químico. 

 

Segundo o Código IMSBC, granéis sólidos susceptíveis a liquefação são cargas que 

contêm uma certa proporção de partículas finas e umidade, que podem se liquefazer caso 

embarcadas com umidade acima do Limite de Umidade Transportável (Transportable 

Moisture Limit – TML) (IMO, 2018). Em síntese, o fenômeno da liquefação consiste na 

transformação de um material granular do estado sólido ao estado fluido devido a um 

aumento de poropressão da água e redução da tensão efetiva.  

 

Estudos sobre liquefação são abundantes na literatura geotécnica devido aos graves danos 

em estruturas civis causados pelo fenômeno, que geralmente ocorre em certos tipos de solo 

durante terremotos. Porém, a liquefação de cargas durante o transporte em navios é um 

tema menos conhecido. Um maior interesse pelo assunto foi suscitado a partir de 2009, 

após um aumento abrupto na taxa de ocorrência de acidentes graves envolvendo navios 

transportando minérios de níquel, ferro, bauxita, etc. (exemplo na Figura 2.1), com perda 

de vidas e embarcações, tendo por causa atribuída a liquefação da carga ou fenômenos de 

instabilidade relacionados à elevada umidade do minério. 

 

O TML corresponde à umidade máxima considerada segura para o transporte da carga em 

navios (IMO, 2018), conceito que remonta à década de 60 (IMCO, 1965). A legislação 

internacional exige, dentre outras ações, que a umidade da carga seja mantida inferior ao 

seu TML durante o carregamento e a viagem, de forma a garantir que cargas do Grupo A 

sejam transportadas com segurança, prevenindo a ocorrência de liquefação. O TML não é 

um valor fixo para toda e qualquer carga. Como as características relacionadas ao risco de 

liquefação variam de um material para outro, o TML é determinado por testes de 

laboratório descritos no Código IMSBC, ou seja, o limite varia de acordo com o material 
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testado. O valor do parâmetro deve ser comparado com a umidade da carga para 

embarques em navios que não sejam preparados para carregar cargas liquefeitas 

(embarcações preparadas para tal são, atualmente, uma parcela irrisória da frota mundial). 

Caso a umidade do minério esteja acima do TML, a carga não pode ser embarcada. 

 

 

Figura 1.1: Navio M/V Trans Summer: em operação normal (imagem superior) e adernado após 
liquefação da carga de minério de níquel (imagem inferior) (HKMD, 2015). 

 

No Código IMSBC as cargas recebem nomes padronizados, denominados Nome para 

Embarque de Carga a Granel (BCSN – Bulk Cargo Shipping Name), os quais nem sempre 

coincidem com os nomes utilizados na mineração. Com relação ao minério de ferro, o 

Código vigente contempla quatro BCSN’s, listados abaixo com as respectivas definições 

da IMO, e a correspondência com os nomes utilizados pela indústria de mineração: 

 

 - Concentrado de Minério de Ferro (Iron Concentrate, Iron Concentrate Pellet Feed e 

Iron Concentrate Sinter Feed): contidos na ficha de Concentrados Minerais (Mineral 

Concentrates). Segundo a IMO, são minérios processados nos quais o componente valioso 

foi enriquecido através da eliminação de ganga. Classificado como carga do Grupo A, 

sendo indicados os testes Proctor/Fagerberg, Flow Table ou Penetration para determinação 
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do TML (IMO, 2018). No vocabulário mineiro, correspondem aos pellet feeds 

concentrados e sinter feeds concentrados. 

 

- Finos de Minério de Ferro, FMF (Iron Ore Fines): segundo a IMO, são minérios com 

10% ou mais de partículas menores que 1 mm (D10 ≤ 1 mm) e 50% ou mais de partículas 

menores que 10 mm (D50 ≤ 10 mm), contendo menos de 35% de goethita, em massa. 

Classificado como carga do Grupo A, sendo indicado o teste de Proctor/Fagerberg 

Modificado para Finos de Minério de Ferro para determinação do TML (IMO, 2018). 

Carga adicionada ao Código IMSBC em janeiro de 2015. Correspondem a minérios finos 

não concentrados. 

 

- Minério de Ferro (Iron Ore): segundo a IMO, são minérios com menos de 10% de 

partículas menores que 1 mm (D10 > 1 mm), ou menos de 50% de partículas menores que 

10 mm (D50 > 10 mm), ou ambos, ou Finos de Minério de Ferro com percentual de 

goethita igual ou superior a 35% em massa. Classificado como carga do Grupo C (IMO, 

2018).  Corresponde basicamente aos granulados e finos mais hidratados. 

 

- Pelotas de Minério de Ferro (Iron Ore Pellets): segundo a IMO, são grãos 

aproximadamente esféricos formados após cominuição do minério, tornando-o pó. Este 

óxido de ferro é transformado em pelotas por meio do uso de argilas como aglomerante 

com posterior endurecimento em fornos a 1.315 °C. Classificado como carga do Grupo C 

(IMO, 2018). 

 

Cabe ressaltar que o critério mineralógico que divide as cargas em Minério de Ferro e 

Finos de Minério de Ferro pelo percentual de goethita presente é decorrente de um estudo 

que indicou que minérios com percentual de goethita superior a 30% não são susceptíveis 

a liquefação quando submetidos aos níveis máximos de carregamento aos quais o minério 

é submetido ao longo de uma viagem marítima (TWG, 2013d; 2013e). 

  

Pela classificação acima e considerando as últimas estatísticas completas emitidas pelo 

antigo DNPM (DNPM, 2015), cerca de 90% do minério de ferro exportado pelo Brasil 

(desconsiderando as pelotas) se enquadra nas classificações de finos e concentrados de 
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minério de ferro, ou seja, são cargas do Grupo A, sendo obrigatória a determinação do 

TML para que as mesmas possam ser embarcadas e exportadas. Assim sendo, o TML é um 

parâmetro regulatório de extrema relevância, primeiramente por garantir a segurança da 

tripulação, da embarcação e da carga, e por se constituir em uma barreira técnica / 

regulatória para a exportação de produtos que não atendam ao limite de umidade 

especificado por lei, tornando-se um possível fator de risco ao negócio. 

 

Apesar da exigência legal de que todos os exportadores de minério de ferro declarem a 

umidade e o TML de suas cargas do Grupo A para que as mesmas possam ser embarcadas 

e transportadas, o TML é ainda um parâmetro pouco explorado cientificamente. Faz-se 

necessário investigar as propriedades do minério que influenciam em seu valor.  

 

Além dos finos e concentrados de minério de ferro, outros tipos de minério foram 

recentemente classificados pela IMO no Grupo A, como finos de minério de manganês, 

bauxita e carvão mineral, e outras cargas poderão ser classificadas no futuro, fazendo com 

que a indústria mineral considere com atenção cada vez maior a importância do 

conhecimento relacionado ao Limite de Umidade Transportável para as operações. 
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2. OBJETIVO  
 

O presente trabalho teve por objetivo geral desenvolver modelos empíricos de regressão 

para previsão do Limite de Umidade Transportável (TML) definido pelo teste de 

Proctor/Fagerberg Modificado para Finos de Minério de Ferro, utilizando como variáveis 

regressoras parâmetros obtidos na caracterização tecnológica, fornecendo ferramentas 

auxiliares para pesquisa e controle relacionados a este parâmetro regulatório. 

 

A proposta visou obter modelos tão simples quanto possível, abordando características do 

minério que possam ser determinadas de forma rotineira nas operações, considerando as 

técnicas típicas de caracterização tecnológica de minérios, para que os modelos possam ser 

aplicados na prática da indústria mineral. 

 

Os objetivos específicos foram: 

- Caracterizar amostras de diferentes tipos de produtos finos de minério de ferro, obtendo-

se a distribuição granulométrica, composição química, composição mineralógica e massa 

específica; 

- Obter o TML destas mesmas amostras utilizando o método de Proctor/Fagerberg 

Modificado para Finos de Minério de Ferro (PFD80) descrito no Código IMSBC (IMO, 

2018); 

- Compilar no software livre R (R Core Team, 2017) rotinas que permitam a análise 

exploratória dos dados e a modelagem; 

- Elucidar quais características intrínsecas dos finos de minérios de ferro influenciam no 

TML obtido no teste PFD80, e avaliar como ocorre esta relação, aplicando técnicas de 

estatística multivariada para avaliar possíveis relações de interdependência que 

possibilitem a obtenção dos modelos de previsão almejados. 

 

Adicionalmente, almejou-se compendiar uma revisão bibliográfica completa sobre o 

assunto, oferecendo à academia e à indústria uma inédita referência introdutória ao tema 

em língua portuguesa. 
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3. RELEVÂNCIA DO TRABALHO 
 

Todos os embarques de finos de minério de ferro do Grupo A realizados nos países 

membros da IMO devem, por lei, obedecer à seguinte regra: 

 

  Umidade do Minério < TML do Minério                                    

 

O Limite de Umidade Transportável é um parâmetro de segurança que pode paralisar 

legalmente um embarque de minério ou mesmo toda uma operação caso a regra acima não 

seja atendida. Para enumerar os benefícios oferecidos por um modelo de previsão do TML, 

faz-se necessário discorrer inicialmente sobre a variabilidade do Limite de Umidade e 

sobre os impactos negativos que o mesmo pode trazer à operação nos casos em que sua 

variabilidade existe, e não é previsível ou mesmo compreendida. 

 

Apesar de ser um parâmetro convencionado por lei, o valor do TML não é fixo, varia 

dependendo do teste utilizado e das características do minério. Para finos de minério de 

ferro o TML é obtido pelo teste PFD80, sendo definido como a umidade em massa base 

úmida correspondente a 80% de saturação após compactação sob energia de 27,59 kJ/m³. 

A umidade na qual se atinge 80% de saturação em um material particulado varia 

dependendo de vários fatores. Assim sendo, é de suma importância o entendimento de 

quais características influenciam na variabilidade do TML, e em que magnitude o 

parâmetro varia: 

 

• Variabilidade do TML em um mesmo produto: cada mineradora possui em seu 

portfólio um ou vários produtos, que atendem a especificações químicas e 

granulométricas exigidas pela siderurgia, e geralmente os intervalos de variação 

tolerados são estreitos. Nestes casos de baixa variabilidade de características do 

produto, espera-se que o TML não varie significativamente. Porém, algumas 

situações exigem alterações do perfil granulométrico e/ou químico do produto, 

como mudanças de especificação por exigência do mercado. Nestes casos pode 

haver impacto no TML. 
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• Variabilidade do TML de diferentes tipos de minério de ferro: os grandes depósitos 

de minério de ferro são derivados de três tipos principais de formações ferríferas 

bandadas (BIF): Algoma, Lago Superior e Rapitan-Urucum (Hageman et al., 

2016), cada uma com características particulares. As BIF’s sofreram processos 

geológicos distintos até culminar nas jazidas explotadas: metamorfismo, 

enriquecimento supergênico ou residual, formação de hidróxidos de ferro, etc. 

Todas estas diferenças singenéticas ou epigenéticas têm reflexo na composição 

química e mineralógica, tamanho dos cristais, textura, porosidade, morfologia das 

partículas e distribuição granulométrica. Tais variações implicam em variabilidade 

no TML quando se compara produtos gerados a partir de diferentes tipos de 

minério de ferro, o que foi demonstrado por alguns estudos (Figura 3.1). 

 

 

Figura 3.1: Exemplos de variabilidade do TML1 de diferentes tipos de FMF (elaborado a partir de 
dados de Brasil/IMO, 2012d; Munro e Mohajerani, 2015; Ferreira et al., 2017). 

 
 

Conforme a lei internacional estabelecida pelo Código IMSBC (IMO, 2018), o TML de 

um produto é válido por 6 meses. Porém, caso haja variação significativa no produto ou no 

processo produtivo dentro deste período, o Limite deve ser revisado antes deste prazo. Em 

produtos de baixa variabilidade, com processos consolidados, mas com intervalo pequeno 

entre o TML e as umidades típicas, é mais provável que ocorram limitações de embarques 

devido à variação de umidade do minério do que devido ao TML. 

1 Resultados de TML obtidos pelo teste PFC70, pois os estudos em questão foram realizados anteriormente ou ao 

longo do desenvolvimento do teste PFD80, atualmente utilizado para determinação do TML de FMF. Porém, o 

resultado dos dois testes é proporcional, e a amplitude de variação tende a ser a mesma para ambos, mas com valores 

mais elevados para o teste PFD80, conforme evidenciam testes comparativos apresentados por Williams et al., 2015. 
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A Figura 3.2 apresenta um exemplo prático de variação da umidade e do TML de um FMF 

australiano ao longo do tempo (Everett et al., 2013). As linhas vermelhas representam o 

TML, revisado a cada 6 meses. Os pontos são as umidades de cada embarque realizado no 

período. As duas linhas de cor cinza são previsões de umidade máxima realizadas através 

de um modelo desenvolvido pelos autores. O gráfico mostra que em 01/01/2012 o TML 

foi revisado, e o novo valor se aproximou perigosamente das umidades máximas de 

embarques. Como não foram apresentados os valores de umidade, não é possível acessar o 

quanto o TML caiu, mas a título de exemplificação, quedas bruscas de TML como esta 

podem colocar em risco a estabilidade das operações, gerando restrições a embarques. 

 

 

Figura 3.2: Umidade de embarques x TML para um FMF (modificado de Everett et al., 2013). 

 

Com relação aos impactos negativos resultantes de situações em que a umidade do minério 

ultrapassa o TML, considerando obviamente que o embarque não poderá ocorrer, pode-se 

listar: 

• Atrasos nos embarques devido à execução de ações de contingência para redução 

da umidade do minério. Em alguns casos é possível efetuar manobras nos pátios de 

estocagem para alteração das pilhas a serem carregadas, porém estas operações 

impactam toda uma cadeia já preparada para atender às especificações de cada 

embarque. Estes impactos se tornam ainda mais críticos para a indústria de minério 

de ferro devido ao grande volume movimentado e ao grande número de embarques 
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realizados de forma praticamente ininterrupta. Em 2017 os portos brasileiros 

embarcaram 379,9 Mt de minério de ferro, representando uma das principais 

mercadorias movimentadas nos portos do país (58% do total de cargas 

embarcadas). Um único porto chega a atracar mais de 600 embarcações por ano, e 

as taxas de carregamento podem atingir quase 8.000 t/h em alguns portos 

(ANTAQ, 2018). 

• Em caso de atraso no carregamento o embarcador deve arcar com o pagamento de 

multas ao armador do navio e/ou ao cliente que comprou a carga. Utiliza-se o 

termo demurrage para designar a compensação diária devida ao armador em caso 

de atraso além do número de dias previstos, a contar a partir do tempo acordado no 

Contrato de Afretamento (Buarque, 2006; Adriano et al., 2013);  

• Um navio atrasado impacta a fila de espera de outros navios, implicando em 

prejuízo proporcional à carga não embarcada. A título de exemplificação, em 2017 

a tonelagem média embarcada por atracação chegou a 217.000 t no terminal de 

Ponta da Madeira, 210.000 t no terminal da Ilha de Guaíba, e 165.000 t no porto de 

Tubarão (ANTAQ, 2018). Em um cálculo simplificado, com o preço médio do 

minério em 2017 a cerca de 72 US$/t (Indexmundi, 2019), o prejuízo médio por 

embarque não carregado poderia ser superior a 15 milhões de dólares. Em 2011 um 

navio defeituoso atracado por 2 dias em um porto brasileiro levou a um prejuízo 

estimado em US$ 47.250.000, considerando somente o minério que deixou de ser 

embarcado, sem considerar outras cargas impactadas na ocasião (Tavares, 2015). 

• Nos casos em que os planos de contingência para redução de umidade não podem 

ser aplicados ou não surtem efeito, o embarque será cancelado, o que também 

implica em penalidades. 

• Em casos mais extremos, quando a umidade de um minério a ser exportado 

ultrapassa sistematicamente o TML, seja devido à água contida naturalmente no 

material, ou adicionada durante o processo produtivo, o Limite pode se tornar uma 

barreira técnica/regulatória para o produto ou mesmo para o empreendimento. Tal 

situação pode exigir alterações no produto, ou a implantação de processo de 

secagem para redução de umidade, o que pode ser economicamente inviável. 
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Diante do exposto, a possibilidade de estimar o TML com base nas características do 

minério através dos modelos propostos nesta tese origina vários benefícios estratégicos:  

• Nas operações de curto prazo, o conhecimento prévio de variações do TML 

possibilita a antecipação de ações de redução de umidade para que esta não exceda 

o limite: blendagem com pilhas mais secas, aumento do tempo de residência no 

pátio, postergação planejada do embarque, etc. 

• Permite o planejamento de diferentes composições de minérios com segurança e 

antecedência, antes mesmo de recebê-los nos portos, gerando economia de tempo e 

redução ou eliminação do risco de inviabilizar a exportação devido à umidade; 

• No longo prazo, possibilita a previsão de futuras alterações no TML com base na 

variabilidade do minério ao longo do tempo, permitindo que o TML seja levado em 

consideração no planejamento de produtos, e permitindo a mudança de planos em 

tempo hábil caso a umidade prevista para o produto ultrapasse o TML. 

• Possibilidade de levar o TML em consideração na avaliação de futuras alterações 

no processamento do minério; 

• Em conjunto com os controles e monitoramento da umidade do minério já 

implementados por todos os exportadores de minério de ferro, os modelos de 

previsão do TML são ferramentas adicionais para a eficiência e estabilidade das 

operações, evitando os problemas enumerados anteriormente.  

 

Além disso, como ocorre para qualquer modelo de previsão, são obtidos ganhos 

decorrentes da redução de testes de laboratório: 

• O teste PFD80 consome em média 50 kg de amostra, e leva até 2 dias para ser 

concluído. O uso de modelos de previsão reduz o consumo de amostras e o tempo 

de resposta em estudos que abrangem diversos cenários de produção. 

• Nem sempre há amostras disponíveis para testes de produtos futuros, mas suas 

características físicas e químicas podem ser estimadas, possibilitando uma 

estimativa do TML através dos modelos. 



 

13 

 

Obviamente os modelos propostos devem ser utilizados somente para pesquisa e como 

ferramenta auxiliar de monitoramento, e jamais devem ser utilizados para se adotar valores 

para certificação de embarques, o que obrigatoriamente deve ser feito com base nos testes 

descritos no Código IMSBC e seguindo-se todas as suas provisões. 

 

Atualmente não existe na literatura científica qualquer estudo abordando correlações entre 

o TML de FMF brasileiros e as características intrínsecas dos mesmos, tampouco modelos 

de previsão do parâmetro. A bem da verdade a literatura é ainda escassa com relação aos 

temas liquefação de minérios de ferro em navios e determinação do TML de FMF. Todas 

as informações geradas pelo estudo, assim como o modelo de previsão em si, permitem um 

maior domínio do TML.  

 

O conhecimento relacionado a este parâmetro legal de segurança tem se tornado essencial. 

No âmbito da indústria a determinação do TML deve sem dúvida ser um item considerado 

nas campanhas de caracterização tecnológica mesmo para projetos greenfield. No âmbito 

acadêmico, urge adicionar os temas TML e estabilidade de cargas de minério em navios à 

ementa das disciplinas de manuseio de minérios e geotecnia, a fim de disseminar este 

assunto que abrange cada vez mais produtos da indústria mineral. 

 

Salienta-se que a proposta dos modelos desenvolvidos neste trabalho não implica em 

qualquer intenção de se sugerir a substituição dos testes laboratoriais descritos no Código 

IMSBC para determinação do TML para certificação regulatória de embarques, 

simplificando ainda mais métodos que, sob certos aspectos, já podem ser considerados 

simplificados para a tarefa de prevenir a ocorrência de fenômenos de instabilidade 

relacionados à umidade de cargas sólidas a granel. A intenção corresponde ao 

desenvolvimento de ferramentas facilitadoras para pesquisas relacionadas ao parâmetro 

TML, e de recursos que auxiliem os embarcadores e demais partes interessadas no encargo 

de manter sempre a umidade inferior ao limite regulatório. 
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

4.1 Conceitos de Mecânica dos Solos e dos Sólidos Particulados 

 

4.1.1 Introdução 

 

Apesar de ser um índice relacionado a minérios, determinado geralmente em laboratórios 

de caracterização tecnológica ou laboratórios físicos de terminais portuários, o Limite de 

Umidade Transportável é um parâmetro baseado em conceitos e testes da mecânica dos 

solos. O TML tem por objetivo prevenir a ocorrência da liquefação de cargas sólidas a 

granel, fenômeno estudado pela geotecnia, e o teste de determinação do TML de FMF, o 

PFD80, é embasado no teste geotécnico de compactação de Proctor, que basicamente 

relaciona a massa específica aparente seca do material compactado com a sua umidade. 

Assim sendo, é essencial introduzir alguns conceitos geotécnicos e de sólidos particulados 

aplicáveis ao problema em questão, alusivos à relação entre sólidos e água, ao 

empacotamento e compactação de sólidos particulados. 

 

4.1.2 Definições de Umidade na Mineração e na Mecânica dos Solos 

 

A proporção entre a água e os sólidos presentes em um material particulado úmido pode 

ser expressa de várias maneiras. Na indústria de mineração o controle de umidade dos 

produtos é realizado rotineiramente, por questões comerciais, legais e de controle de 

processos. Na mecânica dos solos, a umidade (comumente chamada de teor de umidade 

em geotecnia) é um dos parâmetros básicos com diversas aplicações. Porém, os conceitos 

e fórmulas de cálculo não são sempre os mesmos.  

 

O presente trabalho permeia pelas duas áreas, sendo importante esclarecer quais são os 

conceitos considerados. A compilação de termos apresentada a seguir pode ser tomada 

como uma proposta de padronização da terminologia relacionada à umidade de minérios, 

sendo que estes serão os termos utilizados nesta tese. 
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• Umidade em massa base úmida (umidade mineira): na mineração define-se 

umidade geralmente como a razão entre a massa de água e a massa total (água + 

minério), expressa em percentual. Existem várias normas para determinação da 

umidade em massa base úmida. Para minério de ferro a referência no Brasil é a 

NBR ISO 3087 (ABNT, 2012). 

 

• Umidade em massa base seca (teor de umidade gravimétrico, ou umidade 

geotécnica, w): na mecânica dos solos define-se umidade como a razão entre a 

massa de água e a massa seca de solo, expressa em percentual. Existem também 

diversas normas para sua determinação, sendo a referência no Brasil a norma NBR 

6457 (ABNT, 1986). 

 

• Umidade volumétrica base úmida (teor de umidade volumétrico, ϴ): 

corresponde à razão entre o volume de água e o volume total. Muito utilizada na 

mecânica dos solos não saturados, e em disciplinas da agricultura e ciência do solo, 

sendo caracterizada por definir uma condição instantânea do solo, pois o volume 

total pode variar com o tempo (Ng e Menzies, 2007). A razão entre o volume de 

água e o volume total multiplicada por 100 é também denominada water porosity, 

(nw), que representa o percentual volumétrico de água no solo (Fredlund e 

Rahardjo, 1993). 

 

• Umidade volumétrica base seca (ev): corresponde à razão entre o volume de água 

e o volume de sólidos, expressa em percentual. É um parâmetro pouco comum, 

mas é utilizado em alguns trabalhos relacionados à mecânica dos solos não 

saturados, sendo que alguns autores o denominaram “volume de vazios ocupado 

pela água” (volume of void space occupied by water) (Wheeler, 1991; Monroy et 

al., 2010), e outros utilizaram a denominação índice de umidade (water ratio) 

(Hilf, 1956; Tarantino e De Col, 2008; Otalvaro et al., 2016; Leroueil e Hight, 

2013), em ambos os casos adotando o símbolo ew.  
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A umidade volumétrica base seca foi utilizada por Fagerberg e Eriksson (1962) no 

desenvolvimento do teste de determinação do TML para concentrados minerais 

(PFC70). Os autores adotaram o símbolo ev, e várias denominações: volume de 

água em percentagem do volume de sólidos (volume of water as a percentage by 

volume of the solids), teor de umidade líquido em volume (net water content in 

volume), teor de umidade volumétrico (water content in volume) ou teor de 

umidade (water content) (Fagerberg e Eriksson, 1962; Fagerberg, 1965a e b; 

Fagerberg e Stavang 1971). 

 

Na literatura relacionada ao TML, alguns autores denominaram ev como umidade 

volumétrica (volumetric water content ou moisture content in volume), como Green 

e Hughes (1977) e Van Paassen et al. (2015), ou simplesmente como umidade 

(moisture content), como Rose (2014). Não há padronização ou mesmo consenso 

com relação à denominação da variável ev em língua inglesa. 

 

4.1.3 Efeitos da Água em Meio aos Sólidos Particulados 
 

Geralmente minérios são manuseados úmidos. A água presente em meio aos vazios entre 

as partículas sólidas exerce influência marcante no comportamento do material particulado 

em vários aspectos: ângulo de repouso, massa específica aparente, resistência, etc. O nível 

de influência depende da quantidade de água presente. Na mecânica dos solos há um 

divisor de águas com relação ao comportamento dos solos, relacionado ao grau de 

saturação (S), que corresponde basicamente ao percentual de vazios preenchidos por água. 

Por um lado, tem-se a mecânica dos solos saturados (S = 100%), ou seja, com 100% dos 

vazios preenchidos por água, e por outro, tem-se a mecânica dos solos não saturados, com 

vazios preenchidos por água e ar, sendo, portanto, S < 100%. 

 

Uma característica da água relevante para o estudo de seu comportamento em meio a 

sólidos particulados é a tensão superficial. Considere-se, por exemplo, um recipiente 

contendo água (figura 4.1 a). No seio do líquido as moléculas de água estão envoltas umas 
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pelas outras em todas as direções, e cada molécula sofre uma forte atração das vizinhas 

(força de coesão), sendo que a soma vetorial das forças de atração tem resultante nula.  

 

Figura 4.1: Tensão superficial na interface água-ar: (a) forças intermoleculares na interface e no seio 
da água, (b) forças relacionadas à superfície curva, (c) tensão superficial em membrana 

tridimensional (Fredlund et al., 2012). 

 

Porém, na interface da água com o ar ocorre um desequilíbrio: as moléculas da superfície 

são atraídas pelas moléculas abaixo delas, no interior do líquido, mas não há moléculas 

acima delas para contrabalancear esta atração. Surge então uma resultante de atração 

perpendicular à superfície e voltada para dentro do líquido. Para que o sistema se torne 

estável esta energia superficial deve ser a menor possível, e, portanto, há uma tendência 

natural de minimização da superfície, caracterizando a tensão superficial (Ts, figura 4.1 b), 

medida como força de tração por unidade de comprimento da membrana de água (mN/m), 

a qual atua tangencialmente à superfície. 
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A tensão superficial Ts faz com que a superfície da água atue como uma membrana 

elástica. Quando uma membrana flexível bidimensional está sujeita a um diferencial de 

pressão entre um lado e outro da superfície, ela deve assumir uma curvatura côncava de 

raio Rs em direção à maior pressão (figura 4.1 b). A figura 4.1 (c) representa o caso 

tridimensional, sendo R1 e R2 os raios de uma membrana deformada em dois planos 

principais ortogonais (Fredlund et al., 2012). 

 

No caso da água em meio a sólidos particulados não saturados, tem-se dois fluidos: ar e 

água, exercendo uma pressão em meio aos interstícios dos sólidos, denominada 

poropressão, decorrente do princípio de Pascal, segundo o qual o acréscimo de pressão 

produzido num fluido em equilíbrio transmite-se integralmente a todos os pontos do 

fluido, em todas as direções. As pressões agindo sobre a membrana são a poropressão do 

ar (µa) e a poropressão da água (µw), sendo que a pressão do ar é maior. A diferença de 

pressão µa – µw é denominada sucção mátrica (matric suction) ou pressão capilar (Fredlund 

et al., 2012). 

 

Quando a água está em contato com um sólido uma outra força se faz presente: a adesão 

química entre a água e o sólido, que faz com que a superfície livre da água forme uma 

curvatura, ou menisco. Em um trabalho relacionado a molhabilidade de minério de ferro, 

Rivera et al. (2017) afirmaram que a composição química do minério é um importante 

fator a ser considerado na interação da água com os sólidos, já que alguns compostos 

químicos apresentam a propriedade de adsorverem grandes quantidades de água.  

 

As moléculas da superfície da água estão sujeitas à resultante destas duas forças, coesão e 

adesão. Quando a força de coesão supera a de adesão forma-se um menisco convexo e a 

água não molha o sólido. Quando a força de adesão supera a de coesão forma-se um 

menisco côncavo, e a água molha o sólido. Este comportamento caracteriza o fenômeno da 

capilaridade: a ascensão espontânea da água através de tubos de pequeno diâmetro. Os 

espaços vazios contínuos em um material particulado podem se comportar como tubos 

capilares de seção transversal variável, e devido à tensão superficial, a água pode ascender 

de uma região saturada para uma região não saturada.  
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Quando há formação de meniscos côncavos entre duas partículas sólidas, a tensão 

superficial da água tende a aproximá-las através de uma força de compressão (F, Figura 

4.2), causando uma coesão aparente. Como a superfície flexível da água é curva, deve 

haver uma diferença de pressão entre o líquido e o ar. Neste caso a pressão na água é 

inferior à pressão atmosférica, ou seja, a poropressão da água é negativa. Este fenômeno é 

muito relevante no estudo dos sólidos particulados não saturados (Burland, 2012). 

 

 

Figura 4.2: Força interpartículas devido à tensão superficial (Burland, 2012). 

 

Diferentes estágios de saturação em um sólido particulado podem ser identificados. 

Considere-se o processo de secagem de um material inicialmente saturado (poropressão da 

água é positiva inicialmente). Quando a água começa a evaporar ou a drenar, tem início a 

formação dos meniscos na fronteira do material particulado com o ar. Nesta situação a 

poropressão é inferior à pressão atmosférica, a sucção aumenta, e a tensão nos meniscos 

induz uma compressão no conjunto, que resulta em deslizamentos dos grãos e pequena 

redução volumétrica. Alguns autores denominam a esta fase inicial como estágio capilar 

(Heim et al., 2006; Mitarai e Nori, 2006; Burland, 2012; Wang et al., 2017b). 

 

Em um valor limite de sucção (denominado valor de entrada de ar), o ar penetra nos poros 

entre os sólidos particulados e a água tende a migrar em direção aos contatos entre as 

partículas sólidas devido a efeitos de tensão superficial. O valor de entrada de ar 

geralmente ocorre entre 90% e 100% de saturação. Com a entrada do ar o material se torna 

não saturado, mas a água ainda forma uma fase contínua.  
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Com o prosseguimento da secagem, a sucção aumenta gradualmente com o decréscimo da 

saturação. Quando a água começa a se desconectar tornando-se uma fase descontínua, tem 

início o estágio funicular. Quando estiverem presentes apenas pontes de água nos contatos 

entre as partículas e uma camada de água adsorvida na superfície dos sólidos, encontra-se 

o estágio pendular. A umidade correspondente ao estágio pendular é denominada umidade 

residual, pois a água remanescente não pode ser removida por simples drenagem.  

 

O raio dos meniscos no estágio pendular é pequeno, e, portanto, a sucção aumenta 

significativamente (Cho e Santamarina, 2001; Burland, 2012). As lentes de água geram a 

força capilar nos contatos entre as partículas, normal aos planos de contato. É evidente que 

estas forças interparticulares tendem a inibir o deslizamento dos grãos, estabilizando a 

formação de agregados, aumentando a rigidez e a resistência do solo. Pode ocorrer 

precipitação de sais na superfície das partículas, além de um certo nível de cimentação em 

alguns casos, dependendo da composição do material e das substâncias dissolvidas na água 

(Cho e Santamarina, 2001). 

 

No processo inverso da secagem, ou seja, no umedecimento do material até atingir a 

saturação, a força de estabilização nos contatos entre as partículas é removida, resultando 

em perda de resistência e, para materiais fofos, em rápida redução de volume, processo 

conhecido na geotecnia por colapso da estrutura do solo (Burland, 2012). 

 

A Figura 4.3 apresenta de forma esquemática os diferentes estágios de saturação de um 

material particulado. Ressalta-se na figura a microestrutura do sistema partículas-água, e 

os diversos fenômenos que ocorrem em cada estágio de saturação. 
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Figura 4.3: Estágios de saturação e fenômenos relacionados (Cho e Santamarina, 2001). 

 

4.1.4 Caracterização do Estado de Compactação 
 

Os minérios a granel são sistemas particulados, e o seu comportamento é governado pela 

sua natureza particular. Tem-se presentes inúmeras partículas de variadas formas e 

tamanhos, em contato umas com as outras, formando um arranjo denominado esqueleto, o 

qual transmite as cargas às quais o material é submetido através dos contatos entre as 
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partículas, sendo que estes geralmente apresentam natureza essencialmente friccional. 

Entretanto, em certos casos existe um certo nível de cimentação entre as partículas. 

 

O arranjo das partículas em termos de quão próximas elas estão umas em relação às outras 

influencia no volume de vazios entre elas, e, por consequência, tem relação direta com o 

comportamento dos sólidos particulados. Quanto mais denso o arranjo, ou quanto mais 

compacto, maior a sua rigidez e resistência e menor a sua permeabilidade. É de suma 

importância caracterizar o estado de compactação das partículas, e uma medida 

amplamente utilizada para tal é o índice de vazios, simbolizado pela letra e, que consiste 

na razão entre o volume de vazios (Vv) e o volume de sólidos (Vs): 

 

                                                                                                            (4.1) 
 

Outro parâmetro muito utilizado é a porosidade (n), que corresponde à razão entre o 

volume de vazios (Vv) e o volume total (Vt): 

 

                                                                                                          (4.2) 
 

4.1.5 Testes de Compactação 
 

A compactação de sólidos particulados consiste em se elevar a massa específica aparente 

aplicando-se métodos mecânicos (impacto, vibração, pisoteamento ou compressão 

estática), e pode ser considerada um processo de pré-carregamento do material por 

expulsão de ar (Leroueil e Hight, 2013). São várias as razões para se compactar os solos 

para execução de obras civis: aumento da capacidade de suporte e da resistência, redução 

de recalques indesejados nas estruturas suportadas, estabilização e controle de 

permeabilidade. Na prática são realizados testes de compactação em laboratório para 

especificação das condições (geralmente umidade) nas quais o solo deve ser compactado 

em campo, onde são utilizados diversos tipos de equipamentos, como rolos compactadores 

lisos, pés de carneiro, rolos vibratórios, etc. 
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O teste PFD80, utilizado para determinação do TML de FMF, é um teste de compactação 

por impacto, portanto será dado foco a este método. Os testes de compactação por impacto 

têm por base um método desenvolvido por Porter na década de 1930, para determinação da 

umidade ótima de compactação para construção de rodovias, mas padronizado e publicado 

posteriormente por Proctor (1933a e b). Com o passar do tempo o teste original foi 

modificado, alterando-se principalmente a energia de compactação, para melhor 

representar novos métodos e equipamentos de compactação utilizados em campo. 

Atualmente existem diversas normas para testes de compactação de solos, como a 

brasileira NBR 7182:2016 (ABNT, 2016).  

 

Basicamente o teste consiste em se compactar o solo em um molde cilíndrico utilizando 

um soquete que imprime a energia desejada através das quedas de um martelo. A energia 

de compactação por impacto é uma medida do trabalho mecânico executado sobre o solo 

por unidade de volume (Basheer, 2001), com unidade de kJ/m³, sendo calculada pela 

equação 4.3. 

 

(4.3)  

 

São executados vários testes variando-se a umidade do solo. Para cada ensaio, a partir do 

volume do corpo de prova e de sua massa, determina-se a massa específica aparente 

úmida, e, descontando-se a umidade medida, calcula-se a massa específica aparente seca 

(ρd, em g/cm³ conforme a NBR 7182:2016 – ABNT 2016), que corresponde à massa seca 

de solo dividida pelo volume total. 

  

O produto dos testes de Proctor é a curva de compactação (Figura 4.4), na qual são 

plotadas a massa específica aparente seca no eixo das ordenadas e a umidade em massa 

base seca no eixo das abscissas. Alguns autores, assim como a norma americana para 

testes de compactação de solos, optam por plotar o peso específico aparente seco (γd, em 

kN/m³) no eixo das ordenadas, o qual corresponde à massa específica aparente seca 

multiplicada pela aceleração da gravidade (ASTM D698:2012).  
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Figura 4.4: Curvas de compactação de um solo hipotético compactado sob dois níveis de energia 
(Leroueil e Hight, 2013). 

 

As curvas de compactação apresentam a forma de sino para a maior parte dos solos. O 

pico da curva corresponde à massa específica aparente seca máxima (ρdmax) e a umidade 

correspondente a este ponto é denominada umidade ótima de compactação (optimum 

moisture content - OMC). A porção da curva correspondente às umidades inferiores à 

OMC é denominada ramo seco, e a porção posterior à OMC é denominada ramo úmido. É 

comum adicionar aos gráficos as curvas de isosaturação, principalmente a que corresponde 

a S=100%, que limita a localização das curvas de compactação.  

 

A curva de compactação varia com a energia aplicada, sendo que para maiores energias a 

curva se desloca para a esquerda, obtendo-se maior ρdmax e menor OMC (Figura 4.4). 

Porém, o grau de saturação no OMC não é muito diferente quando se varia a energia de 

compactação, e a denominada linha dos ótimos é essencialmente uma linha de grau de 

saturação constante (Leroueil e Hight, 2013). Tanto a OMC quanto ρdmax não são índices 

físicos característicos de um solo, pois dependem da energia de compactação aplicada 

(Massad, 2016). 
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Dependendo das características do material compactado, o formato da curva de 

compactação pode ser diferente da forma típica supramencionada. Lee e Suedkamp (1972) 

estudaram 35 solos, e obtiveram 4 tipos de curvas de compactação (Figura 4.5): curvas 

com formato típico de sino (tipo A) foram obtidas para solos com limite de liquidez entre 

30 e 70, curvas com um pico e meio (tipo B) e curvas de pico duplo (tipo C), que podem 

ser obtidas para solos com limite de liquidez inferior a 30. Já para solos com limite de 

liquidez superior a 70 podem ser obtidas curvas dos tipos C e D, sendo que este último tipo 

não apresenta ρdmax definida, sendo denominadas curvas assimétricas. 

 

 

Figura 4.5: Quatro tipos de curvas de compactação (Lee e Suedkamp, 1972). 
 

Foram propostas várias hipóteses na tentativa de explicar o comportamento dos solos 

frente à compactação e os formatos das curvas ρd x Umidade. As bases foram 

estabelecidas por Proctor (1933a e 1933b). Segundo o autor, para alguns solos ocorre um 
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decréscimo inicial de ρd quando o material está quase seco (curva tipo B na Figura 4.5), 

comportamento atribuído ao efeito da tensão capilar causada pelo fino filme de água que 

recobre as partículas, que dificulta a sua movimentação para formação de um arranjo mais 

compacto.  

 

No ramo seco da curva, com adição de água, ρd aumenta com a umidade pois a água 

atuaria de forma similar a um lubrificante (comportamento comum às curvas tipo A, B e 

C). O limite deste processo de lubrificação é atingido quando os vazios são preenchidos 

pela água e por uma parcela de ar que a compactação não é capaz de remover. Neste ponto 

o solo atinge ρdmax para o método e energia de compactação utilizados, configurando o 

OMC.  

 

No ramo úmido, com a elevação da umidade a água passa a substituir os sólidos no molde, 

e como a massa específica da água é inferior à massa específica dos sólidos, ρd diminui. 

Nenhum método de compactação resulta na completa saturação do solo devido ao ar 

remanescente na forma de bolhas em meio à água, que não pode ser expulso pela ação da 

compactação devido à redução da permeabilidade ao ar que ocorre após o ponto ótimo de 

compactação, e por isso a curva nunca toca a linha de 100% saturação (Proctor, 1933b; 

Olson, 1963; Leroueil e Hight, 2013).  

 

Hilf (1956) foi o primeiro a utilizar teorias da mecânica dos solos não saturados para 

explicar o comportamento dos solos frente à compactação. O autor aplicou os conceitos de 

pressão capilar e poropressão do ar para explicar o formato das curvas, postulando que 

solos com baixa umidade são difíceis de compactar devido às forças de fricção causadas 

pela curvatura dos meniscos, que resistem ao esforço de compactação. Porém, o ar é 

expelido rapidamente porque o volume de vazios entre as partículas é relativamente 

grande. Na compactação a umidades mais elevadas a curvatura dos meniscos diminui, e os 

mesmos não podem mais resistir ao esforço aplicado, resultando em elevação de ρd até que 

o OMC seja atingido.  
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A redução de ρd com a elevação da umidade após o OMC foi atribuída pelo autor ao 

aprisionamento do ar com consequente elevação da poropressão, que reduz a efetividade 

da compactação. Hilf (1956) utilizou curvas de índice de vazios versus umidade 

volumétrica base seca, que ele denominou índice de água – vazios (water – void ratio). O 

formato das curvas é similar às curvas de Proctor, porém é invertida (concavidade para 

cima), o que levou Hilf (1956) a plotar o eixo das ordenadas invertido (Figura 4.6). 

 

 

Figura 4.6: Curvas de compactação e versus ev, conforme definidas por Hilf (1956). Cada letra nas 
curvas representa um ponto de compactação. 

 

Lambe (1958) descreveu o comportamento de solos argilosos ao longo da curva de 

compactação através da físico-química de superfície. Considerando uma dada energia de 

compactação e ρd, solos argilosos tendem a se apresentar mais floculados quando 

compactados no ramo seco em comparação ao ramo úmido (o solo no ponto A da Figura 

4.7 é mais floculado que o solo no ponto C). Para uma mesma umidade de compactação, o 
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aumento da energia de compactação tende a dispersar o solo, especialmente quando 

compactado no ramo seco (ponto A versus ponto E, e ponto C versus ponto D). O mesmo 

autor salientou que a elevação da umidade tende a aumentar a repulsão entre as partículas 

dos argilominerais, permitindo um arranjo mais ordenado. Já um acréscimo na energia de 

compactação tende a forçar as partículas para um arranjo mais paralelo.  

 

Figura 4.7: Variação da estrutura de um solo argiloso na compactação (Lambe, 1958). Cada letra nas 
curvas representa um ponto com estado de compactação ilustrado nos círculos. 

 

Seed e Chan (1959) propuseram 5 classes de solo conforme o comportamento frente à 

compactação: 

1 – Solos nos quais a orientação das partículas da fração argila pode ser alterada 

simplesmente pelo aumento de umidade na compactação. Estes solos tendem a apresentar 

uma estrutura floculada no ramo seco e uma estrutura dispersa no ramo úmido, quer o 

método de compactação induza tensões de cisalhamento ou não. 

2 – Solos nos quais a tendência de floculação da fração argila é grande a ponto de impedir 

a formação de uma estrutura dispersa apenas com o aumento da umidade. Porém, caso o 

aumento de umidade seja combinado com um método de compactação que induza maiores 

níveis de tensão de cisalhamento, a estrutura dispersa pode ser obtida. 

3 – Solos nos quais a tendência de floculação das argilas é tão grande que nem a elevação 

da umidade nem a indução de elevados níveis de tensão de cisalhamento durante a 

compactação resultarão em qualquer alteração na estrutura. 
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4 – Solos que tendem a formar estrutura dispersa mesmo quando compactados no ramo 

seco, sendo que a estrutura continua dispersa no ramo úmido, independentemente do nível 

de tensão de cisalhamento imposta pelo método de compactação. 

5 – Solos nos quais há aumento significativo da dispersão quando compactados no ramo 

úmido, mas a influência das alterações da estrutura da fração argilosa nas características de 

tensão-deformação é mascarada por outros fatores, e como consequência o solo se 

comporta como se não houvesse alteração estrutural. 

 

Olson (1963) adotou uma abordagem qualitativa para explicar a forma das curvas de 

compactação, com base na equação de Bishop (1961) para solos não saturados. O autor 

obteve curvas do tipo C (Figura 4.5) para um solo argiloso, e propôs que a parte côncava 

entre os dois picos seria governada pela poropressão negativa da água. A formação de 

meniscos nos contatos entre partículas causaria um aumento na tensão efetiva devido à 

tensão superficial, e a ρd mínima entre os dois picos ocorreria quando os meniscos 

estivessem completamente desenvolvidos.  

 

Além deste ponto, com aumento da umidade, um enfraquecimento dos meniscos reduziria 

a pressão diferencial ao longo da superfície das partículas, sobre a qual a lubrificação e 

formação de dupla camada de água colaborariam para o desenvolvimento de uma estrutura 

mais dispersa. A consequente elevação de ρd continua até o OMC. 

 

Vários autores constataram que solos compactados no ramo seco da curva apresentam uma 

distribuição bimodal de poros, enquanto solos compactados no ramo úmido apresentam 

apenas uma família de tamanhos de poros. O OMC representa uma transição e pode conter 

uma ou duas famílias de poros (Thom et al., 2007; Otalvaro et al., 2016; Leroueil e Hight, 

2013).  

 

O motivo da distribuição bimodal seria a formação de agregados de partículas no ramo 

seco, que englobam uma porosidade intra-agregados ou microporos. Entre um agregado e 

outro ocorrem poros inter-agregados ou macroporos (Diamond, 1971; Leroueil e Hight, 
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2013). Delage et al. (1996) apresentam resultados com raio de microporos da ordem de 0,3 

µm e raio de macroporos da ordem de 4,0 µm para um solo siltoso (Figura 4.8). 

 

 

Figura 4.8: Curvas de distribuição de volume de poros para amostras compactadas nos ramos seco e 
úmido e no OMC (Delage et al., 1996). 

 

Através de análise de imagens de seções delgadas obtidas em corpos de prova 

compactados, Fener e Yesiller (2013) constataram que ao longo da curva de compactação 

a quantidade e tamanho dos poros diminui das umidades mais baixas até o OMC, e após 

este ponto aumenta com a elevação da umidade. Porém, no ramo seco os poros são 

interconectados e no ramo úmido são isolados, mesmo com o aumento do tamanho dos 

poros. A microestrutura varia em um mesmo corpo de prova, do topo para a base, já que 
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esta última é submetida a maior energia cumulativa durante a compactação e tende a 

apresentar menor porosidade. Esta diferença é maior para corpos de prova compactados no 

ramo seco e próximo ao OMC (Figura 4.9). 

 

 

Figura 4.9: Variação da razão da área dos poros (PAR) na curva de compactação e comparação da 
distribuição de poros em imagens de seções de amostras do ramo seco e úmido com mesma PAR  

(Fener e Yesiller, 2013). 

 

Outra diferença importante entre solos compactados nos ramos seco e úmido, atestada por 

vários estudos, diz respeito à fase gasosa: no ramo seco o ar é uma fase contínua, enquanto 

ocorre ocluso no ramo úmido, na forma de bolhas, ocorrendo uma redução abrupta da 

permeabilidade ao ar quando a umidade se aproxima do OMC (Langfelder et al., 1968; 

Rodeck et al., 1994; Sinha et al., 1995). Olson (1963) sugeriu que ρdmax seria atingida 

quando a permeabilidade ao ar fosse tão pequena que o ar remanescente não poderia ser 

expelido, e consequentemente ρd não poderia mais aumentar. 
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A importância da sucção (s) para o comportamento do solo frente à compactação foi 

indicada com o advento de técnicas precisas para medição deste parâmetro nos solos não 

saturados. Segundo Leroueil e Hight (2013), a sucção influencia na massa específica 

aparente e na estrutura do solo resultante da compactação. Vários estudos demonstraram 

que a sucção varia ao longo da curva de compactação, sendo maior no ramo seco e 

decrescendo continuamente com o aumento da umidade na qual o solo é compactado 

(Gens et al., 1995; Fleureau et al., 2002; Sawangsuriya et al., 2008). Observa-se, no 

diagrama da Figura 4.10, que as linhas de isosucção são praticamente verticais no ramo 

seco, tendendo a se inclinar em saturações próximas ao OMC, chegando a se tornarem 

paralelas às linhas de isosaturação para umidades mais elevadas.  

 

 

Figura 4.10: Curvas de compactação e de isosucção para um silte de baixa plasticidade  
(Gens et al., 1995). 

 

A estrutura do solo resultante da compactação tem efeito significativo em suas 

propriedades, e o comportamento dos solos compactados é dependente da sucção, umidade 

e do histórico de tensões (Caicedo et al., 2014). O objetivo dos testes de compactação é 

justamente definir a partir das curvas de compactação a umidade a ser aplicada ao solo 

para que as propriedades desejadas para o material sejam obtidas em campo.  
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A redução da sucção com a elevação da umidade resulta em redução da resistência do solo 

(Leroueil e Hight, 2013). A Figura 4.11 apresenta resultados de um estudo desenvolvido 

por Seed e Chan (1959), no qual foi utilizada uma amostra de caulinita, submetida a testes 

de compressão triaxial não consolidado e não drenado. Observa-se que a resistência ao 

cisalhamento em condições não drenadas diminui com o aumento da umidade, sendo que o 

material compactado no ramo seco apresenta comportamento de tensão deformação rúptil, 

enquanto no ramo úmido o material é dúctil, com máxima tensão desviadora atingida a 

grandes deformações. 

 

 

Figura 4.11: Influência da umidade na massa específica aparente seca (a) e na relação tensão-
deformação (b) para caulinita compactada (Seed e Chan, 1959). 

 

O conceito de tensão efetiva se aplica assim que o grau de saturação é tal que o ar se torna 

ocluso (Leroueil e Hight, 2013). Segundo Vaughan (2003), a poropressão do ar em bolhas 

oclusas pouco influencia na tensão efetiva, de modo que a resistência do solo compactado 

no ramo úmido é controlada pela tensão efetiva, como se o solo estivesse completamente 

saturado. 

 

Leroueil e Hight (2013) propuseram um modelo conceitual qualitativo para solos 

compactados, apresentado na Figura 4.12. O modelo divide os solos compactados em dois 

grupos: compactados no ramo seco e compactados no ramo úmido, sendo o OMC a 

transição entre estes dois estados. Os autores salientam que o modelo pode ser aplicado 

para solos de baixa plasticidade. 
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Figura 4.12: Síntese de comportamento de solos compactados, em condições desde logo após a 
compactação até a saturação (Leroueil e Hight, 2013). 
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4.1.6 Características dos Sólidos Particulados que Influenciam no 
Empacotamento e Compactação 

 

São vários os fatores que influenciam os resultados de um teste de compactação: método 

de preparação prévia da amostra (pré-secagem, manipulação, método de homogeneização 

e ajuste de umidade); tamanho, forma e suporte do molde utilizado; tipo, magnitude e 

distribuição da energia de compactação; temperatura do solo; método de determinação de 

umidade; método de determinação do volume da amostra compactada no molde; 

reaproveitamento ou não de amostras; adição de reagentes; e, claro, o tipo e as 

características do solo (Johnson e Sallberg, 1962).  

 

Como o foco do presente estudo é um teste de compactação específico, com aparato, 

procedimento e energia de compactação definidos, será abordada a seguir a influência das 

características dos materiais particulados que influenciam no empacotamento e na 

compactação. 

 

Os conceitos referentes à compactação foram discutidos no item 4.1.5 desta tese. Já o 

termo empacotamento diz respeito à forma como as partículas se posicionam umas em 

relação às outras. O estudo do empacotamento de materiais particulados não é restrito à 

mecânica dos solos. O assunto é tratado sob diferentes perspectivas em várias áreas 

relacionadas à tecnologia de materiais particulados, além das Ciências Naturais. Diversos 

autores afirmam que as principais características que influenciam no empacotamento de 

sólidos particulados são a distribuição granulométrica e a distribuição de forma das 

partículas (Burminster, 1938; Youd, 1973; Latham et al., 2002; Brouwers, 2006). 

 

Os dois parâmetros mais utilizados para representar as características do empacotamento 

de partículas são a massa específica aparente (em inglês packing density) e o número de 

coordenação, que corresponde ao número de contatos entre uma partícula e as partículas 

circundantes (Chen, 1998; Isola, 2008). 

 

A influência da distribuição granulométrica das partículas no empacotamento é 

significativa. Segundo Johnson e Sallberg (1962), um alargamento na distribuição 
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granulométrica por meio da adição de finos, dentro de limites, deve resultar em aumento 

de ρd. Além disso, a adição de finos pode ou não facilitar a compactação do material 

grosso dependendo de sua natureza, através das interações entre as partículas.  

 

Segundo Proctor (1933b), quando o solo possui maior proporção de finos, mais água é 

requerida para lubrificar a elevada área de superfície do material, o que resulta em uma 

maior proporção de vazios no solo compactado, implicando na obtenção de um OMC em 

umidade mais elevada em comparação com um solo mais grosso, quando compactados sob 

uma mesma energia. 

 

A interação entre partículas de diferentes tamanhos gera alguns efeitos estruturais no 

material compactado, descritos a seguir e ilustrados na Figura 4.13 (Kwan et al., 2013; 

Chan e Kwan, 2014):  

- Efeito de preenchimento (filling effect): partículas finas ocupam os vazios entre as 

partículas grossas, quando estas últimas são predominantes. 

- Efeito de ocupação (occupying effect): partículas grossas geram um volume de sólidos no 

lugar do volume de vazios entre partículas finas, quando estas últimas são predominantes. 

- Efeito de afrouxamento (loosening effect): ocorre quando as partículas grossas são 

dominantes e as partículas finas não são pequenas o suficiente para preencher os vazios 

entre as partículas grossas sem perturbar o empacotamento destas. 

- Efeito parede (wall effect): ocorre quando as partículas finas são dominantes e o 

empacotamento regular destas partículas é interrompido pela superfície sólida das 

partículas grossas, que atuam como paredes, o que resulta na formação de vazios maiores 

entre partículas finas e grossas em comparação aos vazios entre as partículas finas. 

- Efeito encapsulamento (wedging effect): pode ocorrer com predominância de partículas 

finas ou grossas. Quando partículas grossas são dominantes, partículas finas isoladas 

podem permanecer entre os contatos de duas partículas grossas ao invés de preencher os 

vazios entre as mesmas. Estas partículas finas afastam as partículas grossas, gerando mais 

vazios. Quando partículas finas são dominantes, as partículas grossas se dispersam de 

forma que geralmente há muito espaço entre as partículas grossas, preenchido por 
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partículas finas. Porém, este espaçamento pode não ser uniformemente distribuído, e 

alguns deles podem ser relativamente pequenos, de forma a não comportar nem mesmo 

uma camada de partículas finas. Neste caso, há um aumento do volume de vazios. 

 

 

Figura 4.13: Efeitos estruturais pela interação entre partículas grossas e finas compactadas 
(modificado de Kwan et al., 2013). 

 

Os efeitos de preenchimento e de ocupação tendem a elevar ρd, reduzindo o volume de 

vazios, enquanto os efeitos de afrouxamento e parede tendem a reduzir ρd, elevando o 

volume de vazios. Os efeitos estruturais são aqui descritos obviamente de forma 

simplificada, considerando materiais bifásicos (partículas grossas e finas). Nos sistemas 

reais a situação é mais complexa, e uma combinação destes efeitos é esperada. 

 

Na mecânica dos solos vários autores exploraram de forma prática a influência das 

relações entre partículas grossas e finas na compactação. Taiba et al. (2016) investigaram a 

variação do índice de vazios máximo e mínimo (emax e emin) com o conteúdo de finos (silte 

com D50 em 0,023 mm) em dois tipos de areia (D50 em 0,596 e 0,558). A Figura 4.14 

mostra que, inicialmente, ao se adicionar uma parcela de finos à areia, o índice de vazios 

diminui, e isto ocorre porque os finos preenchem os vazios entre as partículas mais grossas 

(efeito de preenchimento).  
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À medida que se aumenta a proporção de finos o índice de vazios atinge um valor mínimo, 

e a partir daí aumenta continuamente. Esta inversão se deve à substituição de partículas 

grossas por um grupo de partículas finas, com vazios entre elas (contrário do efeito de 

ocupação). Conclui-se que tanto a areia quanto o silte isolados apresentam maiores níveis 

de índice de vazios em comparação às misturas entre os dois, devido à sua distribuição 

granulométrica mais uniforme. 

 

 

Figura 4.14: Índice de vazios versus conteúdo de finos (silte) para dois solos arenosos  
(Taiba et al., 2016). 

 

A Figura 4.15 apresenta de forma didática como a adição de finos reduz e posteriormente 

eleva o índice de vazios, através dos efeitos estruturais. O percentual de finos 

correspondente ao índice de vazios mínimo, indicado pelo ponto B, é denominado 

Conteúdo de Finos de Transição (TFC, transitional fines content) (Yang et al., 2006). 
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Figura 4.15: Diagrama esquemático da variação teórica de e em empacotamentos binários (Lade, 

2012). O ponto B corresponde ao Conteúdo de Finos de Transição. 

 

Na mecânica dos solos são utilizados alguns índices que buscam caracterizar a distribuição 

granulométrica do material como um todo: 

 

- Coeficiente de uniformidade (CU): corresponde à razão entre o D60 (tamanho no qual 

passam 60% das partículas) e o D10 (tamanho no qual passam 10% das partículas, também 

denominado tamanho efetivo), conforme Equação 4.4. Apesar do nome, representa, na 

verdade, um parâmetro de não uniformidade, já que quando maior CU menos uniforme é o 

solo. 

                                                                                                              (4.4) 

- Coeficiente de Curvatura (CC): parâmetro definido pela Equação 4.5, sendo D30 o 

tamanho no qual passam 30% das partículas: 

                                                                                                   (4.5) 
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Um material particulado pode ser classificado em termos de sua distribuição 

granulométrica em bem graduado, quando não há excesso ou falta de partículas em 

nenhum intervalo granulométrico, ou mal graduado, quando uma elevada proporção das 

partículas apresenta tamanhos dentro de uma faixa estreita (material uniforme), ou quando 

as partículas de tamanhos grande e pequeno estão presentes, mas há proporção 

relativamente pequena de partículas de tamanho intermediário (material não-uniforme, ou 

gap-graded) (Knappett e Craig, 2012). Os parâmetros CU e CC refletem esta classificação 

numericamente, sendo a graduação resultante da avaliação combinada de ambos. 

 

Uma das equações teóricas mais utilizadas na mineração para ajuste de distribuições 

cumulativas de tamanho de partículas é a equação de Rosin-Rammler (Equação 4.6), onde 

mrr é o coeficiente de uniformidade de Rosin-Rammler, xc é o tamanho característico de 

Rosin-Rammler, tomado como o tamanho no qual passam 63,2%, e y é a fração em massa 

menor que um dado tamanho. 

                                                                              (4.6) 

Em alguns casos a distribuição granulométrica apresenta bom ajuste através da equação da 

lei de potência (Equação 4.7), ou equação de Gates-Gaudin-Schumann (Latham et al., 

2002). Esta equação define a família de curvas de Fuller, sendo x a abertura da peneira e 

x100 o tamanho no qual passam 100% da massa (ou seja, o tamanho máximo), enquanto m 

governa a uniformidade ou o espalhamento da distribuição (geralmente se encontra no 

intervalo entre 0,75 e 2,00). 

                                                                                                         (4.7) 

Em uma das primeiras abordagens sobre a correlação entre distribuição granulométrica e 

empacotamento de partículas, Burminster (1938) quantificou a porosidade em amostras de 

partículas naturais, de formato similar, e distinguiu 5 tipos de distribuição granulométrica, 

descritos a seguir e ilustrados na Figura 4.16. 
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Tipo A: intervalo de distribuição muito estreito, com distribuição de Rosin-Rammler 

apresentando mrr próximo de 5. Produziram os maiores níveis de porosidade. 

Tipo B: amplo intervalo de distribuição igualmente distribuído em torno da média, 

satisfazendo a uma distribuição de Rosin-Rammler com mrr próximo de 0,75. 

Tipo D: distribuição bimodal com predominância de partículas finas ou de partículas 

grossas. 

Tipo E: distribuição distorcida para o lado das partículas finas. 

Tipo F: distribuição distorcida para o lado das partículas grossas, tal como uma 

distribuição que segue a lei de potência. Produziram os menores níveis de porosidade. 

 

 

Figura 4.16: Cinco tipos de distribuição granulométrica apresentadas como distribuição de frequência 
simples e acumulada (Burminster,1938 apud Latham et al., 2002). 
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O formato das partículas tem a mesma importância da distribuição granulométrica, por 

influenciar significativamente as propriedades físicas do material particulado. Porém, 

parâmetros morfológicos são muitas vezes negligenciados por serem mais difíceis de se 

determinar (Das e Sobhan, 2014).  

 

A morfologia das partículas tem sido descrita na mecânica dos solos e outras áreas através 

da comparação de grãos individuais com padrões pré-estabelecidos. Técnicas de análise 

digital de imagens têm evoluído, e têm se tornado uma ferramenta útil neste tipo de 

análise, incluindo análise de Fourier, análise fractal e técnicas híbridas (Soga 2005; 

Santamarina e Cho, 2006; Lira, 2011; Zheng e Hryciw, 2015). Vários parâmetros têm sido 

propostos na tentativa de se quantificar e diferenciar a morfologia de partículas, sendo os 

mais utilizados o coeficiente de arredondamento e a esfericidade. 

 

Coeficiente de Arredondamento (Roundness, R): quantificado como o raio de curvatura 

médio das feições de superfície relativo ao raio da maior esfera que pode ser inscrita na 

partícula (Wadell, 1932). Pode ser determinado pela comparação visual com escalas pré-

definidas (Santamarina e Cho, 2006). Powers (1953) propôs uma escala de classificação de 

partículas segundo a sua forma, sendo esta muito utilizada nos mais diversos ramos de 

estudo (Figura 4.17). 

 

 

Figura 4.17: Classes de arredondamento de Powers (Powers, 1953). 
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Esfericidade (Sphericity, ψψψψ): reflete o grau em que a forma de uma partícula se aproxima 

da esfera, sendo que uma esfera perfeita apresenta esfericidade igual a 1,0, e uma partícula 

com qualquer outra forma apresentará ψ menor que a unidade. Assim como o coeficiente 

de arredondamento, a esfericidade pode ser avaliada de forma visual (Santamarina e Cho, 

2006). Uma forma de calcular a esfericidade considera a razão entre a área da esfera de 

mesmo volume da partícula (Vp em m³) pela área superficial da partícula (Ap em m²) 

(Wadell, 1933; Da Luz, 2014):  

                                       (4.8) 

 

4.1.7 Liquefação na Mecânica dos Solos 

 

4.1.7 a –Tensões em Sólidos Particulados Saturados 

 

Antes de abordar a liquefação no âmbito da mecânica dos solos, faz-se necessário discorrer 

sobre conceitos fundamentais relacionados a tensões em sólidos particulados. Considere-se 

primeiramente um solo saturado sem percolação (Figura 4.18), ou seja, no qual os vazios 

entre as partículas estão preenchidos por água, mas não há migração do líquido em 

nenhuma direção. As duas fases presentes no solo (sólidos e água) apresentam respostas 

muito diferentes quanto à tensão – deformação – resistência (Powrie, 2012).  

 

Na Figura 4.18, a tensão total no ponto A pode ser obtida a partir do peso do solo e da 

água acima dele: 

 

                                                                                (4.9) 

Sendo: 

σ = tensão total no ponto A 

γw    = peso específico da água 

γsat = peso específico do solo saturado 
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H = altura do nível da água a partir do topo da coluna de solo 

HA = distância entre o ponto A e o nível da água. 

 

 

Figura 4.18: Coluna de solo saturado sem percolação (Das, 2014). 

 

Uma parcela da tensão total σ é suportada pelas partículas sólidas, nos pontos de contato. 

A soma das componentes verticais das forças nos pontos de contato entre as partículas 

dividida pela área da seção transversal da massa de solo é chamada tensão efetiva (σ’). 

Uma outra parcela da tensão total é suportada pela água contida entre as partículas gerando 

a poropressão (µw), que atua em todas as direções com a mesma intensidade (Das, 2014). 

Terzaghi (1936, apud Burland, 2012) estabeleceu o princípio da tensão efetiva, segundo o 

qual todos os efeitos mensuráveis de uma variação de tensão no solo, como compressão, 

distorção ou alteração na resistência ao cisalhamento, são devidas exclusivamente a 

mudanças na tensão efetiva. O princípio é equacionado da seguinte forma: 

 

                                                  σ’ = σ - µw                                                   (4.10) 
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4.1.7 b - Tensões em Sólidos Particulados Não Saturados 

 

No caso de um solo não saturado a questão das tensões torna-se mais complexa. Segundo 

Lu e Likos (2004), para solos não saturados o significado físico da tensão efetiva 

permanece o mesmo. Porém, dois fatores adicionais devem ser considerados: (1) a tensão 

agindo através da fase ar (a poropressão do ar) e (2) a diferença entre a poropressão do ar e 

a poropressão da água, ou seja, a sucção mátrica. Tem-se, assim, a abordagem de Bishop 

(1961) para solos não saturados, que expande a equação de Terzaghi para solos saturados: 

 

                                                 σ’ = (σ - µa) + χ(µa - µw)                                     (4.11) 

 

A diferença σ - µa é denominada tensão normal líquida (net normal stress), a diferença µa - 

µw é a sucção mátrica, e o parâmetro χ é uma variável do material, determinada 

experimentalmente, mas geralmente considerada como correspondente ao grau de 

saturação, no intervalo entre 0 e 1. Para χ = 0, tem-se um solo completamente seco, e para 

χ = 1 tem-se um solo saturado, neste caso a equação se reduz à fórmula de Terzaghi. 

 

Por via de regra, no momento inicial em que são embarcados nos navios, os minérios de 

ferro não estão saturados. A água encontra-se distribuída de forma aproximadamente 

homogênea entre as partículas sólidas, mas não preenchendo todos os vazios. Porém, ao 

longo da viagem marítima a base da pilha pode se tornar saturada devido à percolação da 

água. Assim sendo, considerando operações normais, os dois casos acima explanados 

podem estar presentes, mas com predominância de material não saturado. 

 

4.1.7 c - Dilatação e Contração de Sólidos Particulados Submetidos a Tensões 

 

Quando o material particulado é submetido a tensões cisalhantes, há tendência de variação 

de seu estado de compactação, e dependendo do estado inicial e da tensão aplicada pode 

ocorrer tanto um aumento do índice de vazios (dilatação) caso o material esteja denso, ou 

uma redução do índice de vazios (contração) caso o material esteja fofo. Porém, em ambos 

os casos, se o material for submetido a uma mesma tensão efetiva de confinamento, vai 
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atingir um mesmo índice de vazios final caso o carregamento seja suficiente, denominado 

índice de vazios crítico (Casagrande, 1936). 

 

O estado único para o qual os sólidos particulados tendem a se deslocar define um limite 

entre os comportamentos dilatante e contrativo. Quando se relaciona a tensão efetiva de 

confinamento (σ’3c) e o índice de vazios (e), este limite é denominado linha de estado 

permanente (steady state line, SSL), a qual representa o estado no qual o material flui 

continuamente sob tensão cisalhante constante, volume constante e velocidade constante 

(Castro, 1969). O posicionamento da SSL é influenciado pela distribuição granulométrica 

e pela angularidade das partículas (Kramer, 1996). Na Figura 4.19 é ilustrado um exemplo, 

considerando σ’3c em sua forma natural e logarítmica. 

 

 

Figura 4.19: Comportamento de solos inicialmente fofos e densos em condições drenadas e não 
drenadas (Kramer, 1996). 

 

Para um material particulado saturado e fofo, um carregamento não drenado (sem variação 

de volume) faz com que ocorra contração. Porém, como a água é praticamente 

incompressível, gera-se um excesso de poropressão positivo que implicará em redução da 

tensão efetiva até que seja atingido o índice de vazios da SSL (trajetória 1 da Figura 4.19). 

Caso o carregamento seja drenado, a variação de volume é permitida pois a água é livre 

para percolar pelos sólidos, e neste caso ocorrerá redução de volume, com redução de e, 

sem variação de σ’3c (trajetória 2 da Figura 4.19). 
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Para um material inicialmente denso, um carregamento não drenado faz com que ocorra 

dilatação, mas como não pode haver variação de volume, gera-se um excesso de 

poropressão negativo, que implica em um aumento de σ’3c (trajetória 3 da Figura 4.19). 

Caso o carregamento seja drenado ocorrerá a dilatação do material, com aumento de 

volume e elevação de e, sem variação de σ’3c (trajetória 4 da Figura 4.19). 

 

4.1.7 d - Conceituação do Fenômeno Liquefação 

 

O fenômeno da liquefação de solos é muito estudado devido às graves consequências de 

sua ocorrência quando afeta estruturas civis como barragens e construções. Recentemente 

ocorreram no Brasil dois casos catastróficos de liquefação em barragens de rejeitos. Em 

alguns países susceptíveis a eventos sísmicos, como o Japão, são frequentes os casos de 

liquefação de solos durante terremotos.  É um assunto complexo, com amplo campo de 

estudos em desenvolvimento e fonte de discussões na literatura geotécnica, com tópicos 

ainda controversos, principalmente no que concerne à liquefação de solos não saturados. 

  

Segundo Kramer (1996), o termo liquefação é utilizado para descrever uma série de 

fenômenos diferentes, mas relacionados entre si, que dizem respeito à deformação de solos 

não coesivos e saturados causada por carregamentos monotônicos* ou cíclicos** em 

condições não drenadas, apresentando todos estes fenômenos um fator em comum: a 

geração de um excesso de poropressão. 

 

Esta é uma definição clássica do fenômeno, porém algumas considerações são pertinentes. 

Jefferies e Been (2016), por exemplo, ressaltaram que não se trata necessariamente de um 

processo não drenado, sendo que o excesso de poropressão pode se movimentar através do 

solo ao longo do tempo. Além disso, estudos recentes têm demonstrado que a liquefação 

pode ocorrer em solos coesivos e não saturados. 

 

Alguns autores subdividem a liquefação em dois fenômenos, de acordo com o mecanismo 

de ruptura: fluxo por liquefação e mobilidade cíclica (Kramer, 1996). As diferenças entre 

ambos podem ser compreendidas com base na SSL. 

* Carregamentos Monotônicos ou Estáticos: causados por estruturas apoiadas sobre o solo ou mesmo pelo 
peso próprio do material, os quais causam uma tensão cisalhante estática, numa direção fixa. 

** Carregamentos Cíclicos ou Dinâmicos: causados por terremotos, detonações, tráfego, e outros tipos de 
vibração. Causam tensões cisalhante reversas, variáveis com o tempo. 
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• Fluxo por liquefação (ou liquefação): ocorre quando o solo apresenta tendência 

de contração sob carregamento não drenado. Na Figura 4.20, um solo com estado 

inicial no ponto C que sofre um carregamento cíclico não drenado tende a contrair, 

e, como não há drenagem, parte da carga será transferida para a água. A 

poropressão gerada reage para prevenir a variação de volume. Ocorrerá redução da 

tensão efetiva até que a SSL seja atingida no ponto A, onde permanecerá até cessar 

o escoamento. Caso a poropressão se iguale à tensão efetiva inicial, o solo perde 

toda a resistência e ocorre a ruptura. O material se transforma em um estado de 

suspensão e se comporta como um líquido viscoso (Ishihara, 2006; Guillén, 2008). 

A liquefação por fluxo produz os piores efeitos dentre os fenômenos relacionados, 

porém é menos frequente que a mobilidade cíclica (Kramer, 1996). 

 

• Mobilidade Cíclica: ocorre quando o estado inicial do solo está abaixo da SSL, no 

ponto D da Figura 4.20 por exemplo. Sob carregamento cíclico não drenado o 

material tende a dilatar, com trajetória para a esquerda na direção do ponto B, 

ocorrendo várias sequências de liquefação quando a condição de σ´3 = 0 é atingida, 

de forma sequencial com o ciclo de carregamento. A mobilidade cíclica ocorre 

quando a tensão de cisalhamento estática é menor que a tensão de cisalhamento do 

solo liquefeito, e as deformações produzidas se desenvolvem de forma progressiva 

durante o carregamento cíclico. 

 

Figura 4.20: Testes triaxiais cíclicos em amostra de areia saturada  
(Castro e Poulos, 1977, apud Guillén, 2008).  
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A avaliação dos riscos relacionados à liquefação de solos engloba três etapas: determinar 

se o solo é susceptível à liquefação, caso positivo, determinar se há possibilidade de 

iniciação do fenômeno, e caso positivo, avaliar os danos resultantes (Kramer, 1996). 

 

4.1.7 e - Avaliação da Susceptibilidade dos Solos à Liquefação 
 

Nem todos os solos são propensos à liquefação. Existem vários critérios para se avaliar a 

susceptibilidade ao fenômeno: critérios histórico, geológico, composicional e de estado 

(Kramer, 1996). Os dois últimos critérios serão abordados a seguir. 

 

• Critério composicional: como a liquefação exige o desenvolvimento de um 

excesso de poropressão, a susceptibilidade ao fenômeno está relacionada às 

características composicionais que influenciam o comportamento frente a variações 

de volume, incluindo a forma das partículas e a distribuição granulométrica.  

 

Em termos de distribuição granulométrica, alguns autores definiram faixas de 

granulometria nas quais o solo seria susceptível à liquefação (Tsuchida, 1970, apud 

Terzaghi et al., 1996; Ishihara, 1985). Segundo Kramer (1996), os solos mal 

graduados seriam mais susceptíveis porque são mais propensos a variação de 

volume. Em solos bem graduados o preenchimento dos vazios entre as partículas 

grandes por partículas pequenas dificultaria a variação de volume, restringindo a 

geração de excesso de poropressão. Porém, existe pouco consenso sobre a relação 

entre granulometria e resistência à liquefação.  

 

Quanto à influência de partículas finas, há estudos com resultados contraditórios, 

alguns indicando que a adição de finos aumenta a resistência à liquefação, e outros 

demonstrando o contrário (Lade et al., 1998; Monkul et al., 2015; Ishihara et al., 

1978). Diante do cenário inconclusivo, Ishihara e Koseki (1989) propuseram que a 

influência dos finos na susceptibilidade à liquefação depende de sua natureza e 

nível de plasticidade. 
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Quanto à forma das partículas, solos com grãos arredondados se densificam mais 

facilmente em comparação com solos de grãos angulosos, o que os tornam mais 

susceptíveis à liquefação (Kramer, 1996). 

 

• Critério de estado: mesmo que os critérios composicionais sejam atendidos, a 

ocorrência da liquefação está condicionada ao estado inicial do solo, ou seja, à 

tensão e massa específica aparente no momento do carregamento cíclico (Sawicki 

et al., 2015). Solos situados abaixo da SSL não são susceptíveis ao fluxo por 

liquefação; solos situados acima da SSL são susceptíveis ao fluxo por liquefação 

apenas se as tensões de cisalhamento estáticas excederem a sua resistência no 

estado permanente.  Já a mobilidade cíclica pode ocorrer em solos cujo estado se 

encontra tanto acima quanto abaixo da SSL (Kramer, 1996). 

 

Os conceitos e definições abordados acima são referentes aos solos saturados, e, de fato, 

por muito tempo se considerou que somente solos saturados, seriam susceptíveis à 

liquefação. Entretanto, muitos estudos e observações de campo têm comprovado que 

também em solos não saturados o fenômeno pode ser desencadeado. Similarmente à 

definição de liquefação para solos saturados, a tensão efetiva deve ser anulada devido ao 

acúmulo de poropressão da água para que a liquefação ocorra em solos não saturados, 

considerando também, neste caso, um acúmulo da poropressão do ar (Unno et al., 2008). 

 

No âmbito dos solos não saturados, o grau de saturação S é um parâmetro de fundamental 

importância para a susceptibilidade à liquefação, sendo que quanto menor o grau de 

saturação, mais resistente o solo será ao fenômeno (Komolvilas e Kikumoto, 2017; Zhang 

et al., 2016a; Liu e Xu, 2015; Bian e Shahrour, 2009; Unno et al., 2008; Ishihara e 

Tsukamoto, 2004). Vários autores indicam a redução de S como medida de redução do 

potencial de liquefação. Tomida e Okamura (2015) propuseram a aplicação de injeção de 

ar no solo para diminuir S, e constataram que uma redução de 100% para 85% de saturação 

restringiu significativamente o excesso de poropressão gerado durante vibração. O excesso 

de poropressão gerado na zona saturada foi absorvido pela zona não saturada adjacente.  

 



 

51 

 

A abordagem de reduzir S é muito semelhante à filosofia da IMO com relação à prevenção 

de acidentes relacionados à liquefação de cargas sólidas a granel em navios, baseada na 

limitação de umidade da carga no embarque, que implica em limitação do grau de 

saturação. 

 

4.1.7 f - Métodos para Avaliação do Potencial de Liquefação 
 

O fato de um solo ser susceptível à liquefação não implica necessariamente na ocorrência 

do fenômeno em caso de carregamento cíclico ou estático. O potencial de liquefação 

depende da intensidade, da duração e do tipo de carregamento (Ishihara, 1996; Kramer, 

1996). É importante salientar este fato quando se avalia o potencial de liquefação de cargas 

sólidas a granel em navios, pois os níveis de energia e os ciclos de carregamento são muito 

diferentes em comparação com os terremotos, objeto típico das análises de risco de 

liquefação em geotecnia. 

 

A avaliação do potencial de liquefação de um solo consiste em se confrontar a tensão à 

qual o solo é submetido, com a resistência do solo. A resistência à liquefação pode ser 

definida como a razão de tensão cíclica (cyclic stress ratio, CSR) necessária para 

desencadear a liquefação em um dado estado de compactação (Ishihara, 1996). A CSR 

corresponde à razão entre a amplitude da tensão cisalhante cíclica (τcyc) e a tensão de 

confinamento efetiva inicial (σ’vc) (Equação 4.12). 

 

                                                                                                            (4.12) 

 

Segundo Idriss e Boulanger (2008) a liquefação pode ser caracterizada através da curva de 

resistência cíclica, que contém a resistência à liquefação em termos da CSR no eixo das 

ordenadas, e o número de ciclos de carregamento cíclico (N) no eixo das abscissas, 

indicando o número de ciclos necessários para que ocorra a liquefação. Quanto maior a 

CSR menor o número de ciclos requerido para desencadeamento da liquefação. A Figura 

4.21 apresenta um exemplo de curva de resistência cíclica para uma amostra de areia. 



 

52 

 

 

 

Figura 4.21: Curva de resistência cíclica para amostra de areia (Ishihara, 1996). 

 

A curva de resistência cíclica de um solo pode ser obtida através de métodos de 

laboratório, sendo o mais utilizado o ensaio de compressão triaxial cíclica (Kramer, 1996). 

Nestes testes (Figura 4.22), uma amostra de solo moldada em um corpo de prova cilíndrico 

é submetida a uma pressão de confinamento (σ3) que atua em todo o entorno do corpo de 

prova. Uma tensão adicional (σd) é aplicada na direção axial. Em virtude destas condições 

de contorno, as tensões principais na amostra são sempre horizontais e verticais. A 

diferença entre a tensão axial e a tensão radial é denominada tensão desviadora, que é 

aplicada ciclicamente, usualmente mantendo-se a tensão radial fixa e variando-se a tensão 

axial na frequência desejada (Lade, 2016). 

 

Os testes triaxiais cíclicos podem ser executados em três configurações de consolidação e 

drenagem da amostra, dependendo dos objetivos do estudo: consolidado - drenado; 

consolidado - não drenado e não consolidado - não drenado. Para estudos relacionados à 

liquefação, geralmente se utiliza a configuração consolidado - não drenado, pois neste caso 

há maior proximidade com relação à situação real na qual não há tempo para drenagem da 

água contida no solo durante o carregamento cíclico (Huang e Yu, 2017). 
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Figura 4.22: Diagrama esquemático do aparato para testes triaxiais (Lade, 2016). 

 

Dois critérios têm sido geralmente considerados para definição da ocorrência de liquefação 

nos ensaios triaxiais cíclicos, um relacionado à tensão e o outro à deformação: 

 

• Seed e Lee (1966) definiram liquefação como o número de ciclos no qual o excesso 

de poropressão se iguala à tensão efetiva de confinamento inicial, caracterizando um 

critério de tensão (na prática se considera a ocorrência de liquefação quando a 

poropressão atinge 95% da tensão de confinamento).  

 

• Castro (1975) adotou uma abordagem baseada na deformação, considerando que um 

corpo de prova se liquefaz quando a deformação axial (axial strain) atinge 5%.  

 

Para se caracterizar a resistência à liquefação nos ensaios triaxiais cíclicos geralmente é 

considerada a CSR na qual se atinge um dos critérios acima em 20 ciclos de carregamento, 

considerado um número representativo com base no histórico de carregamentos medidos 

em terremotos (Ishihara, 1996). 
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A Figura 4.23 apresenta um exemplo de resultado de ensaios triaxiais cíclicos. O gráfico 

superior contém a variação da tensão de cisalhamento cíclica (harmônica, com amplitude 

constante) aplicada ao corpo de prova com o tempo (ou com o número de ciclos). O 

gráfico do meio apresenta a variação da razão do excesso de poropressão, expresso em 

porcentagem, que corresponde à razão entre a poropressão e a tensão de confinamento 

inicial (ru = u / σc’). Quando ru atinge 95%, considera-se a ocorrência de liquefação. O 

gráfico inferior contém a variação da deformação axial, expressa em porcentagem. Para o 

teste triaxial cíclico, quando a deformação atinge 5%, considera-se a ocorrência de 

liquefação. 

 

 

Figura 4.23: Gráficos de resposta de uma areia saturada submetida a carregamento cíclico em 
condição não drenada (Orense, 2013 apud Lu, 2014). 
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4.2 Liquefação de Cargas a Granel Durante o Transporte em Navios 

 

4.2.1 Transporte Marítimo de Minério de Ferro 
 

Cargas sólidas a granel, como minério de ferro, são transportadas em navios do tipo 

graneleiro (bulk carrier), embarcações versáteis que podem ser adaptados para várias 

aplicações, dentre as quais o transporte de minério (mineraleiros – ore carriers), cargas 

combinadas (OBO: ore-bulk-oil), e outros subtipos. Alguns (geralmente navios menores) 

são equipados com equipamentos para manuseio da carga (geared vessels), porém os 

maiores navios não possuem estas estruturas (gearless vessels). A principal diferença dos 

navios mineraleiros para os demais graneleiros é construtiva, já que os mesmos são 

reforçados para transporte de cargas de densidade mais elevada (Wijnolst e Wergeland, 

1996).  

 

Os navios são também classificados conforme a capacidade medida em dwt, ou 

Deadweight (peso morto), unidade correspondente à soma dos pesos variáveis que um 

navio é capaz de carregar com segurança, considerando a carga, combustível, água potável 

e de lastro, provisões, passageiros e tripulação, expresso em toneladas (Brodie, 2013).  

 

Os navios graneleiros são divididos em seis classes: Mini Bulkers (< 10.000 dwt); 

Handysize (10.000 a 34.999 dwt); Handymax (35.000 a 49.999 dwt); Supramax (50.000 a 

59.999 dwt); Panamax (60.000 a 80.000 dwt) e Capesize (> 80.000 dwt). Navios de porte 

maior que 80.000 dwt são subdivididos em várias classes, como VLOC (Very Large Ore 

Carrier) e Valemax (aprox. 400.000 dwt), também conhecido como Chinamax. Navios 

Panamax apresentam as dimensões máximas para passagem no Canal do Panamá, limitado 

a largura de 32,25 m. Os navios maiores são denominados Capesize porque precisam 

contornar o Cabo da Boa Esperança ou o Cabo Horn para navegar entre os oceanos.  

 

O aumento da demanda por minério de ferro e outras commodities vivenciado nos últimos 

anos levou a um consequente aquecimento do mercado de navegação. O gráfico da Figura 

4.24 apresenta o número de entregas de novos navios graneleiros ao longo dos anos, 

divididos pelo porte da embarcação, e mostra um boom a partir de 2009. 
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Figura 4.24: Entregas de navios graneleiros entre 1963 e 2013 (Man, 2014). 

 

Em 2016 a frota mundial de navios graneleiros atingiu 10.919 embarcações, sendo 9.541 

do tipo graneleiro convencional (bulk carriers) com porte médio de 70.700 dwt. Navios 

mineraleiros com média de 269.900 dwt somavam 233 embarcações (ISL, 2016). A Tabela 

4.1 apresenta dados referentes à frota mundial para granéis sólidos, comparando números 

de 2012 e 2016, mostrando uma evolução considerável para um período de 4 anos. 

 

Tabela 4.1: Frota mundial e porte médio de navios graneleiros em 2012 e 2016 (ISL, 2016). 

 

 

Com relação ao porte, em janeiro de 2016 a maior parte dos graneleiros consistia em 

navios Handysize e Panamax. Porém, em termos de capacidade disponível, 38,7% 

correspondiam a navios Capesize com dwt superior a 150.000. Havia um total de 1.517 
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encomendas de novos navios graneleiros, sendo a maior parte de porte Panamax (783 

navios) e Handyzise (347 navios), mas impressiona também o número de navios de maior 

porte, Capesize de dwt superior a 150.000, com 234 encomendas, números que evidenciam 

que o mercado marítimo continua aquecido (Tabela 4.2). 

 

Tabela 4.2: Frota mundial de navios graneleiros por porte, e encomendas em 2016 (ISL, 2016). 

 

 

As embarcações mais utilizadas para transporte de minério de ferro são graneleiros 

convencionais ou mineraleiros de porte Capesize, incluindo navios VLOC e Valemax, 

sendo que este último tipo corresponde às maiores embarcações em operação atualmente, 

projetadas especialmente para carregar minério de ferro. Com porte de aproximadamente 

400.000 dwt, 30,4 m de altura, 362 m de comprimento, 65 m de largura, 23 m de calado 

carregado (profundidade a que se encontra o ponto mais baixo da quilha em relação à 

superfície da água), e consumo de 95 t/dia de combustível, os Valemax representam um 

grande avanço na indústria naval, podendo realizar 4 viagens por ano para a Ásia 

transportando mais que o dobro de minério em comparação com navios Capesize (Vale, 

2012).  

 

Os gráficos das Figuras 4.25 e 4.26 apresentam a distribuição dos tipos de navios 

utilizados no transporte de minério de ferro em 2012.  
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Figura 4.25: Tipos de navio carregando minério de ferro em 2012, por tonelagem (TWG, 2013b). 

 

Figura 4.26: Tipos de navio carregando minério de ferro em 2012, considerando número de viagens 
(TWG, 2013b). 

 

4.2.2 Comportamento e Liquefação de Minérios Durante o Transporte Marítimo 
 

Os finos de minérios de ferro são diferentes em vários aspectos em comparação com os 

solos usualmente estudados pela mecânica dos solos. A massa específica dos sólidos, por 

exemplo, é geralmente mais elevada, atingindo valores próximos de 5 g/cm³ em 

concentrados ou minérios naturais mais ricos em Fe, devido à predominância de óxidos de 

Fe. Consequentemente a massa específica aparente destes materiais é também mais 

elevada, o que influencia nas tensões às quais o minério é submetido.  

 

Apesar das diferenças, estudos geotécnicos demonstraram que o padrão de resposta a 

carregamentos cíclicos dos FMF é similar às areias comuns (Wang et al., 2016a), e, em 
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termos de estabilidade, os minérios podem ser avaliados utilizando os princípios da 

mecânica dos solos elucidados anteriormente. 

 

Para análise do comportamento do minério embarcado ao longo de uma viagem marítima é 

necessário se caracterizar os carregamentos cíclicos aos quais o material é submetido. Um 

navio em movimento no oceano está sujeito a 6 graus de liberdade (três graus de liberdade 

lineares e três angulares), indicados na Figura 4.27, sendo que os movimentos em cada 

eixo são induzidos pelas ondas, pelo vento, pelo próprio avanço do navio impelido pelos 

motores, ou por deslocamentos de peso no navio. Obviamente os movimentos da 

embarcação são transferidos à carga acondicionada nos porões.  

 

 

Figura 4.27: Sistema de coordenadas para descrição dos movimentos de uma embarcação. 
Fonte: Arquivo Vale (fotografia modificada pelo autor). 

 

Um navio estável na posição vertical é dito aprumado. O ângulo de inclinação entre o 

plano de simetria longitudinal da embarcação e um plano perpendicular à linha d’água 

(inclinação ao longo do eixo X da Figura 4.27) é denominado banda, ou ângulo de banda 

(roll angle). O ângulo entre o plano de base da embarcação e um plano paralelo à linha 

d’água no sentido longitudinal (inclinação ao longo do eixo Y da Figura 4.27) é 

denominado trim, ambos estão ilustrados na Figura 4.28. Os movimentos de balanço e 
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arfagem (ou caturro) são os equivalentes dinâmicos dos ângulos de banda e trim, 

respectivamente (Fonseca, 2005; Martins, 2010). 

 

 

Figura 4.28: Ângulos de banda (Φs) e trim (ϴs) (Biran e Lopez-Pulido, 2014). 

 

No decorrer da viagem marítima os movimentos do navio e a vibração dos motores 

exercem o papel de carregamentos cíclicos que atuam sobre a carga (Fagerberg, 1965, 

Fagerberg e Stavang, 1971). Medições realizadas a bordo de navios em viagens 

intercontinentais demonstraram que a influência da vibração dos motores na carga é 

desprezível, e que somente os movimentos vertical e transversal do navio são 

significativos para os carregamentos cíclicos aos quais a carga é submetida (TWG, 2013b).  

 

A energia transferida ao minério varia com o porte do navio, sendo que navios maiores 

transferem menos energia para a carga, configurando uma situação mais estável. A posição 

da carga no navio também influencia nos níveis de carregamento cíclico, sendo que o 

primeiro porão, situado na proa do navio, experimenta os maiores níveis de aceleração em 

comparação com os demais. O movimento transversal de navios de porte Capesize, mais 

utilizados no transporte de FMF, apresenta período de 10 s, que corresponde a uma 

frequência de 0,1 Hz, com acelerações tipicamente próximas a 0,1 g (TWG, 2013b).  

 

Estudos numéricos indicaram que a tensão de cisalhamento causada pelo ângulo de banda 

seria a componente dominante na tensão de cisalhamento à qual a pilha de minério é 

submetida (TWG, 2013d). À medida que o navio se inclina no movimento de balanço, 



 

61 

 

uma tensão de cisalhamento adicional é gerada devido à tendência de a carga deslizar para 

o lado mais baixo do porão. Como o movimento é lento (períodos da ordem de 10 s), a 

condição pode ser considerada quase-estática, e nos estudos de liquefação de minérios 

durante o transporte marítimo a CSR induzida ao minério pelo adernamento do navio na 

região superficial das pilhas tem sido estimada pela tangente do ângulo de banda, sendo 

que pelo modelo de Mohr este parâmetro é proporcional à tensão vertical de confinamento 

efetiva, e o seno será proporcional à tensão de cisalhamento (TWG, 2013d; GBWG, 2017). 

 

A resposta do minério ao carregamento cíclico ao longo de uma viagem marítima 

dependerá das características do material e de suas condições iniciais, especialmente da 

umidade (Green e Kirby, 1981; Zhou et al., 2014).  

 

O TWG (2013b e 2013d) realizou monitoramento de pilhas de FMF carregadas com 

umidades típicas ao longo de quatro viagens marítimas de navios de porte Capesize, do 

Brasil para a Ásia, com objetivo de avaliar alterações na geometria da carga e variações de 

poropressão nas pilhas. O estudo incluiu escaneamento a laser das pilhas em intervalos de 

15 minutos, monitoramento da poropressão através de transdutores instalados em vários 

pontos da pilha, e o monitoramento constante da altura das ondas no mar através de 

sensores de movimento (MRU - motion reference unit).  

 

A sobreposição dos dados gerados pelos três monitoramentos permitiu avaliar a influência 

dos carregamentos cíclicos sobre as pilhas de minério. A Figura 4.29 apresenta os 

resultados referentes a um intervalo de 10 dias de navegação, durante o qual o navio foi 

submetido a condições de mar agitado, com ondas de até 6 m de altura. Observa-se que 

houve ligeira elevação de poropressão principalmente na base da pilha, o que pode ser 

atribuído a influência direta do carregamento cíclico, porém, sem alteração alguma na 

geometria da pilha.  
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Figura 4.29: Monitoramento de geometria de pilha de minério, poropressão da água na pilha e altura 
de ondas ao longo de uma viagem marítima (modificado de TWG, 2013d). 

 

A Figura 4.30 mostra a imagem digitalizada do escaneamento a laser de outro tipo de FMF 

monitorado durante uma viagem, representando a pilha logo após o embarque (a) e ao 

término da viagem (b). Neste caso houve alteração na geometria da pilha, sendo que as 

bordas aparecem niveladas ao fim da viagem. O sequenciamento completo de imagens 

Escaneamento a Laser 

Altura das Ondas 6 m 

Poropressão da Água 

Escaneamento a Laser 

Altura das Ondas 6 m 
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mostrou que houve percolação de água para fora da pilha, com acúmulo nos cantos do 

porão. A água livre promoveu erosão em pequenas porções da superfície da pilha, 

causando pequenos deslizamentos localizados. Porém, a maior parte do material sofreu 

pouca alteração, e os deslizamentos localizados não foram resultado de liquefação, já que a 

poropressão medida pelos transdutores não atingiu valores que caracterizassem uma 

ocorrência do fenômeno (TWG, 2013d).  

 

 

Figura 4.30: Pilha de FMF em porão de navio antes (a) e após (b) viagem marítima (TWG, 2013d). 

 

Tipicamente a água livre que percola para a base da pilha é removida para fora dos porões 

por meio dos sistemas de bombeamento localizados nos pocetos (poços de coleta de água 

dispostos nos cantos de cada porão), evitando o efeito erosivo. Porém, nem todo tipo de 

minério de ferro permite a percolação de água (TWG, 2013d). 

 

O monitoramento das cargas a bordo demonstrou também que a compactação do material 

ao longo da viagem depende do número de ciclos e da amplitude do carregamento, sendo 

os valores típicos inferiores a 5% (TWG, 2013b). 

 

Os dois casos descritos acima evidenciam que os carregamentos cíclicos impostos pela 

movimentação de um navio podem implicar em elevação da poropressão da água contida 

no minério transportado. Porém, como a umidade em ambos os casos era baixa, como 

ocorre tipicamente, a poropressão não atingiu níveis críticos e não houve qualquer 

problema de estabilidade do minério que afetasse a estabilidade dos navios.  
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Por outro lado, caso o minério apresente umidade elevada, com grau de saturação acima de 

um determinado limite, e caso os níveis de carregamento cíclico aos quais o material é 

submetido ultrapassem os limites de resistência, será gerado um excesso de água pela 

redução dos vazios disponíveis para acomodar o líquido, o que pode resultar em 

basicamente dois cenários (Fagerberg, 1965; Fagerberg e Stavang, 1971):  

• Caso o material seja permeável o excesso de água deixará facilmente a pilha pelas 

laterais ou pelas camadas superiores. Não ocorre perda de resistência na pilha, 

porém pode haver formação de superfície livre acima da carga, o que pode levar a 

deslizamentos na pilha (Figura 4.31a). 

• Caso a permeabilidade do material seja baixa, toda a tensão pode ser 

momentaneamente transferida para a água contida nos vazios, gerando um excesso 

de poropressão, que pode culminar na liquefação da carga (Figura 4.31b). 

 

 

Figura 4.31: Água livre em areia (a) e bagaço de azeitona liquefeito (b) após aplicação de 
carregamento cíclico (Spandonidis, 2016). 

 

É importante salientar que o termo liquefação é utilizado na indústria de navegação muitas 

vezes de forma equivocada, para denominar uma série de fenômenos geotécnicos, 

incluindo: liquefação clássica, mobilidade cíclica, ruptura em talude, e deslizamento em 

massa (IMO/ Brasil, 2012c; Rose, 2014) ilustrados na Figura 4.32. Dependendo da 

magnitude, todos estes fenômenos podem ser prejudiciais à estabilidade da embarcação, 

porém a ruptura em taludes da pilha, e o deslizamento da pilha por inteiro não 

necessariamente envolvem a geração de excesso de poropressão, e podem ocorrer mesmo 

com material a granel seco.  
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Figura 4.32: Três diferentes tipos de deslocamento de carga que podem ocorrer em um porão 
(Rose, 2014). 

 

4.2.3 A Liquefação da Carga como Risco à Estabilidade das Embarcações 

 

Navios que transportam cargas sólidas a granel estão sujeitos a riscos muito particulares 

devido à possibilidade de movimentação da carga (Biran e Lopez-Pulido, 2014), o que 

pode impactar em sua estabilidade, termo que reflete a tendência da embarcação de 

retornar ao equilíbrio após ser inclinada a partir da posição vertical (Kobyliński e Kastner, 

2003).  

 

A Figura 4.33 apresenta um diagrama esquemático das componentes de estabilidade de um 

navio. O peso da embarcação (W) age através do seu centro de gravidade (G), a força de 

empuxo age de forma contrária ao peso (para cima), atuando no centro de carena (B), que 

corresponde ao centro geométrico do volume submerso. Considerando um estado estável, 

as forças atuantes em G e B se esforçam para atingir um alinhamento vertical. Em um 

navio aprumado, estas forças estão verticalmente alinhadas (Figura 4.33a).  

 

O metacentro (M) é o ponto de encontro da linha vertical que passa pelo centro de 

flutuação (centro de gravidade da área de flutuação) quando o navio está na posição 

direita, com a linha vertical que passa pelo centro de flutuação quando o navio está 
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inclinado de qualquer ângulo. Para haver equilíbrio estável M deve estar acima de G. A 

distância entre G e M é denominada altura metacêntrica (Fonseca, 2005), que varia de 2 a 

3 m para navios mineraleiros (Barrass e Derrett, 2012). 

 

Quando uma força externa inclina o navio de um ângulo ϴ sem deslocar seu centro de 

gravidade (Figura 4.33b), B se desloca para um lado do navio, pois a forma do volume 

imerso se altera, atingindo a posição B1, enquanto G permanece fixo. Este deslocamento 

vai resultar numa ação do empuxo, que tende a endireitar a posição do navio. A distância 

horizontal entre B e G é denominada braço de endireitamento (GZ). Tem-se então um 

conjugado (ou momento) de endireitamento (W x GZ) (figura 4.33c), que leva o navio a 

oscilar de um lado para o outro enquanto B e G se tornam alinhados (CSBO, 1996, apud 

Rose, 2014; Fonseca, 2005). 

 

 

Figura 4.33: Diagrama esquemático das componentes de estabilidade de embarcações 
 (Barrass e Derrett, 2012). 



 

67 

 

Caso ocorra um deslocamento transversal de massa no navio, como a movimentação da 

carga por exemplo, G será deslocado, sendo possível que M passe a estar abaixo de G, ou 

seja, tem-se GM negativa (Figura 4.34). Neste caso, GZ causará um momento de 

emborcamento, ou seja, o empuxo tende a inclinar ainda mais o navio na direção do 

adernamento em que o mesmo se encontra, o que pode leva-lo a adernar (desenvolver um 

ângulo de banda permanente) ou emborcar (virar com o casco para cima) rapidamente 

(CSBO, 1996, apud Rose, 2014; Barrass e Derrett, 2012; Fonseca, 2005). 

 

 

Figura 4.34: Equilíbrio instável (Barrass e Derrett, 2012). 

 

A estabilidade de embarcações pode ser avaliada pela curva de estabilidade estática, que 

contém o braço de endireitamento (GZ) no eixo das ordenadas versus o ângulo de banda 

no eixo das abscissas (exemplo na Figura 4.35). O formato típico das curvas de 

estabilidade mostra inicialmente um incremento em GZ à medida que o navio se inclina, 

pois o ponto B se distancia de G. Porém, GZ atinge um máximo e a partir deste ponto 

decai, pois de acordo com a geometria da parte submersa, o ponto B se aproxima 

novamente de G. A redução de GZ continua até que as forças da gravidade e de empuxo se 

alinhem novamente, e a partir daí ocorre o emborcamento, ou seja, o navio não retorna 

mais à posição vertical (GZ assume um valor negativo). 
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Figura 4.35: Exemplo de curva de estabilidade estática (Babicz, 2015). 

 

A curva de estabilidade se altera sempre que há deslocamento do centro de gravidade do 

navio, o que pode ocorrer, por exemplo, para diferentes níveis de carregamento, ou caso 

haja deslocamento transversal da carga. A relação dinâmica entre a embarcação e a carga 

varia conforme o tipo de material transportado: 

 

• Carga líquida preenchendo totalmente os porões: o líquido age como uma massa 

sólida, e seu centro de gravidade permanece sempre constante e não interfere no 

centro de gravidade do navio ou na altura metacêntrica quando o navio se inclina. 

• Carga líquida preenchendo parcialmente os porões: a carga se move continuamente 

(Figura 4.36) e pode estar sujeita ao efeito superfície livre: quando o navio se 

inclina para um lado, o líquido se move continuamente de forma a manter sua 

superfície paralela à linha d’água. O volume da carga fica desbalanceado e desloca 

o centro de gravidade do conjunto na direção de inclinação, e o mesmo ocorre na 

inclinação para o lado oposto. Pode ocorrer uma diferença de fase entre os 

movimentos do líquido e da embarcação, o que pode gerar um efeito cumulativo 

prejudicial à estabilidade, que pode culminar no emborcamento do navio 

(Kobyliński e Kastner, 2003; Rakhmanin e Zhivitsa, 2000). 
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Figura 4.36: Movimentação de água em um modelo de porão de navio com excitação transversal  
(Luo et al., 2016). 

 

• Cargas sólidas rígidas: quando presas ao casco de um navio seguem o movimento 

da embarcação como se ambos fossem um único corpo, sem alteração no centro de 

gravidade. 

• Cargas sólidas a granel completamente secas: não se movem continuamente com o 

movimento de balanço do navio, mas permanecem estáticas desde que o ângulo de 

banda não ultrapasse o ângulo de repouso do material. Caso este ângulo seja 

ultrapassado o material se movimenta repentinamente, deslocando o centro de 

gravidade do sistema. Quando a embarcação rola de volta, a carga não se move até 

que o ângulo de repouso seja superado novamente (Spandonidis e Spyrou, 2016; 

Biran e Lopez-Pulido, 2014). 

• Cargas sólidas a granel úmidas: é o caso dos minérios em geral. A umidade em 

níveis baixos aumenta a resistência dos sólidos particulados em comparação com 

um material seco, devido à sucção. Porém, umidades muito elevadas podem 

desencadear na carga fenômenos de instabilidade, incluindo a liquefação, que pode 

deslocar cargas a granel mesmo que o navio assuma inclinações inferiores ao 

ângulo de repouso natural do material transportado (Biran e Lopez-Pulido, 2014).  
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Caso ocorra liquefação de uma carga sólida a granel, ela perde a estabilidade e passa a se 

comportar como um líquido denso e viscoso, de comportamento intermediário aos dois 

cenários supramencionados (carga líquida e carga a granel seca), gerando o efeito 

superfície livre, definido como a redução de estabilidade causada pelas variações de centro 

de gravidade de líquidos que preenchem parcialmente um tanque (ou porão) no navio, que 

pode levar a altura metacêntrica negativa (Babicz, 2015). A carga liquefeita se movimenta 

livremente no porão, geralmente com diferença de fase com relação à embarcação: 

enquanto o navio se move para um lado, a carga se move na direção oposta.  

 

A liquefação é um fenômeno reversível, no sentido de que a carga pode se estabilizar 

novamente (Green e Kirby, 1981). Porém, o material pode se estabilizar acumulando-se 

em um dos lados do porão durante um movimento de balanço mais extremo (conforme 

exemplificado na Figura 4.37), tornando-se um fator de desequilíbrio para o navio (Andrei 

e Pazara, 2013), que pode adernar ou até mesmo emborcar repentinamente.  

 

 

Figura 4.37: Carga de fluorita após liquefação, acumulada em um dos lados do porão do navio 
 (HKMD, 2005). 

 

Os efeitos da formação de uma superfície livre nos porões de um navio devido à 

liquefação de cargas minerais têm sido explorados por vários estudos. As conclusões 

mostram, de uma maneira geral, que quanto maior a amplitude e frequência das oscilações 

transmitidas à carga, piores os efeitos em termos de estabilidade do navio, pois há maior 

tendência de atraso entre o movimento da embarcação e da carga. 
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A viscosidade do minério liquefeito também se mostrou importante: quanto maior a 

viscosidade, maior a propensão de acúmulo unilateral da carga, dificultando o retorno do 

navio à vertical na sequência do movimento de balanço, o que pode piorar com maiores 

amplitudes e frequências de oscilação (Zou et al. 2013; Zhang et al. 2016b; Zhang et al. 

2017).  

 

Ju et al. (2017) simularam o comportamento de um material particulado em diferentes 

umidades, confinado em um recipiente e submetido a diferentes condições de ondas, 

utilizando modelos matemáticos. Os autores compararam o ângulo de inclinação do porão 

com o centro de massa da carga para avaliar a estabilidade do conjunto. Os resultados 

indicaram que cargas com umidades mais elevadas podem levar o navio a emborcar. O 

estudo concluiu que a redução da umidade inicial da carga pode elevar consideravelmente 

a estabilidade do conjunto. Os resultados numéricos reproduziram testes em modelos 

físicos realizados em outro estudo (ClassNK, 2012) (Figura 4.38). 

 

 

Figura 4.38: Teste de inclinação a 50° em modelo físico com minério de níquel em várias umidades 
(ClassNK, 2012) e simulação numérica das mesmas condições (Ju et al. 2017). 

 

A Figura 4.39 apresenta uma comparação de curvas de estabilidade estática para diferentes 

níveis de carregamento dos porões, antes e após a liquefação da carga a granel, que 

evidenciam a redução da estabilidade devido ao efeito superfície livre causado pela carga 

liquefeita, sendo que quanto mais vazio o porão, pior o efeito (Koromila et al., 2013).  
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Figura 4.39: Curvas de estabilidade antes (a) e após (b) liquefação da carga para diferentes níveis de 
preenchimento dos porões (Koromila et al., 2013). 

 

O estudo de Koromila et al. (2013) indicou que o carregamento alternado dos porões, que 

possibilita maior preenchimento dos mesmos, traz maior estabilidade caso a carga venha a 

se comportar como um fluido. 

 

Análises de estabilidade de embarcações realizadas por TWG (2013b) evidenciaram que, 

para navios de porte Capesize, a estabilidade não é comprometida a menos que mais de 

50% da carga tenha se movimentado significativamente, e que navios Handymax e 

Handysize possuem menor reserva de estabilidade para cargas de elevada densidade, como 

é o caso dos FMF.  

 

Armadores e classificadoras de embarcações têm investido no desenvolvimento de navios 

especiais “à prova de liquefação” (Specially Constructed Cargo Ships ou Specially Fitted 

Vessels). O primeiro deles, construído em 2012, é o graneleiro MV Jules Garnier II (Figura 

4.40), com capacidade de 27.454 dwt, foi desenvolvido para transporte de minério de 
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níquel. O navio possui anteparas longitudinais nos porões, que limitam uma eventual 

movimentação da carga, mantendo a estabilidade mesmo com a carga liquefeita, e 

asseguram maior resistência estrutural (Wilson, 2015). 

 

 

Figura 4.40: MV Jules Garnier II, primeiro graneleiro especialmente construído para transportar 
minério de níquel, mesmo que liquefeito (ClassNK, 2012 apud GCaptain, 2012). 

 

As especificações para a construção de navios especiais não estão bem definidas no 

Código IMSBC, a não ser por menções de que o navio deve possuir limites estruturais 

permanentes ou divisórias projetadas para conter qualquer deslocamento da carga.  

 

A classificadora DNV GL publicou um guia contendo critérios para projetos de navios 

graneleiros especiais para transporte de cargas do Grupo A (DNV GL, 2015). Segundo o 

guia, a instalação de anteparas longitudinais para estreitar os porões e manter a carga 

centralizada e confinada seria a única maneira factível de se obter estabilidade suficiente 

para suportar a liquefação em graneleiros convencionais. Um estudo anterior, 

desenvolvido por Abicht (1998), chegou a conclusões semelhantes. Seng et al. (2017) 

propuseram várias geometrias de porões projetadas de forma a minimizar o efeito 

superfície livre em caso de liquefação de cargas minerais. 

 

No caso de navios mineraleiros (como os Valemax) a situação é mais favorável, já que 

estes navios já possuem porões estreitos, mas para que se tornem efetivamente à prova de 

liquefação, seria necessário um reforço das estruturas para que suportem as pressões 

geradas por uma carga liquefeita (DNV GL, 2015). 
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4.2.4 Acidentes Envolvendo Liquefação da Carga ou Fenômenos Relacionados 
 

No mar, os navios e suas tripulações estão sujeitos a uma série de riscos, e acidentes 

infelizmente são frequentes. Segundo informações do The Guardian (2015), anualmente 

cerca de 2.000 marinheiros perdem a vida em acidentes. Muitos não são reportados às 

autoridades (Hassel et al. 2011). Luo e Shin (2019) avaliaram o histórico de acidentes 

marítimos ocorridos entre 1965 a 2014, e classificaram como principais causas: fatores 

humanos; condições da embarcação e dos equipamentos; fatores ambientais; tráfego; 

navegação e operação; condições do mercado marítimo; e causas desconhecidas.  

 

A Figura 4.41 apresenta a frequência de acidentes entre 1978 e 2013: ocorreu um pico em 

1979 (3.152 acidentes), decaindo para um mínimo em 2001 (959 acidentes), aumentando 

novamente a partir de 2002 e chegando a um novo pico em 2008. Neste período ocorreram 

63.991 acidentes, em média 1.777 acidentes por ano (Luo e Shin, 2019). 

 

Figura 4.41: Número de acidentes marítimos de 1978 a 2013 (Luo e Shin, 2019). 

 

Roberts et al. (2013) estudaram a evolução de acidentes marítimos com perda total entre 

1980 e 2010 (Figura 4.42). Considerando somente navios graneleiros, dentre 501 

acidentes, 29% correspondem a encalhe, 28% a naufrágio/desaparecimento, 19% a 

incêndio e explosões, 11% a colisões e 11% a danos ao casco ou maquinário. Os acidentes 

resultaram em 1.824 fatalidades.  
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O tipo de carga, o local, as condições climáticas e o porte do navio estão entre os 

principais fatores que contribuíram para os acidentes. Navios de carga geral se acidentaram 

com maior frequência no período. Até o ano 2000 os acidentes com graneleiros resultavam 

em maior número de fatalidades, sendo depois ultrapassados pelos navios de carga geral. 

O minério de ferro é a carga mais associada a falhas estruturais catastróficas, devido à 

elevada massa específica. A maior taxa de acidentes com graneleiros a partir de 2005 é 

decorrente de ocorrências de liquefação de minério de níquel.  

 

Figura 4.42: Acidentes com perda total (a) e fatalidades (b) relacionadas a navios graneleiros  
(Roberts et al., 2013). 

 

Segundo relatório da INTERCARGO (2018), entre 2008 e 2017 ocorreram 53 acidentes 

com perda total de navios graneleiros de porte superior a 10.000 dwt, por diversas causas, 

totalizando 202 fatalidades, com perda média de 5 navios e 20 vidas por ano. A idade 

média das embarcações acidentadas era de 24,2 anos. As três principais causas atribuídas 

aos acidentes foram: encalhe, liquefação/deslocamento da carga e alagamento (Figura 

4.43).  

 

A INTERCARGO (2016) afirmou que nos últimos 10 anos a liquefação se tornou uma das 

maiores preocupações no transporte de cargas sólidas a granel. Entre os anos de 2009 e 

2013 houve um aumento expressivo na taxa de ocorrência de liquefação de cargas, 

provavelmente devido ao boom das commodities minerais. 
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Figura 4.43: Distribuição de acidentes e de vítimas fatais pelas causas atribuídas – 2008 a 2017 
(Elaborado pelo autor com base em dados de INTERCARGO, 2018). 

 

Acidentes relacionados a liquefação de minérios durante o transporte em navios são 

documentados desde o início do século XX. O primeiro caso, segundo Sandvik e Rein 

(1992), seria o naufrágio do M/S Bengal em 1910, enquanto transportava o primeiro 

carregamento de 1.920 t de concentrado de ferro da mina de Sydvaranger, na Noruega, a 

primeira mina a embarcar concentrado em larga escala até então. Entre 1907 e 1956, 46 

navios escandinavos naufragaram carregando minérios, com umidade elevada na maioria 

dos casos. Entre 1987 e 1988 pelo menos 8 graneleiros naufragaram totalizando 88 

fatalidades. O deslocamento da carga durante passagem por mares agitados seria a causa 

conhecida, ou provável em alguns casos (Fagerberg, 1965; Green e Hughes, 1977; Green e 

Kirby, 1981; Kruszewski, 1988; Sandvik e Rein, 1992).  

 

Apesar de não ser a principal causa de acidentes no período considerado na Figura 4.43, a 

liquefação/ deslocamento da carga foi responsável pelo maior número de fatalidades, 

provavelmente devido à natureza do fenômeno, que ocorre repentinamente, muitas vezes 

com o navio em alto mar e enfrentando mau tempo. Destaca-se ainda a quantidade 

significativa de acidentes com causa desconhecida, responsável pelo segundo maior 

número de vítimas fatais. Este fato é decorrente da dificuldade de se identificar a causa de 

naufrágios nos quais não se tem acesso à embarcação e/ou a sobreviventes/testemunhas. 

 

Vários autores compilaram e publicaram listas de acidentes marítimos relacionados a 

liquefação/deslocamento da carga (Andrei e Pazara, 2013; Williams et al., 2015; Munro e 

Mohajerani (2015); Munro e Mohajerani, 2016c, dentre outros), porém, deve-se atentar 

que em alguns casos foram incluídas ocorrências com atribuição especulativa da causa do 

acidente, anteriormente à conclusão de investigações oficiais. 
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Em incidentes nos quais há adernamento, mas não há naufrágio ou fatalidades, raramente é 

realizada uma investigação ou pronunciamento oficial sobre o caso, e fica difícil distinguir 

entre especulação e fato, se a causa foi realmente liquefação da carga. A Tabela 4.3 

apresenta uma lista de acidentes ocorridos nos últimos 20 anos, referenciados oficialmente 

pela IMO ou outras autoridades marítimas, e cuja causa comprovada ou oficialmente 

atribuída é a liquefação/deslocamento da carga. 

 

A Tabela 4.3 indica que a maior parte dos acidentes ocorreu durante o transporte de 

minério de níquel embarcado na Indonésia. Dentre os seis casos de acidentes com FMF 

listados, todos os navios eram de pequeno porte, do tipo geared (equipados com 

guindastes), que são menos estáveis por apresentar centro de gravidade mais elevado 

(Figura 4.44). Três dos seis acidentes com FMF ocorreram logo que o navio deixou o 

porto, carregando minério indiano embarcado na época das monções. 

 

No relatório oficial de investigação dos acidentes do Asian Forest e do Black Rose, a 

autoridade marítima da Índia identificou uma série de falhas que culminaram na liquefação 

das cargas e nos acidentes: falta de controle durante o embarque do minério, realizado sob 

forte chuva; declarações de umidade da carga antigas e emitidas por laboratórios sem 

certificação; problemas com as licenças e falha de operação em um dos navios. Além 

disso, as normas estabelecidas pelo Código IMSBC não estavam sendo respeitadas em 

vários portos no país (IDGS, 2010).  

 

A mídia especializada reportou outros dois incidentes de adernamento durante transporte 

de FMF da Índia no ano de 2009, referentes aos navios M/V Hodasco 15 e M/V Vinalines 

Mighty (Williams et al., 2015), que não foram incluídos na Tabela 4.3 por não haver 

referências de fontes oficiais. 

 

Em duas das ocorrências listadas na Tabela 4.3 os navios emborcaram enquanto estavam 

parados, sendo um caso em alto mar para manutenção (M/V Harita Bauxite - PMA, 2013) 

e outro ancorado próximo à costa (mar raso) para aguardar a passagem de um tufão (M/V 

Transummer - HKMD, 2015), tendo sido atingidos por ondas de grande porte.
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Tabela 4.3: Acidentes com causa atribuída à liquefação/deslocamento da carga. 

 

(1) IMO, 2019; (2) ATSB, 2000; (3) HKMD, 2005; (4) IDGS, 2010; (5) INTERCARGO, 2018; (6) PMA, 2011a; (7) PMA, 2011b; (8) PMA, 2011c; (9) KMST, 
201-; (10) NDRRMC, 2012; (11) PMA, 2013; (12) HKMD, 2015; (13) ICG (2014); (14) Hancock (2013); (15) ISU, 2014; (16) BMA, 2015; (17) Lee, 2017. 
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Figura 4.44: Navios que sofreram incidentes relacionados a instabilidade de carga de FMF: M/V 
Chang Le Men (Daijiworld, 2007); M/V Black Rose (Shipspotting, 2009); M/V Asian Forest 

(MarineBuzz, 2009); M/V Bingo (Hancock, 2013); M/V Bright Ruby (FleetMoon, 2008); M/V Sun 
Spirits (Marine Traffic, 2010). 

 

Xiaonam et al. (2014) avaliaram 23 incidentes com navios graneleiros transportando 

cargas do Grupo A, porém nem todos atribuídos a liquefação, ocorridos entre 2001 e 2010 

na China. O estudo indicou que não somente a carga deve ser levada em consideração 

quanto ao risco de liquefação, mas também as condições da embarcação, já que em alguns 

casos ocorreu elevação da umidade da carga durante a viagem, devido à entrada de água 

nos porões por escotilhas com cobertura defeituosa. 
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A Figura 4.45 apresenta imagens de um dos casos mais recentes, ocorrido em julho de 

2015 com o graneleiro M/V Alam Manis (Supramax), que transportava minério de níquel 

das Filipinas para a China, quando encontrou mau tempo e veio a adernar devido à 

liquefação e deslocamento da carga em três dos cinco porões. A investigação do incidente 

indicou que a umidade da carga estava consideravelmente mais elevada que o valor 

declarado pelo embarcador antes do carregamento (Lee, 2017). 

  

 

Figura 4.45: Registro fotográfico do incidente ocorrido com o M/V Alam Manis (Lee, 2017). 
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As Figuras 4.46 e 4.47 apresentam registros fotográficos de diversas ocorrências de cargas 

liquefeitas. Em alguns casos é possível visualizar as marcas deixadas pela movimentação 

da carga no porão. Algumas imagens não possuem identificação do tipo de carga 

envolvida na ocorrência, pois não foi possível obter esta informação a partir das fontes.  

 

Figura 4.46: Imagens de cargas liquefeitas de minérios de níquel e ferro.  
(A: Skuld, 2016; B: Edmondson e Bennett, 2012; C: ATSB, 2000; D: Grant, 2008; E: Grant, 2008; F: MTD, 

20--, apud Lloyd’s Register/UK P&I Club/Intercargo, 2013; G: DNV, 2015). 
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Figura 4.47: Imagens de cargas liquefeitas.  

(A, B e C: West of England, 2017; D e E: London P&I Club/TMC Marine/Bureau Veritas, 2017). 

 

A Figura 4.48 apresenta imagens de navios adernados devido à liquefação e/ou 

deslocamento da carga. Todos os casos registrados nas imagens constam na Tabela 4.3. 
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Figura 4.48: Incidentes com navios cuja causa atribuída é a liquefação/deslocamento da carga.  
(A: Pikabu, 2016; B: Top News, 20--, apud TML Testing, 2015; C: ICG, 2014; D: Lloyd’s Register/UK P&I 

Club/Intercargo, 2013; E: Holmes, 2013; F: HKMD, 2005; G: Dishadiary, 2009). 
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4.3 O Limite de Umidade Transportável (TML) 

 

4.3.1 Protocolo da IMO para Prevenção da Liquefação de Cargas 

 

Para mitigar o risco de liquefação de cargas sólidas a granel do Grupo A, a IMO 

estabeleceu um arcabouço regulatório com foco principalmente na limitação e controle da 

umidade do material embarcado, constituindo um protocolo composto atualmente pelos 

seguintes itens (IMO, 2015a; IMO, 2018): 

 

1) Código Marítimo Internacional para Cargas Sólidas a Granel (Código 

IMSBC):  principal instrumento regulatório internacional para mitigação do risco 

de liquefação de cargas sólidas a granel durante o transporte marítimo. 

 

2) Classificação das cargas: materiais susceptíveis à liquefação são classificados 

como carga do Grupo A no Código IMSBC. Para embarcar e transportar cargas do 

Grupo A, uma série de exigências listadas no Código devem ser cumpridas. 

 

3) Limitação da umidade através do TML: para cargas do Grupo A o Código 

estabelece uma umidade máxima abaixo da qual o material pode ser transportado 

com segurança, o Limite de Umidade Transportável (TML). O TML de cada carga 

deve ser determinado por testes de laboratório em amostras representativas do 

produto (coletadas segundo norma aceita nacional ou internacionalmente, no Brasil 

a NBR ISO 3082 (ABNT, 2011) para minério de ferro), sendo o resultado do TML 

válido por 6 meses. Caso as características da carga variem por qualquer motivo, o 

TML deverá ser determinado novamente, e o certificado deverá ser revisado. 

 

4) Medição da umidade da carga: o embarcador deve possuir um sistema de 

amostragem que permita a coleta de amostras representativas para determinação de 

umidade para todos os embarques de cargas do Grupo A. A amostragem e o teste 

devem ser conduzidos o mais próximo possível do momento do carregamento, 

tanto quanto praticável. Se ocorrerem chuvas ou nevascas significativas entre o 
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momento do teste e do carregamento, testes de verificação deverão ser conduzidos 

para assegurar que a umidade da carga ainda é inferior ao seu TML. O intervalo 

entre a amostragem/teste de umidade e o carregamento não deve ser maior do que 

sete dias. 

 

5) Comparação umidade da carga x TML: para todos os embarques o embarcador 

deve emitir para o comandante do navio uma declaração contendo o TML e a 

umidade da carga, determinados por entidade reconhecida pela autoridade 

competente do porto de carregamento. Caso a umidade medida para aquele 

embarque esteja acima do TML da carga, o embarque não deve ser realizado, a não 

ser que o navio seja especial. 

 

6) Controle de umidade durante o carregamento e durante a viagem: o 

embarcador deve monitorar a umidade durante o carregamento, e interromper o 

carregamento em caso de chuva. A tripulação deve efetuar o bombeamento da água 

livre dos porões ao longo das viagens. 

 

7) Certificação pela Autoridade Marítima: os sistemas de amostragem e controle 

de umidade dos embarcadores, assim como os laboratórios de determinação de 

TML e de umidade, devem ser certificados pela autoridade marítima local, no 

Brasil a Diretoria de Portos e Costas da Marinha. 

 

8) Outras medidas: exigência de trimagem da carga, ou seja, nivelamento da pilha no 

porão, tanto quanto possível. Monitoramento da aparência da superfície da carga 

durante a viagem pela tripulação, e caso seja verificada a ocorrência de água livre 

sobre a carga, ou estado fluido, o comandante deve tomar ações apropriadas para 

prevenir o deslocamento da carga e potencial emborcamento do navio, e considerar 

solicitar entrada de emergência em um local de refúgio. 

 

A Figura 4.49 apresenta um fluxograma que relaciona os itens que devem ser avaliados 

pela tripulação de um navio antes que o carregamento de uma carga sólida a granel seja 

realizado, seguindo o protocolo de segurança da IMO. 



 

86 

 

 

Figura 4.49: Fluxograma de carregamento (Lloyd’s Register/UK P&I Club/Intercargo, 2013).  

 

Considerando que o grau de saturação do material influencia diretamente no potencial de 

liquefação, e que tanto o grau de saturação inicial quanto a distribuição de saturação ao 

longo da viagem dependem da umidade inicial do minério, o controle da umidade é uma 

ferramenta efetiva na prevenção da liquefação de cargas durante o transporte marítimo. 
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Dentre as variáveis que podem desencadear a liquefação, o fator mais crítico com relação à 

carga é a umidade, e em tese é o único que pode ser controlado de forma prática. Alguns 

autores têm sugerido medidas adicionais para mitigação da liquefação de cargas, mas nem 

sempre são soluções práticas. Munro e Mohajerani (2018) recomendaram a compactação 

da carga durante o carregamento para elevar a sua resistência. Porém isso poderia 

ocasionar danos estruturais aos navios, aumentando o risco de acidentes por falha 

estrutural. Além disso a descarga de material compactado seria muito mais difícil, ou até 

inviável dependendo da umidade do material. 

 

A listagem e a correta classificação das cargas no Código IMSBC é essencial para a 

efetividade do protocolo da IMO na prevenção da liquefação. Alguns casos de 

classificação foram reativos, ou seja, a carga estava listada no Código, era classificada 

como Grupo C, porém houve ocorrência de acidente relacionado à liquefação, o que levou 

a IMO a alterar a classe da carga para Grupo A [exemplo: bauxita, (IMO, 2015b; 

IMO/Japão, 2016) ]. Em outros casos, a carga envolvida em acidente não era listada no 

Código, como os FMF. O Código IMSBC é revisado periodicamente pela IMO justamente 

para acompanhar a evolução da indústria em termos de novos tipos de cargas, e ao mesmo 

tempo incorporar corretamente os riscos de cada uma. 

 

Conforme pontuou Rose (2014), para todas as partes envolvidas no transporte marítimo de 

cargas do Grupo A (IMO, embarcador, comandante, tripulação, armador, seguradora), o 

Código IMSBC e o conceito de TML assumem grande importância de duas formas: 

primeiro, prevenindo que cargas inseguras sejam transportadas, mitigando os riscos de 

perda da própria carga, do navio e de vidas. Segundo, impondo requisitos de manuseio e 

transporte para o embarcador, o que pode introduzir riscos comerciais. Neste âmbito o 

desafio da IMO é implementar regulamentações balanceadas, que sejam efetivas na 

prevenção de acidentes, mas sem pesar desproporcionalmente no embarcador.  
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4.3.2 Métodos de Determinação do TML 

 

O Código IMSBC estabelece que o TML deve ser determinado através de testes cujo 

procedimento tenha sido aprovado por uma autoridade competente, e fornece atualmente 

cinco opções de procedimentos laboratoriais aprovados pela IMO para determinação do 

parâmetro: o teste Flow Table (contido no Código desde 1965), o teste Penetration 

(incluso no Código em 1994), o teste de Proctor/Fagerberg (incluso no Código em 1994), o 

teste de Proctor/Fagerberg Modificado para Finos de Minério de Ferro, ou PFD80 (incluso 

no Código em 2015) e o teste de Proctor/Fagerberg Modificado para Carvão (incluso no 

Código em 2017). Os três primeiros testes são aplicados para concentrados minerais, e 

somente o PFD80 é aplicado para determinação do TML de FMF, caso alguns pré-

requisitos sejam atendidos. Está em avaliação pela IMO um teste específico para bauxita, 

baseado no teste de Proctor/Fagerberg (GBWG, 2017). 

 

4.3.2 a - Teste Flow Table (FTT) 

Originalmente desenvolvido para avaliar a fluidez de cimento hidráulico (norma ASTM 

C230 - ASTM, 2014), tendo sido adaptado no Canadá para determinação de um TML para 

concentrados minerais (Green e Hughes, 1977). É aplicável a materiais com tamanho 

máximo de partículas de 1 mm, podendo em alguns casos chegar a 7 mm.  

 

O teste consiste em se compactar a amostra em um molde tronco-cônico disposto sobre 

uma mesa com movimentação vertical, utilizando um soquete de mola cuja pressão deve 

ser calibrada para representar a máxima pressão à qual o minério é submetido em uma 

pilha típica de embarque. Removido o molde, efetuam-se 25 quedas da mesa a uma altura 

de 12,5 mm. O material é testado em várias umidades, e quando se observa deformação 

plástica na amostra após as quedas obtém-se o Flow Moisture Point (FMP). Não há uma 

expressão técnica em português equivalente para a tradução do FMP, e a IMO o define no 

Código IMSBC como a umidade (em massa base úmida) na qual um estado de fluxo é 

desenvolvido na amostra (IMO, 2018).  
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O TML obtido pelo método FTT é definido como 90% da umidade em massa base úmida 

correspondente ao FMP. A Figura 4.50 apresenta um exemplo de aparato de teste e de uma 

amostra de concentrado mineral testada em várias umidades. 

 

 

Figura 4.50: Aparato do teste Flow Table e exemplo de teste com concentrado mineral (fotos do autor). 
 

4.3.2 b - Teste Penetration (PNT) 

Desenvolvido no Japão como uma alternativa ao Flow Table, superando algumas das 

limitações daquele teste, principalmente com relação à limitação de granulometria e 

pequeno tamanho da amostra. No PNT é possível testar amostras com tamanho máximo de 

partícula até 25 mm. O método foi originalmente desenvolvido para testes com carvão, e 

posteriormente foi estendido para os concentrados minerais, porém não se disseminou na 

indústria (TWG, 2013a).  

 

Tem por base a relação entre perda de resistência ao cisalhamento por aplicação de 

vibração cíclica e liquefação, sendo executado compactando a amostra em um cilindro por 

meio de um soquete de mola (o mesmo utilizado no FTT, e calibrado da mesma forma). 

Um bit de penetração metálico, de massa padronizada, é colocado sobre a amostra. Na 

sequência o equipamento aplica uma vibração com aceleração de 2 G RMS (Root Mean 

Square) e frequência de 50 a 60 Hz. Considera-se que o FMP foi atingido na umidade na 

qual o bit penetra 50 mm ou mais na amostra durante a vibração. Assim como no FTT, o 

TML é definido como 90% do FMP. A Figura 4.51 apresenta um exemplo de aparato de 

teste e de uma amostra de concentrado mineral testada em várias umidades. 
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Figura 4.51: Aparato do teste Penetration e exemplo de teste com concentrado mineral (fotos do autor). 

 

4.3.2 c - Teste de Proctor/Fagerberg (PFC70) 

Desenvolvido na década de 60 por um grupo de pesquisas da Associação de Mineração da 

Suécia, liderado por Bengt Fagerberg (Fagerberg e Eriksson, 1962, Fagerberg, 1965 e 

Fagerberg e Stavang, 1971), que tinha por objetivo investigar a conexão entre umidade e 

estabilidade de concentrados minerais a bordo de navios, e desenvolver um método 

simples para a determinação de uma umidade crítica que definisse um limite seguro para 

transporte deste tipo de carga. O desenvolvimento do teste de Proctor/Fagerberg será 

discutido a seguir com detalhes, pois o mesmo formou a base para o desenvolvimento do 

teste de Proctor/Fagerberg Modificado para Finos de Minério de Ferro.  

  

Segundo Fagerberg (1965), considerando que o excesso de poropressão da água é gerado 

quando o material particulado úmido é submetido ao carregamento cíclico devido aos 

movimentos do navio e sofre compactação (redução do volume de vazios), a umidade 

crítica seria aquela na qual a água poderia ocupar os vazios, mesmo na máxima 

compactação atingida pelo material. Em umidades menores que este valor crítico não 

haveria geração de excesso de poropressão, já que, mesmo ocorrendo compactação, a água 

poderia ser contida nos vazios, constituindo uma condição segura para o transporte.  

 

Fagerberg salientou que este raciocínio seria aplicável a concentrados que retenham a água 

nos vazios, pois caso contrário a água pode percolar para a base da pilha, elevando a 

saturação nesta área. 
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Tendo por base o exposto acima, Fagerberg (1965) propôs a determinação da umidade 

crítica através de uma adaptação do teste de compactação de Proctor, postulando que tal 

umidade poderia ser indicada pelo OMC. Caso o concentrado seja empilhado e carregado 

com uma umidade localizada no ramo seco da curva de compactação, não haveria risco de 

liquefação. Mas para representar o estado de compactação dos concentrados nas pilhas 

embarcadas, a energia de compactação do teste deveria ser calibrada. 

 

Para tal, os pesquisadores coletaram amostras de concentrados em 85 navios, incluindo 

minérios divididos em 4 grupos: concentrados magnetíticos com ampla distribuição 

granulométrica (obtidos em concentração magnética), concentrados magnetíticos\ 

hematíticos com distribuição granulométrica bitolada (obtidos em concentração magnética 

ou gravítica), concentrados de flotação (pirita, calcopirita, galena, esfalerita, hematita e 

ilmenita), e escória de pirita, todos com P80 inferior a 0,150 mm.  

 

Foram coletados corpos de prova indeformados durante a descarga dos navios, em 

diferentes pontos das pilhas, sendo determinado o índice de vazios e a umidade. Os 

resultados mostraram praticamente o mesmo grau de compactação na base e no centro das 

pilhas. A altura das pilhas se mostrou pouco influente. Alguns dos navios enfrentaram mal 

tempo durante a viagem, mas todos chegaram em segurança aos portos de destino.  

 

Para calibrar a energia de compactação do teste, Fagerberg realizou testes utilizando cinco 

soquetes (Tabela 4.4), mas mantendo fixos o número de camadas de amostra (5), o número 

de quedas do soquete por camada (25), e o volume do molde (1.000 cm³).  

 

Tabela 4.4: Soquetes de compactação estudados por Fagerberg (Fagerberg e Stavang, 1971). 
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A Figura 4.52 apresenta exemplos de curvas de compactação para um concentrado 

magnetítico, compactado nas 5 energias de compactação listadas na Tabela 4.4. Fagerberg 

optou por plotar as curvas de compactação contendo a umidade volumétrica base seca (ev) 

no eixo das abscissas, e o índice de vazios (e) no eixo das ordenadas, mesma opção 

adotada por Hilf (1956) (Figura 4.6), porém sem inverter o eixo das ordenadas. Segundo o 

autor, as comparações em sistemas trifásicos (sólidos, água e ar) é facilitada quando todas 

as variáveis são tratadas volumetricamente. Além disso, utilizando-se o índice de vazios ao 

invés da massa específica aparente seca, materiais diferentes podem ser plotados em um 

mesmo gráfico, pois normaliza-se o cálculo pela massa específica dos sólidos. 

  

 

Figura 4.52: Curvas de compactação de Fagerberg para concentrado magnetítico e diferentes energias 
(Fagerberg e Stavang, 1971). 

 

As curvas de compactação de Fagerberg apresentam o mesmo formato, mas são invertidas 

em comparação com as tradicionais curvas de Proctor. Fagerberg incluiu nos gráficos as 

linhas de isosaturação, que consistem em retas representando espaços geométricos de 

mesmo grau de saturação, sendo que S corresponde à razão entre ev e e. 



 

93 

 

As curvas de compactação de concentrados mostram as mesmas tendências dos solos: 

quando o material é compactado em umidades baixas formam-se aglomerados devido às 

forças capilares, que dificultam a compactação, e o índice de vazios aumenta 

progressivamente até atingir um máximo (do ponto 1 ao ponto 2 na Figura 4.52). Com 

maior adição de água os aglomerados são gradualmente quebrados e há uma redução do 

índice de vazios (ponto 2 ao ponto 3), até se atingir a umidade ótima (OMC), na qual se 

obtém o mínimo índice de vazios (ponto 4). A partir deste ponto a elevação de umidade 

não resulta em maiores densidades, pois a compressão exercida pelo soquete é neutralizada 

pelo excesso de poropressão da água (Fagerberg e Stavang, 1971).  

 

Comparando o índice de vazios de cada um dos 85 corpos de prova coletados nos navios e 

as curvas de compactação obtidas em laboratório com o respectivo concentrado (Figura 

4.53), Fagerberg concluiu que o grau de compactação de concentrados a bordo de navios 

está entre as curvas de compactação obtidas pelos soquetes C e D, selecionando o soquete 

C para inclusão de uma margem de segurança (obtenção de menor índice de vazios). 

 

 

Figura 4.53: Exemplo de gráfico comparativo entre os menores índices de vazios medidos em amostras 
de concentrado magnetítico coletadas em um navio e curvas de compactação de energias C e D. 

(Fagerberg e Stavang, 1971). 

 

Para todos os concentrados, o OMC apresentou grau de saturação além da envoltória de 

70%. Portanto, a umidade crítica foi definida como aquela correspondente a 70% de 

saturação.  
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Desta forma, a equipe de Fagerberg obteve um teste simples para determinação da 

umidade crítica para transporte marítimo de concentrados, o qual ficou conhecido como 

teste de Proctor/Fagerberg ou PFC70. A sigla PF vem de Proctor/Fagerberg, a letra C vem 

da energia de compactação utilizada (soquete C = 85,84 kJ/m³), e 70 corresponde ao grau 

de saturação do TML. Foi adicionada ao método uma limitação no tamanho das partículas, 

considerando tamanho máximo de 5 mm. O método foi adotado inicialmente na Suécia 

(Fagerberg e Stavang, 1971), e posteriormente pela antiga IMCO, atual IMO. 

 

O teste PFC70 é um método com embasamento geotécnico, mas utiliza a umidade mineira 

(umidade em massa base úmida) e algumas variáveis e fórmulas pouco usuais na mecânica 

dos solos. Diante destas particularidades, faz-se oportuno abordar as variáveis utilizadas 

nos cálculos inerentes ao teste, conforme consta no Código IMSBC (IMO, 2018). 

 

- Umidade Volumétrica Base Seca (ev): variável já definida no item 4.1.2 desta tese, 

identificada no Código IMSBC como net water content in volume, expressa em percentual 

relativo ao volume de sólidos.  O Código fornece a Equação 4.13 para cálculo do 

parâmetro: 

                                                                                               (4.13) 
  

Desenvolvendo a Equação 4.13 e considerando a massa específica da água como 1 g/cm³, 

tem-se: 

                                                                                                   (4.14) 

- Índice de Vazios (e): corresponde à relação entre o volume de vazios e o volume de 

partículas sólidas: 

 

                                                                                                        (4.15) 
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- Grau de Saturação (S): corresponde ao percentual de vazios entre as partículas 

preenchidos por água, em volume. Varia de 0 (amostra seca) a 100% (amostra saturada). O 

Código IMSBC indica a Equação 4.16 para o cálculo de S: 

                                                                                                                    (4.16) 
 

É possível se obter a Equação 4.16 a partir das relações clássicas da mecânica dos solos, 

conforme demonstrado a seguir. A Equação 4.17 é a relação tipicamente apresentada na 

literatura geotécnica para cálculo do grau de saturação (Das, 2014): 

 

                                                                                                      (4.17) 
 

Uma outra relação utilizada na mecânica dos solos é apresentada na Equação 4.18 (Das, 

2014): 

                                                                                                                      (4.18) 
 

A densidade dos sólidos (GS) é calculada conforme a Equação 4.19 (Das, 2014). 

                                                                                                                  (4.19) 
 

Pode-se desenvolver o numerador da Equação 4.18 conforme demonstrado a seguir: 

                     

      (4.20) 
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Há referência à Equação 4.20 em Tarantino e de Col (2008) e Monroy et al. (2010). 

Substituindo a Equação 4.20 na Equação 4.18 se obtém a Equação 4.16, que consta no 

Código IMSBC. 

 

A partir do índice de vazios (e), da umidade volumétrica base seca (ev) e do grau de 

saturação (S) plota-se a curva de compactação (Figura 4.54), na qual ev compõe o eixo das 

abscissas, e e compõe o eixo das ordenadas. Como S = ev/e, as retas de isosaturação são 

calculadas como uma função linear que passa pela origem (y = ax) considerando e = 1/S x 

ev. Estas retas são fixas e independem da amostra testada. 

 

 

Figura 4.54: Curva de compactação de Proctor/Fagerberg. 

 

No gráfico identifica-se o valor da umidade crítica (ev crit) no qual a curva de compactação 

intercepta a reta correspondente a 70% de saturação, e calcula-se o valor do TML 

utilizando-se a Equação 4.21, sendo ρ a massa específica dos sólidos em g/cm³. 

 

                                                                                              (4.21) 
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Pode-se demonstrar que a Equação 4.21 corresponde a um cálculo de umidade em massa 

base úmida, tornando-se mais claro que o TML do teste PFC70 corresponde simplesmente 

à umidade na qual 70% dos vazios entre as partículas estão preenchidos por água: 

 

 

 

                                                                                            (4.22) 

 

Considerando a massa específica da água como 1 g/cm³, pode-se substituir o volume de 

água Vw pela massa de água mw na Equação 4.22, e assim tem-se: 

 

                                                                                          (4.23) 

 

No mesmo período no qual Fagerberg e sua equipe desenvolveram o teste sueco, Guerra 

(1971) propôs no Canadá outro método para determinação do TML, também baseado no 

teste de Proctor. Neste caso o TML foi definido como a umidade correspondente à 

compacidade relativa de 50% e grau de saturação de 75%. A limitação do grau de 

saturação do teste de Guerra (1971) também foi definida pelo OMC. 

 

Existem na literatura publicações com considerações sobre os testes Flow Table, 

Penetration e Proctor/Fagerberg, contendo avaliações detalhadas sobre cada um deles 

(Green e Hughes, 1977; Kruszewski, 1985; Kruszewski, 1989; Sandvik e Rein, 1992; 

TWG, 2013a; TWG, 2013e; Rose, 2014; Munro e Mohajerani, 2015; Ferreira et al. 2017). 

A Tabela 4.5 apresenta um quadro comparativo que contempla conceitos e características 

básicas, além de vantagens e desvantagens dos métodos, incluindo o método específico 

para finos de minério de ferro (Proctor/Fagerberg Modificado – PFD80), que será 

discutido no item 4.4. 
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Tabela 4.5: Testes para determinação do TML conforme Código IMSBC (Ferreira et al., 2017). 

 

 

Estudos desenvolvidos por IMO/Brasil (2012d), TWG (2013a), Rose (2014), Munro e 

Mohajerani (2015) e Ferreira et al. (2017) são unânimes em afirmar que os três métodos 

originais de determinação de TML (FTT, PNT e PFC70) podem fornecer resultados 
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diferentes de TML para um mesmo material, sendo que o PNT tende a gerar o menor 

TML, o FTT um resultado intermediário e o PFC70 o maior resultado. Fagerberg e 

Stavang (1971) salientaram, por exemplo, que por ser mais conservador o teste FTT pode 

impor à mineração custos desnecessários com desaguamento, secagem e estocagem.  

 

Apesar de compartilharem o mesmo objetivo, os testes são baseados em conceitos 

diferentes para acessar a umidade crítica, e contam com diferentes fatores de segurança, já 

que a definição do TML de cada teste é arbitrada. Porém os três métodos são 

correlacionados, conforme demonstram as Figuras 4.55 e 4.56. Verifica-se que os testes 

estão acessando a mesma propriedade, porém com diferentes margens de segurança.  

 

 

Figura 4.55: Comparação entre o TML obtido pelos testes FTT e PFC70 (Munro e Mohajerani, 2015). 

 

Figura 4.56: Comparação entre o TML obtido pelos três métodos originais do IMSBC Code. 
(Ferreira et al., 2017). 
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Não é objetivo deste estudo discutir o mérito dos testes de TML da IMO na prevenção de 

liquefação, porém alguns comentários podem ser explorados. Os testes de TML da IMO 

são por vezes criticados devido à sua simplicidade em contraste com os métodos 

sofisticados da geotecnia para avaliação da susceptibilidade à liquefação de solos (Munro, 

2017). Porém, se uma carga é classificada no Grupo A, já se concluiu que a mesma é 

susceptível à liquefação. O teste de TML tem por função determinar uma umidade máxima 

que corresponda a um grau de saturação baixo o suficiente para que não ocorra liquefação / 

instabilidade da pilha nas condições de carregamento cíclico às quais a carga é submetida 

no transporte marítimo.  

 

O TML não é um parâmetro de resistência à liquefação, mas sim um valor de umidade, e 

os testes FTT, PNT e PFC70 não são medidas diretas do potencial de liquefação de cargas 

sólidas a granel (TWG, 2013a; TWG, 2013e). A resistência à liquefação está relacionada à 

energia ou cisalhamento necessário para liquefazer o solo (Huang e Yu, 2017) quando este 

já está em condição de risco, geralmente saturado ou próximo à saturação. 

   

Outro aspecto que a IMO provavelmente levou em consideração para adotar testes mais 

simples é a aplicabilidade do método ao redor do mundo. Os testes de TML são facilmente 

implementáveis em qualquer país, e os resultados são compreensíveis pela comunidade 

marítima. Como prova concreta desta hipótese, cabe citar que a IMO não aprovou um 

método mais complexo proposto pelo Brasil em 2012, o Critério Triaxial Cíclico, 

desenvolvido para avaliar a susceptibilidade à liquefação de FMF (IMO/Brasil, 2012h). 

 

4.4 Teste de Proctor/Fagerberg Modificado para Finos de Minério de Ferro (PFD80) 

 

4.4.1 Classificação dos FMF como Carga do Grupo A e Origem do Teste PFD80 

 

É relativamente recente a classificação dos FMF como carga do Grupo A pela IMO, e a 

consequente exigência de determinação do TML, o que ocorreu oficialmente em 2013, 

mas tornou-se vinculante apenas em 2017. Anteriormente havia uma brecha no Código 

IMSBC, o qual abrangia os concentrados de minério de ferro (Iron Concentrates, Grupo 
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A) e os minérios de ferro granulados (Iron Ore, Grupo C), mas não contemplava uma 

categorização que correspondesse às características dos FMF.  

 

Os acidentes ocorridos com FMF na Índia em 2009 levaram as autoridades daquele país e 

outras instituições a levantarem na IMO a necessidade da criação de uma ficha para este 

tipo de produto no Código IMSBC (IMO, 2010a). Devido a esta brecha no documento, 

muitos embarcadores classificavam os FMF como minério de ferro (Iron Ore), cuja ficha 

não indicava um limite inferior de tamanho das partículas, mas somente superior (até 250 

mm), e não exige TML (IMO, 2010b). 

 

Como resposta, em outubro de 2010 a IMO emitiu a Circular 63, intitulada “Transporte de 

Finos de Minérios de Ferro Susceptíveis a Liquefação” (IMO, 2010c), reconhecendo que 

os FMF eram uma carga do Grupo A não listada no Código IMSBC, a qual, portanto, só 

poderia ser embarcada caso a umidade fosse inferior ao TML. Entretanto, o documento 

não trouxe as especificações para caracterização de uma carga como FMF, e não indicava 

um método de determinação do TML. 

 

A Circular 63 causou grande alvoroço na indústria, entre embarcadores, armadores, 

operadores, P&I Clubs e comandantes. Em 2011 o Brasil abordou esta questão na IMO, 

propondo a revisão da Circular 63 e a criação de um grupo de trabalho para avaliar a 

susceptibilidade dos FMF à liquefação, propor um método de teste para determinação do 

TML, e elaborar uma ficha para esta carga a ser inserida no Código IMSBC. A proposta 

brasileira foi aceita pela IMO, que criou o Grupo de Trabalho por Correspondência sobre 

Finos de Minério de Ferro (ou Correspondence Group - CG), sob a coordenação do Japão 

e com participação de mais de 20 países e instituições (Cimino et al., 2015).  

 

A IMO atribuiu ao CG os seguintes objetivos (IMO, 2012b): 

1) Elaborar uma ficha para finos de minério de ferro (Iron Ore Fines) e revisar a ficha 

de minério de ferro (Iron Ore) existente, conforme necessário. 
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2) Avaliar a adequabilidade, e avaliar a possibilidade de adequação, dos métodos 

existentes para determinação do TML para finos de minério de ferro, ou 

desenvolver métodos alternativos. 

3) Submeter um relatório à IMO. 

 

O trabalho do CG pode ser dividido em duas fases: 

- Fase 1) Estudos Isolados 

Nesta primeira fase, os países membros do CG, principalmente Austrália e Brasil, 

realizaram pesquisas isoladas a respeito da liquefação de FMF e fenômenos relacionados, 

cada uma com foco nos minérios específicos de cada país. Em 2012, o CG emitiu à IMO 

um relatório contendo o status dos trabalhos. Na ocasião, o Brasil submeteu à IMO sete 

documentos, apresentando resultados parciais da pesquisa que o país estava 

desenvolvendo, e já contendo algumas propostas. 

 

Nas submissões o Brasil apresentou seu histórico de mais de 50 anos de transporte seguro 

de minério de ferro por via marítima (IMO, 2012e). Através de testes triaxiais cíclicos e 

testes em modelo físico, a pesquisa brasileira evidenciou que os FMF são realmente 

susceptíveis a liquefação. Assim sendo, o Brasil submeteu à IMO uma proposta de ficha 

reconhecendo que FMF são uma carga do Grupo A (IMO, 2012g). Fazia-se necessário 

definir um método para determinação do TML. Neste âmbito, o estudo brasileiro 

apresentou evidências de que os três métodos indicados àquela época pelo Código IMSBC 

(PFC70, FTT e PNT) seriam inadequados para determinação do TML de FMF por vários 

motivos, dentre eles:  

 

• Em estudo realizado com 13 amostras de FMF brasileiros, foram obtidas diferenças 

significativas entre os três métodos quando realizados para uma mesma amostra 

(Figura 4.57). Os resultados indicaram que os três métodos não são consistentes 

para a definição de uma única condição segura para o transporte do minério, o que 

geraria situações confusas (IMO, 2012d).  
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Figura 4.57: Comparativo de resultados de TML entre os métodos PFC70, FTT e PNT para 
13 amostras de FMF (IMO/Brasil, 2012d). 

 

• Os TMLs obtidos nos testes FTT e PNT são excessivamente restritivos para FMF. 

O gráfico da Figura 4.58 contém as umidades de 215 embarques de um FMF, 

ocorridos em um intervalo de um ano, totalizando 48.406.460 t transportadas, em 

comparação com os TMLs obtidos pelos três métodos indicados pelo Código 

IMSBC àquela época. Observa-se que, caso fosse estabelecido como limite o TML 

obtido via FTT, 88% dos embarques teriam sido efetuados sob risco de liquefação, 

e caso fosse adotado o TML do teste PNT, 100% dos embarques. Porém, em 

nenhuma das viagens houve registro de qualquer fenômeno relacionado a 

instabilidade da carga (IMO, 2012d). 

 

Figura 4.58: Umidade de 215 embarques de FMF do Brasil comparadas ao TML determinado pelos 
métodos PFC70, FTT e PNT (IMO/Brasil, 2012d). 
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Diante da inadequação dos métodos existentes, o Brasil propôs à IMO duas opções de 

novos métodos para determinação de uma condição segura para transporte de FMF: 

 

• Critério Triaxial Cíclico  (Cyclic Triaxial Criteria, CTC): protocolo de testes para 

determinação de uma condição segura para transporte marítimo de FMF, tendo por 

base uma série de testes tipicamente utilizados na Geotecnia para avaliação do 

potencial de liquefação de solos (IMO, 2012c; IMO, 2012h). 

 

• Proctor/Fagerberg Corrigido (Corrected Proctor/Fagerberg, CPF): é uma 

adequação do método de Proctor/Fagerberg, com base na calibração da energia de 

compactação para representar a massa específica aparente de pilhas de FMF nos 

porões de navios, através da variação do número de quedas do soquete, que seria 

uma variável dependente do material testado (IMO, 2012f; IMO, 2012i). É um 

teste mais alinhado com a filosofia de simplicidade da IMO em comparação com o 

CTC. 

 

No mesmo ano de 2012 a IMO reconheceu a relevância das pesquisas do CG (IMO, 

2012j), entretanto, afirmou não ser possível deliberar ou aprovar nenhuma proposta 

naquele ano devido à complexidade do assunto, além de que a maior parte dos estudos não 

estavam concluídos. A IMO solicitou ao CG dar continuidade aos trabalhos, e submeter 

um relatório final unificado e conclusivo em 2013.  

 

- Fase 2) Pesquisa Unificada 

Para unificar as pesquisas do Brasil e da Austrália o CG estabeleceu o Grupo Técnico de 

Trabalho em Finos de Minério de Ferro (Iron Ore Fines Technical Working Group – 

TWG), composto pelas três maiores mineradoras de ferro (Vale, BHP Billiton e Rio Tinto), 

com suporte das respectivas autoridades competentes (Brasil e Austrália) e participação de 

ONGs atuantes na IMO. O TWG deu continuidade ao estudo, que culminou no 

desenvolvimento do teste de Proctor/Fagerberg Modificado para Finos de Minério de 

Ferro (Modified Proctor/Fagerberg for Iron Ore Fines, ou PFD80). Em setembro de 2013 

a IMO aprovou as seguintes propostas do TWG:  
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• Ficha para Finos de Minério de Ferro (Iron Ore Fines), adicionando esta carga ao 

Código IMSBC, e classificando a mesma no Grupo A;  

• Revisão da ficha de Minério de Ferro (Iron Ore) no Código IMSBC, classificada 

no Grupo C, e estabelecendo limites granulométricos e mineralógicos;  

• Inclusão do teste PFD80 no Código IMSBC. 

 

Em 2013 a IMO emitiu a circular DSC.1/Circ.71 (IMO, 2013) convidando os países 

membros a anteciparem a implementação destas alterações, pois as mesmas só entrariam 

em vigor como mandatórias na próxima edição do Código IMSBC, publicada em 2015 

mas vinculante apenas em janeiro de 2017. O Brasil adotou os requisitos antecipadamente, 

ação oficializada pela Marinha através da Portaria n° 390/DPC de 23 de dezembro de 2013 

(DPC, 2013). Desde 2014 o TML de FMF tem sido determinado no país pelo método 

PFD80. A Índia, país onde ocorreu a maior parte dos acidentes com FMF, só implementou 

as recomendações da IMO em 2017 (IDGS, 2016). 

 

Para auxiliar os embarcadores neste novo cenário de exigências, foi publicada no Brasil 

em 2014 a norma ABNT NBR 16317:2014 - Minérios de Ferro - Procedimentos para 

Controle de Umidade nos Portos do Brasil para Segurança no Transporte Marítimo de 

Carga (ABNT, 2014), iniciativa do IBRAM/CONIM que especifica as melhores práticas 

adotadas no país. 

 

4.4.2 Desenvolvimento e Embasamento Técnico-teórico do Método PFD80 

 

4.4.2 a – Seleção e Premissas do Método 

Para desenvolvimento do método de determinação do TML de FMF, o TWG (2013c e 

2013e) optou por calibrar um dos três testes existentes no Código IMSBC, mantendo a 

filosofia da IMO de utilizar um teste simples e direto, compreensível pela comunidade 

marítima, e que tenha como resposta uma umidade limite abaixo da qual se possa 

transportar a carga com segurança. 
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Dentre os três métodos, o TWG concluiu que a melhor opção seria modificar o teste de 

Proctor/Fagerberg, por ser o teste mais objetivo, por fornecer parâmetros geotécnicos e por 

resultar em valores de TML compatíveis com o histórico de transporte seguro. Além disso, 

os resultados dos testes FTT e PNT apresentam maior variabilidade em comparação com o 

PFC70 para um mesmo conjunto de amostras, e exigem aparato mais complexo. Em 

síntese, o método de Proctor/Fagerberg é baseado em duas premissas (Fagerberg e 

Eriksson, 1962, Fagerberg, 1965 e Fagerberg e Stavang, 1971):  

 

• A energia de compactação aplicada no teste deve gerar um corpo de prova com 

massa específica aparente seca próxima do valor medido em pilhas a bordo de 

navios, quando se considera a mesma umidade.  

• O TML corresponde à umidade crítica, que deve ser estabelecida levando-se em 

consideração o grau de saturação no ponto de umidade ótima (OMC), sendo que 

umidades acima deste ponto correspondem a condições de risco de instabilidade. 

 

Estes foram os itens verificados pelo TWG para modificar o teste de Proctor/Fagerberg 

para aplicá-lo a FMF e obter um TML adequado a esta carga, ao mesmo tempo seguro e 

não excessivamente restritivo. 

 

4.4.2 b – Calibração do Método de Proctor/Fagerberg para Aplicação a FMF 

Com base nas premissas do método de Proctor/Fagerberg, o primeiro passo para calibração 

do teste seria verificar se a energia de compactação aplicada no teste original representaria 

a massa específica aparente embarcada para FMF (nas indústrias de mineração e marítima 

denominada bulk density, ou densidade a granel).  

 

Para obter ρd das pilhas embarcadas, o TWG (2013c) adotou o seguinte método: 

• Obtenção da massa do minério embarcado em cada pilha, medida por balanças nas 

correias transportadoras durante o carregamento dos navios; 

• Obtenção do volume das pilhas embarcadas por escaneamento a laser logo após o 

término do carregamento; 
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• Cálculo da massa específica aparente média inicial da pilha considerando o volume 

e massa medidos, e verificação através de testes de laboratório, como o drop tower 

test, testes in situ como amostragem indeformada, testes de penetração do cone 

(CPT) e testes baseados na norma ISO de densidade a granel para minérios de ferro 

(NBR ISO 3852:2009, ABNT, 2009); 

• Cálculo da massa específica aparente seca considerando a umidade média da carga, 

obtida por amostragens nas correias durante o carregamento. 

 

Fagerberg calibrou o teste original PFC70 considerando a massa específica aparente dos 

concentrados após a viagem marítima, tomando-a por máximo grau de compactação 

atingido pelo material. Já o TWG adotou outra abordagem: calibrar o teste para representar 

a massa específica aparente média das pilhas anteriormente à viagem, ou seja, 

caracterizando o estado inicial da carga antes do carregamento cíclico.  

 

Esta abordagem foi possibilitada pela aplicação de métodos que permitiram avaliar o 

comportamento da carga a partir de seu estado inicial, como o teste triaxial cíclico. Nos 

estudos geotécnicos modernos de resistência à liquefação se caracteriza o estado do solo 

anteriormente à aplicação dos carregamentos cíclicos, pois o solo pode mobilizar 

resistência após o cisalhamento. Além disso, escaneamentos realizados após a viagem 

evidenciaram que a variação do volume da pilha durante a viagem é pequena, tipicamente 

entre 1 e 2%. O aumento da massa específica aparente global das pilhas entre o 

carregamento e a descarga do navio é da ordem de 4% (TWG, 2013b; TWG, 2013d). 

 

O TWG utilizou ρd média das pilhas por ser um parâmetro determinado rotineiramente nas 

operações de manuseio e estocagem em mineração, além de ser exigido pela IMO para 

determinação do fator de estiva das cargas (na forma de massa específica aparente). Testes 

CPT realizados pelo TWG em pilhas embarcadas demonstraram que a variação de ρd ao 

longo da profundidade da pilha não é uniforme, ou seja, o valor máximo não 

necessariamente se encontra na base da pilha. O perfil de ρd em pilhas de sólidos 

particulados é complexo devido ao modo de construção destas estruturas (Savage, 1998; 

Ai, 2010; TWG, 2013d). 
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Os gráficos da Figura 4.59 apresentam um exemplo de comparação entre a curva de 

compactação obtida pelo teste original PFC70 (tanto na forma tradicional da geotecnia, ρd 

x w, quanto no formato de Fagerberg, e x umidade) e a ρd média e índice de vazios de uma 

carga de FMF tal qual embarcada. Os valores de umidade estão codificados devido a 

regras anti trust do TWG.  Verifica-se que a energia de compactação do teste original 

PFC70 é excessiva para FMF, gerando ρd superior ao valor do minério embarcado.  

 

Figura 4.59: Exemplo de comparação entre condição tal qual embarcada e curva de compactação dos 
testes PFC70 e PFD80 (TWG, 2013c). 
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O TWG optou por calibrar a energia de compactação alterando o soquete utilizado no 

teste. Foram testados todos os soquetes que haviam sido avaliados no estudo original de 

Fagerberg (1965), e os resultados demonstraram que o soquete denominado D (150 g de 

massa e 15 cm de altura de queda, equivalente a 27,59 kJ/m³ de energia de compactação 

para 25 quedas) resultou no estado de compactação mais próximo da realidade dos FMF, 

conforme demonstrado também na Figura 4.59 (curva PFD80). 

 

Tendo sido calibrada a energia de compactação, o segundo passo para adequação do teste 

foi estabelecer a umidade crítica que definiria o TML. No teste original, Fagerberg 

selecionou como limite a umidade na qual se obtinha 70% de saturação, pois a umidade 

ótima (OMC) dos concentrados por ele estudados ocorria entre 70 e 75% de saturação.  

 

O TWG (2013c) constatou que o OMC dos FMF ocorre em torno de 90 a 95% de 

saturação (Figura 4.60). Segundo Fagerberg (1965), o OMC seria o limite para se 

estabelecer uma umidade segura para embarque, portanto os níveis de umidade de risco 

para FMF se encontrariam acima de 90% de saturação. Com base nesta diferença, o TWG 

propôs alterar o limite de umidade de 70% para 80% de saturação, estabelecendo uma 

margem de segurança superior à adotada por Fagerberg (no mínimo 10% absoluto na 

saturação). 

 

 

Figura 4.60: Exemplos de curvas de compactação do teste PFD80 para amostras de FMF brasileiros, 
todas com OMC superior a 90% de saturação (TWG, 2013c). 
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O Limite de Umidade Transportável para finos de minério de ferro foi definido, portanto, 

como a umidade na qual o minério atinge 80% de saturação quando compactado sob 

energia de 27,59 kJ/m³, conforme a curva de compactação do teste modificado PFD80.  

 

Outras modificações foram acrescentadas ao método para elevar o nível de padronização, 

como a exigência de utilização de normas nacional ou internacionalmente reconhecidas 

para determinação da massa específica dos sólidos, proibição de secagem completa das 

amostras anteriormente ao teste de TML, referência à norma ISO de determinação de 

umidade de minério de ferro (NBR ISO 3087; ABNT, 2012), além da exigência de OMC 

superior a 90% para aplicação do método. 

 

4.4.3 Validação do Método PFD80 

 

4.4.3 a – Calibração dos Métodos de Validação 

A validação do método PFD80 para determinação do TML de finos de minério de ferro 

consistiu basicamente na verificação do potencial de liquefação ou instabilidade do 

minério em torno da umidade indicada como limite. Neste âmbito o TWG (2013d e 2013e) 

utilizou três abordagens principais: 

• Testes triaxiais cíclicos; 

• Modelagem numérica; 

• Testes em modelos físicos em escala reduzida. 

 

Para aplicação dos métodos supracitados na validação do teste PFD80, fez-se necessário 

calibrá-los para a realidade do transporte marítimo, tanto em termos das condições do 

minério quanto com relação aos carregamentos cíclicos transferidos à carga pela 

movimentação do navio.  

 

Os parâmetros para embasar a calibração foram obtidos pelo TWG através de 

monitoramento de navios em viagens intercontinentais, nos quais foram medidas a 

aceleração e vibrações do navio, movimentação da carga, condições do mar (período e 
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frequência de oscilação) e as respostas da embarcação. O estudo abrangeu embarcações de 

porte Capesize, que transportam mais de 90% de todo o minério de ferro, além de 

Handymax e Handysize, mais susceptíveis a acidentes devido ao pequeno porte. As 

medições evidenciaram que as acelerações nos navios são inferiores a 1 g, tipicamente 0,1 

g, e que navios Capesize apresentam um período natural de balanço de 10 segundos, ou 0,1 

Hz (TWG, 2013b; TWG, 2013d). 

 

4.4.3 b – Validação por Testes Triaxiais Cíclicos 

Os testes triaxiais cíclicos foram o principal instrumento utilizado pelo TWG (2013d) para 

verificar a estabilidade do minério a 80% de saturação na condição de compactação 

embarcada, conforme definido pelo teste PFD80. Os testes foram conduzidos em condição 

não drenada, com consolidação tanto anisotrópica quanto isotrópica, e carregamento 

incremental (para representar a mudança gradual de estado do mar), aplicando tensões de 

confinamento representativas da condição embarcada e frequência cíclica de 0,1 Hz. As 

CSRs aplicadas foram definidas pela modelagem numérica, descrita no próximo item.  

 

Os critérios para definir a ocorrência de liquefação foram: poropressão superior a 95% da 

pressão de confinamento, deformação axial (alteração de volume) superior a 5% e número 

de ciclos para liquefação inferior a 500. Os resultados obtidos demonstraram a resistência 

dos FMF testados na condição definida como limite (TML) pelo teste PFD80, sendo que 

não ocorreu liquefação considerando transferência de energia cíclica equivalente a navios 

Capesize e Handysize, porém o fator de segurança é maior para navios maiores (Capesize).  

 

A Figura 4.61 apresenta um exemplo de resultado de teste triaxial cíclico obtido pelo 

TWG, mostrando que nenhuma das condições limites que estabelecem a ocorrência de 

liquefação foi atingida: a deformação axial não atingiu nem 2,5% (ficando, portanto, 

abaixo de 5%), e a poropressão permaneceu muito abaixo de 95% da pressão de 

confinamento. 
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Figura 4.61: Exemplo de resultado de teste triaxial cíclico não drenado com amostra de FMF 
brasileiro com 80% de saturação sem ocorrência de liquefação (TWG, 2013d). 

 

4.4.3 c – Validação por Modelagem Numérica 

A modelagem numérica foi utilizada pelo TWG (2013d) para caracterizar as tensões em 

pilhas submetidas aos carregamentos cíclicos induzidos durante o transporte marítimo. O 

grupo utilizou modelos numéricos baseados no método dos elementos finitos, 

considerando dois códigos: o LIQCA2D, específico para análises de liquefação (Oka et al., 

1994), e o UWLC (Dynamic effective stress analysis for ground, baseado em Pastor et al., 

1990 e Cai et al., 2001 apud TWG, 2013d). 

 

A partir de bancos de dados estatísticos das condições do mar ao longo das rotas 

marítimas, o TWG (2013b e 2013d) calculou a probabilidade de ocorrência de vários 

níveis de ângulos de inclinação (principalmente banda) para diferentes portes de navios, 

considerando toda a vida operacional das embarcações. Não foram consideradas possíveis 

alterações de rota efetuadas para evitar mal tempo, o que reduziria as acelerações 

experimentadas pelo navio e pela carga, portanto os cenários mais extremos foram 

inclusos na análise.  
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À medida que uma embarcação inclina, aumentando o ângulo de banda, maiores esforços 

são induzidos à carga, ou seja, há elevação de tensão no material. Para estimar a razão de 

tensão cíclica (CSR) que corresponde a cada valor de ângulo de banda, o TWG considerou 

que a máxima CSR induzida à superfície do material é proporcional à tangente do ângulo 

de inclinação. A CSR que ocorre no seio do material, onde a liquefação pode ocorrer, deve 

ser pelo menos a metade deste valor máximo, sendo reduzida à medida que a tensão de 

confinamento aumenta (GBWG, 2017). 

 

Os dados foram alimentados nos modelos numéricos, que forneceram a distribuição da 

CSR induzida ao minério pelo movimento do navio, considerando modelos bidimensionais 

(Figura 4.62 A) e tridimensionais (Figura 4.62 B). As regiões superficiais da pilha são 

mais afetadas pelo carregamento cíclico, e quanto maior o ângulo de banda do navio, 

maiores as CSRs geradas (Figura 4.62 A). As CSRs máximas às quais a carga poderia ser 

submetida em condições extremas foram utilizadas nos testes triaxiais cíclicos.  

 

 

Figura 4.62: Distribuição da CSR ao longo de uma pilha de minério sob diferentes ângulos de banda 
da embarcação, modelo bidimensional (TWG, 2013d). 

 



 

114 

 

Alguns dos minérios estudados pelo TWG, especialmente os hematíticos, são permeáveis. 

Ao término do carregamento a umidade na pilha de minério é aproximadamente 

homogênea e o material não está saturado, mas ao longo da viagem marítima há a 

possibilidade de formação de uma base saturada. O TWG utilizou a modelagem numérica 

para avaliar o impacto desta base úmida na estabilidade da pilha.  

 

O estudo demonstrou que, nas condições de carregamento cíclico atuantes durante 

transporte marítimo, a base úmida é susceptível à liquefação causada pelo movimento de 

balanço do navio caso toda a base esteja 100% saturada e com altura superior a 3 m, 

conforme exemplos de resultados de modelagem da Figura 4.63 para diferentes alturas de 

base saturada. Observa-se que, quanto maior a altura da base saturada (sinalizada pelos 

números à direita da pilha), maior a deformação resultante do carregamento cíclico 

simulado, sendo a malha cinza a condição inicial e a malha azul a condição final da pilha. 

 

A umidade inicial do minério é um importante fator, já que quanto maior seu valor, mais 

elevado seria o nível da base saturada, e maior o risco de ruptura na pilha, conforme 

demonstraram também estudos de outros autores (Chen et al., 2017; Atkinson e Taylor, 

1994). Os resultados do TWG indicaram que, caso a umidade do minério seja inferior ao 

limite estabelecido pelo teste PFD80, a altura do nível d’água fica limitada e abaixo do 

nível crítico, e a formação da base úmida pode levar à instabilidade de porções isoladas do 

material saturado, mas não compromete a estabilidade da pilha ou da embarcação. 

  

 

Figura 4.63: Modelagem para avaliação do comportamento não confinado de pilha de FMF assumindo 
nível de base saturada com 3 m (superior), 2 m (centro) e 1 m (inferior).  

(TWG, 2013d). 
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4.4.3 d – Validação por Modelos Físicos em Escala Reduzida 

Os testes em modelos físicos foram realizados em réplicas de porões de navios graneleiros 

Capesize em escala 1:40 e 1:80, equipados com uma matriz de sensores de pressão na base 

e nas laterais, além de sensores infravermelhos para monitoramento da altura da pilha de 

minério (Figura 4.64). O equipamento simula a movimentação de um navio com todos os 

seis graus de liberdade, tendo sido calibrado com informações obtidas nos monitoramentos 

de viagens reais e com os dados estatísticos de condições do mar ao longo das rotas 

marítimas.  

 

Estes testes formaram uma conexão importante entre os testes de laboratório e os 

monitoramentos em escala real, permitindo testar os minérios em condições extremas não 

observadas nos monitoramentos de navios, além de permitir a observação e monitoramento 

do comportamento da carga em tempo real. Para amostras de FMF preparadas na umidade 

correspondente ao TML definido pelo teste PFD80, não foi observada ocorrência de 

liquefação ou fenômenos relacionados nos testes com modelos físicos (TWG, 2013d).  

 

 

Figura 4.64: Simulador para testes em modelo físico utilizado pelo TWG  
(Policarpo e Ferreira, 2015). 

 

4.4.3 e – Conclusões do Processo de Validação do Método PFD80 

Os resultados dos testes triaxiais cíclicos em termos de resistência à liquefação (CSR que 

levou os minérios à liquefação), foram comparados à CSR induzida por diferentes tipos de 

embarcação (Handysize e Capesize) e condições de mar obtidas na modelagem numérica, 
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considerando-se a probabilidade de ocorrência de diversos níveis de ângulo de banda em 

cada rota, e a CSR correspondente a cada ângulo.  

 

No gráfico da Figura 4.65 o eixo das ordenadas contém a CSR e o eixo das abscissas o 

número de ocorrências de ângulos de banda para diferentes estados do mar em viagens 

típicas Brasil-China. Há menor probabilidade de ocorrência de ângulos de banda maiores 

(maiores CSRs), e, portanto, as curvas que representam a CSR induzida por cada tipo de 

navio e condição de mar com relação ao número de ciclos decrescem da esquerda para a 

direita. Os pontos no gráfico correspondem a resultados de testes triaxiais cíclicos, 

consolidados - não drenados, com diferentes graus de saturação (cerca de 50%, 

correspondente à condição típica do minério tal qual carregado, 80%, correspondente ao 

limite estabelecido pelo teste PFD80 proposto pelo TWG, além de 100%), representando o 

limite de resistência do minério a carregamentos cíclicos. Para se mostrar resistente à 

liquefação, o material deve suportar tensões induzidas superiores às linhas traçadas no 

gráfico.  

 

 

Figura 4.65: Razão de tensão cíclica induzida por embarcações versus número de ciclos para FMF 
(TWG, 2013d). 
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Observa-se que somente em um dos testes triaxiais com minério saturado a resistência está 

abaixo da CSR induzida por um navio handysize, ainda assim para além de 1.000 ciclos. 

Em todos os pontos referentes à condição típica de embarque e ao grau de saturação do 

TML (80%) a resistência do minério é superior ao carregamento induzido (TWG, 2013d; 

TWG, 2013e), ou seja, o material é resistente à liquefação nesta condição.  

 

Segundo o TWG (2013d), nos casos reais o minério possui resistência 50% maior que a 

resistência indicada nos testes de laboratório, devido à abordagem conservadora adotada 

nos mesmos, como a consideração de condição não drenada. 

 

Em suma, todos os métodos adotados pelo TWG para validação do Limite de Umidade 

Transportável determinado pelo novo teste PFD80 confirmaram que uma carga de FMF 

embarcada com umidade correspondente a 80% de saturação na condição de compactação 

de embarque não apresentaram liquefação, e, considerando este limite de umidade, mesmo 

a migração de água para a base da pilha formando uma base úmida não deve colocar em 

risco a estabilidade da embarcação (TWG, 2013d; TWG, 2013e). 

 

A pesquisa do TWG constatou que a participação de goethitas (hidróxido de Fe) no 

minério influencia consideravelmente sua resistência à liquefação. Tanto os testes triaxiais 

cíclicos quanto os testes com modelos físicos indicaram que minérios com participação de 

goethita superior a 35% não se liquefazem nas condições às quais o material é submetido 

durante o transporte marítimo (TWG, 2013d; TWG, 2013e). Esta constatação foi 

considerada pela IMO, que classificou FMF com conteúdo de goethita superior a 35% 

como carga do Grupo C, que deve seguir a ficha de “Iron Ore” no Código IMSBC. 

 

4.4.3 f – Estudos Correlatos 

Paralelamente ao estudo desenvolvido pelo TWG para a IMO, a instituição de pesquisa 

independente AMIRA International, em parceria com institutos de pesquisa, universidades 

e mineradoras, desenvolveu o projeto P1097 – Avaliação Sistemática dos Métodos de 

Determinação do Limite de Umidade Transportável (TML) de Cargas a Granel de Finos de 
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Minério de Ferro, que chegou às mesmas conclusões obtidas pelo TWG, confirmando a 

eficácia do teste PFD80 em definir uma umidade segura para transporte (AMIRA, 2014). 

 

Wang et al. (2016b) avaliaram o potencial de liquefação de pilhas de FMF parcialmente 

saturadas submetidas a carregamentos cíclicos compatíveis ao transporte marítimo, através 

de testes triaxiais cíclicos em condição não drenada, com frequência de 0,1 Hz, e 

simulação numérica. O estudo demonstrou que a resistência dos FMF aumenta com a 

redução de S, e que a distribuição de saturação na pilha é governada pela umidade inicial e 

por ρd inicial. A redução de S altera o comportamento do material de liquefação para 

mobilidade cíclica, e a redução de ρd reduz a resistência à liquefação. Um resumo dos 

resultados obtidos por Wang (2014) é apresentado na Figura 4.66. 

 

 

Figura 4.66: Curvas de resistência para amostra de finos de minério de ferro em diversas condições 
(Wang, 2014). 

 

Não é possível comparar diretamente os resultados de Wang et al. (2016b) e do TWG 

(2013d e 2013e), pelos seguintes motivos: os autores realizaram os testes triaxiais cíclicos 

com amostras compactadas de acordo com valores pré-definidos de grau de compactação 

(GC), calculados a partir da ρdmax obtida por um teste normalizado (norma JIS A 1210), já 

o TWG reproduziu o teste PFD80; a tensão de confinamento aplicada pelo TWG chegou a 
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250 kPa, e os valores aplicados pelos pesquisadores são menores (50 a 100 kPa); Wang et 

al. (2016b) secaram as amostras anteriormente ao teste (processo descrito em Wang, 

2014), e o TWG preparou as amostras à umidade natural, indicando que a secagem altera 

as propriedades do minério, reduzindo sua resistência ao cisalhamento (TWG, 2013d). 

Porém, as principais conclusões obtidas por ambos os estudos são similares.  

 

Lu (2014) estudou a susceptibilidade à liquefação de três tipos de FMF, de origem não 

especificada. O autor realizou testes triaxiais cíclicos parametrizados de forma semelhante 

ao estudo do TWG (2013d): corpo de prova moldado conforme grau de compactação do 

teste PFD80, tensão de confinamento de 250 kPa, frequência de 0,1 Hz, explorando grau 

de saturação de 80% e 100%, e assumindo como critério de liquefação deformação axial 

de dupla amplitude de 5%. Porém, não foi especificado o tipo de consolidação, e não foi 

informado se a elevação da CSR foi realizada de forma gradual. As amostras de FMF 

apresentaram resistência à liquefação muito superior a areias tipicamente caracterizadas 

pela geotecnia. O autor concluiu que FMF embarcados em conformidade com o TML do 

teste PFD80 são estáveis nas condições de transporte marítimo a ângulo de banda de até 

25º (considerado como limite superior pelo autor devido ao ângulo de atrito estático).  

 

O autor desenvolveu análises numéricas que chegaram a um ângulo de banda crítico de 5º, 

porém, segundo o próprio autor, as análises podem ser consideradas conservadoras e a 

estabilidade real seria maior. Os movimentos de um navio são lentos o suficiente para que 

o carregamento possa ser considerado drenado (Lu, 2014). Outra constatação do estudo 

refere-se à comparação entre a resistência à liquefação dos três FMF estudados: o minério 

com menor coeficiente de uniformidade apresentou maior resistência à liquefação. 

 

Após a classificação dos FMF como carga do Grupo A, e após a ocorrência de acidentes 

marítimos envolvendo outros tipos de cargas sólidas a granel, outros tipos de minério 

foram ou estão em processo de reclassificação ou adequação de ficha pela IMO, como o 

carvão e a bauxita, anteriormente listados no Código IMSBC como cargas do Grupo C 

(bauxita) ou B (carvão, também classificado como Grupo A, mas com métodos de TML 

limitados a minérios mais finos), e outros foram incluídos no Código, como os finos de 

minério de manganês.  
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Em 2014 a ACARP (Australian Coal Association Research Program) submeteu à 

Autoridade Marítima Australiana um relatório contendo uma proposta de método para 

determinação do TML de carvão com top size em 50 mm, o teste de Proctor/Fagerberg 

Modificado para Carvão. A ACARP desenvolveu uma pesquisa com abordagem muito 

similar ao TWG para embasar a proposta de método (ACARP, 2014), o qual foi incluso no 

Código IMSBC em 2017 (IMO, 2018). 

 

Em 2017 o GBWG (Global Bauxite Working Group), grupo criado pela IMO para estudar 

a liquefação de bauxita durante o transporte marítimo, com escopo similar ao TWG, 

submeteu à IMO os resultados de sua pesquisa, a qual levou ao desenvolvimento de outra 

modificação do teste de Proctor/Fagerberg, desta vez para bauxita (GBWG, 2017). 

Importante ressaltar que as energias de compactação propostas tanto para o carvão mineral 

quanto para a bauxita é a mesma utilizada para os FMF, ou seja, 27,59 kJ/m³ (soquete D), 

convergência que evidencia a representatividade desta energia de compactação com 

relação aos embarques. 

 

Além dos citados, vários outros estudos foram realizados, e vêm sendo desenvolvidos 

atualmente, no âmbito da estabilidade de cargas a granel a bordo de navios, e do seu efeito 

na estabilidade da embarcação (Green e Hughes, 1977; Kruszewski, 1985; IMO, 1987; Ota 

et al., 2000; Ju et al., 2017; Thorel et al., 2017; Wang et al., 2017a; Chen et al., 2018; 

Daoud et al., 2018; Evans et al., 2018; dentre outros), e todos atestam a importância da 

limitação da umidade das cargas na prevenção de acidentes causados por sua instabilidade. 

 

Uma opção para evitar a liquefação ou outros fenômenos relacionados à umidade que tem 

sido estudada desde a década de 1990 é a adição de polímeros absorventes ao minério, 

para “imobilizar” a água livre presente. A dosagem de polímeros absorventes altera 

inclusive o TML do minério (Moody, 1992; Popek, 2010; Popek, 2013; Seng et al., 2017; 

Corrent, 2017). Seng et al. (2017) propuseram inclusive a instalação de sistemas de 

armazenagem e adição de polímeros nos navios, para uso em casos de emergência. Porém, 

os autores afirmam que o preço de tais reagentes pode ser um impeditivo para sua 

aplicação em larga escala. Faltam também estudos para avaliar a durabilidade dos 

reagentes, além de testes geotécnicos para avaliar a estabilidade do material. 
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4.5 Modelagem do Empacotamento e Compactação de Sólidos Particulados 

 

4.5.1 Modelagem por Regressão Linear Múltipla 

 

A modelagem é uma ferramenta amplamente utilizada na matemática, física, engenharia, 

entre outras áreas para predizer o comportamento de uma ou mais variáveis de interesse. 

Modelo é a descrição de um processo (comportamento) real ou não por meio de relações 

matemáticas ou lógicas (Freitas, 2008). A modelagem empírica é utilizada para sistemas 

complexos, nos quais estão disponíveis os sinais de entrada e de saída, cujos mecanismos 

de causa e efeito são desconhecidos. O modelo tem por objetivo explicar, ao menos em 

parte e de forma aproximada, esta relação de causa e efeito presente nos dados. 

 

Em um estudo de modelagem as variáveis são classificadas em independentes ou 

dependentes. Variáveis independentes são os sinais de entrada, ou seja, as variáveis 

utilizadas para estimar a variável de interesse, ou sinal de saída, a variável dependente. 

Além das variáveis, todos os modelos envolvem constantes desconhecidas, denominadas 

parâmetros, as quais controlam o comportamento do modelo e são estimadas a partir dos 

dados (Rawlings et al., 1998). 

 

Modelos estatísticos empíricos, construídos a partir de correlações, podem ser divididos 

em lineares e não lineares, sendo estes últimos geralmente mais realistas. Os modelos não 

lineares podem ser subdivididos em duas categorias: modelos intrinsecamente lineares, os 

quais podem ser linearizados através de uma transformação apropriada na variável 

dependente, e modelos que não podem ser linearizados (Rawlings et al., 1998). 

 

O método de regressão múltipla é um modelo estatístico aplicado quando se tem uma 

única variável dependente e várias variáveis independentes, todas quantitativas, e uma 

única relação. O modelo linear aditivo que relaciona a variável dependente Y a p variáveis 

independentes X é dado por (Rawlings et al.,1998): 
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                              (4.24) 

O subscrito i denota a observação da qual se obteve os valores de Y e das p variáveis 

independentes. O segundo subscrito denota a variável independente. O número de 

observações é n, sendo i = 1, ..., n, e p denota o número de variáveis independentes. 

Existem (p + 1) parâmetros βj, j=0, ..., p a serem estimados quando o modelo linear inclui 

o intercepto β0. O desenvolvimento de modelos aplicando regressão múltipla envolvem a 

notação e álgebra matriciais. Para expressar o modelo linear em notação matricial são 

necessárias quatro matrizes: 

 

Y: vetor coluna n x 1 das observações da variável dependente Yi. No caso do presente 

estudo, o TML determinado pelo método PFD80; 

X: a matriz n x p consistindo em uma coluna de valores unitários (1), seguida pelos p 

vetores coluna das observações das variáveis independentes; 

β: o vetor p x 1 dos parâmetros a serem estimados e  

ε: o vetor n x 1 dos erros aleatórios. 

 

                                          Y = XY = XY = XY = X    β + εβ + εβ + εβ + ε                                    (4.25) 

Ou 

 

          (4.26) 

 

Conforme dito anteriormente, o vetor β é um vetor de constantes desconhecidas a serem 

estimadas a partir dos dados, sendo que cada elemento βj é um coeficiente de regressão 
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parcial que reflete a mudança na variável dependente por mudança unitária na j-ésima 

variável independente, assumindo-se que todas as outras variáveis independentes são 

mantidas constantes. A definição de cada coeficiente da regressão depende do conjunto de 

variáveis independentes do modelo. (Rawlings et al.,1998). 

 

Um modelo linear implica em uma taxa constante de variação entre as variáveis 

independentes e a variável dependente, e em muitos casos não representa a relação real 

entre estas. Modelos polinomiais adicionam termos de ordem mais elevada à equação, 

aumentando a flexibilidade da correlação, e podem se tornar uma opção em casos de 

relações mais complexas. Modelos representados pela Equação 4.27 são denominados 

modelos polinomiais de p-ésima ordem. 

 

                   E(Y) = β0 + β1X + β2X² + β3X³ + ... + βpXp                       (4.27) 

 

O método dos mínimos quadrados é um dos mais utilizados para estimativa dos 

coeficientes da equação de regressão, e tem por fundamento o ajuste da regressão de forma 

a minimizar a soma dos quadrados das diferenças entre os valores observados e os valores 

calculados pelo modelo. Para aplicação do método algumas hipóteses devem ser atendidas 

(Dettling, 2018): 

 

A primeira hipótese assume que a esperança dos erros é igual a zero (Equação 4.28), ou 

seja, que a função linear resultante da modelagem representa a relação verdadeira entre 

variáveis preditoras e resposta, sem erros sistemáticos. 

                        E[εi] = 0                                                                                                                                                                                                                (4.28)    

 

A segunda hipótese assume que os erros apresentam variância constante (Equação 4.29), 

ou seja, dispersão aproximadamente igual em torno da média. 

Var(εi) = σ²ε                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (4.29)    
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A terceira hipótese assume que não existem correlações entre os erros (Equação 4.30), ou 

seja, que os erros são independentes, as observações não influenciam umas às outras, e não 

há variáveis latentes, como o tempo por exemplo. 

Cov(εi, εj) = 0 para todo i % j                                                                                                                                        (4.30)    

 

As três hipóteses acima mencionadas são requeridas para a aplicação do método dos 

mínimos quadrados, garantindo que os coeficientes estimados não são enviesados. Desta 

forma, de acordo com o teorema de Gauss-Markov, não existem estimadores lineares mais 

eficientes do que aqueles indicados pelo método dos mínimos quadrados (Dettling, 2018). 

Para que sejam estabelecidos intervalos de confiança e testes de significância, faz-se 

necessário, ainda, que os erros sejam variáveis aleatórias independentes e identicamente 

distribuídas, com distribuição Gaussiana (ou normal): 

                                                                                                     (4.31)                

 

Como os erros em si não são observáveis, para avaliação do atendimento a estas hipóteses 

faz-se uso dos resíduos, que são estimativas dos erros (Dettling, 2018). Caso uma ou mais 

das hipóteses assumidas seja violada, há necessidade de melhorias no modelo, através de 

transformações nas variáveis, inclusão de preditoras, ou uso de métodos mais complexos 

para estimativa dos coeficientes.     

 

4.5.2 Modelos Relacionados ao Empacotamento de Partículas e Compactação 

 

No âmbito da modelagem do empacotamento de sólidos particulados, os modelos 

geralmente têm por objetivo prever a porosidade ou o índice de vazios do sistema, seja ele 

máximo, mínimo ou referente a algum nível de compactação. Segundo Latham et al. 

(2002), a possibilidade de prever a distribuição de vazios em materiais particulados traz 

benefícios em particular para a previsão de permeabilidade. Porém, devido principalmente 

à complexidade imposta pelo efeito do formato das partículas e outros fatores, as pesquisas 

têm seguido uma abordagem empírica ou restrita a resultados com esferas. 
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Já a modelagem de testes de compactação de solos é geralmente direcionada aos testes de 

Proctor Normal e Modificado. Com relação ao objetivo, os modelos podem ser divididos 

em dois grupos: modelos de previsão de parâmetros de compactação, geralmente a 

umidade ótima de compactação (OMC) e/ou a massa específica aparente seca máxima 

(ρdmax) ou o peso específico aparente seco máximo (γdmax), que constituem os objetivos dos 

testes de compactação na mecânica dos solos, e modelos de previsão da curva de 

compactação completa, obtida conforme as energias de compactação de Proctor. Em 

ambos os casos a maior parte dos trabalhos tem adotado uma abordagem empírica.  

 

A maioria dos modelos de compactação propostos na literatura é baseada em regressão, 

tendo por produto equações de correlação entre ρdmax (ou γdmax) e/ou o OMC e diversos 

índices e características dos solos, como limites de Atterberg, ρ, índices relacionados à 

distribuição granulométrica (CU, D10, D50, etc.). Um outro método de modelagem empírica 

está em crescente uso: as redes neurais artificiais (RNA). Um terceiro método, mais 

recente e ainda pouco utilizado, é a regressão polinomial evolutiva (Evolutionary 

Polynomial Regression – EPR) (Ahangar-Asr et al., 2011). 

 

Antes de apresentar alguns modelos, cabe mencionar a definição dos limites de Atterberg, 

utilizados como variáveis independentes em vários deles. Os limites caracterizam o 

comportamento de solos argilosos frente ao seu teor de umidade, delimitando-o entre 

comportamento líquido, plástico e quebradiço de acordo com a umidade (Figura 4.67), 

sendo determinados experimentalmente através de testes padronizados (Pinto, 2006). 

 

 

Figura 4.67: Limites de Atterberg dos solos (Pinto, 2006). 
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Youd (1973) avaliou o efeito combinado da distribuição granulométrica e do formato das 

partículas no empacotamento de areias, representado pelos índices de vazios máximo e 

mínimo, utilizando o coeficiente de uniformidade (CU) e o coeficiente de arredondamento 

(R), definido com base na escala de Powers. Com base nos resultados obtidos, o 

pesquisador propôs um modelo de previsão de emax e emin, com base em famílias de curvas 

baseadas na esfericidade, plotadas no plano emax/emin x CU (Figura 4.68). Pelo modelo, 

quanto maior for CU (ou seja, quanto mais ampla for a distribuição granulométrica) menor 

será e, e quanto maior R (quanto mais angulares as partículas), maior o índice de vazios. 

 

 

Figura 4.68: Modelo para estimativa de emax e emin de areias limpas a partir de CU e R (Youd, 1973). 
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Wang e Huang (1984) desenvolveram modelos regressionais para previsão de γdmax e do 

OMC do teste de Proctor Normal, com base nos resultados de 57 misturas de solos. Os 

autores exploraram diversas variáveis, e chegaram a duas equações de regressão para γdmax 

(Equações 4.32 e 4.33) e duas equações para o OMC (Equações 4.34 e 4.35). As variáveis 

regressoras identificadas como mais significativas são o módulo de finura (FM), o limite 

de plasticidade (LP), o tamanho efetivo (D10), o coeficiente de uniformidade (CU) e a 

fração de bentonita (B). 

         (4.32) 

                          (4.33) 

                                                (4.34) 

                                   (4.35) 

Worku e Shiferaw (2004) testaram 43 amostras de solo e chegaram a um modelo que 

correlaciona ρdmax com CU para diferentes valores de densidade dos sólidos (GS), conforme 

ilustra a Figura 4.69. Verifica-se que quanto maior CU, maior será ρdmax. Esta tendência 

está de acordo com o esperado com base nos efeitos estruturais de interação entre 

partículas grossas e finas. Para um mesmo CU, quanto maior GS, maior será ρdmax.  

 

Figura 4.69: Modelo relacionando ρdmax, CU e GS (Worku e Shiferaw, 2004). 
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Mujtaba et al. (2013) testaram 110 amostras de solos arenosos e obtiveram um modelo de 

previsão de γdmax e do OMC a partir do coeficiente de uniformidade e da energia de 

compactação. Conforme apresenta o gráfico da Figura 4.70, para uma mesma energia de 

compactação o OMC decresce com o aumento de CU, ou seja, solos mal graduados 

apresentam umidade ótima de compactação mais elevada. Para um mesmo valor de CU, 

quanto maior a energia de compactação, menor o OMC, pois há maior redução do volume 

de vazios. 

 

Figura 4.70: Curvas de previsão para estimativa do OMC para solos arenosos 

 (Mujtaba et al., 2013). 

 

A Tabela 4.6 sumariza diversos modelos de previsão de parâmetros de compactação e/ou 

da curva de compactação de solos, listando o método utilizado na modelagem, o tipo de 

solo, assim como as variáveis dependentes e independentes. As variáveis independentes 

mais utilizadas, ou com melhor aderência, são os limites de Atterberg (LL, LP e IP), a 

massa específica dos sólidos (ρ), e parâmetros granulométricos como o coeficiente de 

uniformidade (CU). Observa-se que os limites de Atterberg são mais utilizados quando se 

trata de solos argilosos, e para solos arenosos ou granulares parâmetros granulométricos 

estão mais presentes. Os modelos de previsão da curva de compactação completa exigem a 

determinação de pelo menos uma curva de compactação, e permitem a previsão de outras 

curvas para diferentes energias de compactação. 
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Tabela 4.6: Modelos empíricos de previsão de parâmetros e curvas de compactação de solos. 

 

 

Apesar da existência de diversos modelos empíricos para previsão de ρdmax, γdmax, OMC e 

da curva de compactação, eles foram desenvolvidos a partir de solos com uma faixa 

particular de propriedades. Assim sendo, não devem ser aplicáveis a todos os tipos de solo 

(Horpibulsuk et al., 2008) ou a outros tipos de sólidos particulados, como FMF, que 

apresentam massa específica dos sólidos muito superior aos solos típicos.  Não existem na 

literatura modelos de previsão do Limite de Umidade Transportável. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O fluxograma esquemático apresentado na Figura 5.1 contém as etapas do trabalho, 

descritas em detalhe nos próximos itens. 

 

Figura 5.1: Fluxograma do estudo. 
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5.1 Seleção e Coleta das Amostras 

 

Para execução do estudo foram coletadas 30 amostras de finos de minério de ferro 

abrangendo as principais regiões produtoras desta commodity no Brasil. Como nos portos a 

disponibilidade de diferentes tipos de produtos finais é pequena, as amostras foram 

coletadas em usinas de tratamento de minério, para obtenção de maior variabilidade, 

contemplando diversos tipos de proto-produtos (produtos intermediários), os quais, na 

indústria, são combinados nos portos para formação de alguns poucos produtos finais.  

 

Realizou-se a amostragem com base na norma NBR ISO 3082 - Minérios de Ferro - 

Procedimentos de Amostragem e Preparação de Amostras (ABNT, 2011). A coleta foi 

efetuada no último ponto de amostragem das usinas anteriormente aos pátios de 

estocagem. Em todos os casos as amostras foram coletadas em movimento, utilizando-se 

cortadores de fluxo (Figura 5.2) instalados geralmente em pontos de transferência entre 

correias transportadoras, com velocidade de corte constante com valor máximo de 0,6 m/s, 

obtendo-se cerca de 200 kg de minério em cada coleta. Os cortadores de fluxo estão 

configurados para amostrar a seção transversal completa dos fluxos de minério 

deslocando-se com velocidade constante, e possuindo abertura três vezes o tamanho 

máximo nominal de partículas do minério amostrado. As amostras coletadas foram 

embaladas e enviadas ao laboratório para caracterização e execução dos testes de TML. 

 

 

Figura 5.2: Exemplos de amostradores utilizados na coleta das amostras (Fonte: arquivo do autor). 
 



 

132 

 

5.2 Preparação das Amostras 

 

No laboratório, realizaram-se as etapas de homogeneização e divisão inicial das amostras 

em divisor rotativo com 120 kg de capacidade máxima, alimentado por correia, sendo 

realizadas duas etapas de divisão com aproximadamente 100 kg cada uma. Cada etapa foi 

repetida por três vezes para garantia de homogeneização. As alíquotas obtidas em cada um 

dos 12 coletores de cada etapa foram acumuladas, obtendo-se ao final da divisão inicial 12 

alíquotas de aproximadamente 25 kg.  

 

As alíquotas obtidas na divisão inicial foram subdivididas para obtenção de porções de 

teste destinadas às etapas subsequentes do estudo, em divisores rotativos de 60 kg, 6 kg ou 

1 kg de capacidade máxima, dependendo da massa a ser alimentada no equipamento, 

sendo o primeiro alimentado por correia e os demais por alimentador vibratório. Foram 

coletadas alíquotas para análise granulométrica, quantificação mineralógica, análise 

química, determinação de massa específica e testes PFD80. 

 

Todos os divisores rotativos foram operados conforme a norma NBR ISO 3082 (ABNT, 

2011), garantindo que todas as partes do minério tivessem a mesma oportunidade de serem 

selecionadas e tornarem-se parte da alíquota, e efetuando-se ajuste dos equipamentos de 

forma a garantir a coleta de no mínimo 20 incrementos durante a divisão de cada amostra, 

sendo tomadas sempre alíquotas em coletores opostos. 

 

5.3 Composição de Amostras Artificiais 

 

A elaboração de modelos empíricos de previsão é beneficiada pela variabilidade dos dados 

utilizados na modelagem, sendo que um banco de dados contendo maior amplitude de 

variação das variáveis pode gerar um modelo mais representativo. Para aumentar a 

abrangência do estudo em termos das características dos minérios avaliados, foram 

compostas amostras artificiais em laboratório.  



 

133 

 

Para tal, efetuou-se cortes granulométricos nas 30 amostras originais coletadas, nas malhas 

de 8,0 mm, 1,0 mm e 0,15 mm. As novas amostras foram obtidas a partir de misturas das 

frações granulométricas +8,0 mm, -8,0 + 1,0 mm, -1,0 mm + 0,15 mm e -0,15 mm entre si 

e com amostras originais, elevando-se a participação de partículas finas ou de partículas 

grossas. No caso das misturas respeitou-se sempre a região de origem das amostras 

(composições efetuadas sempre com o mesmo tipo geológico de minério), mas não 

necessariamente a mesma usina. A partir das 30 amostras originais foram obtidas 107 

amostras, que compuseram o banco de dados de modelagem.  

 

À medida que a avaliação estatística e a modelagem foram realizadas, foram caracterizadas 

e testadas outras 30 novas amostras, que compuseram o banco de dados de teste, utilizado 

para validação do (s) modelo (s) de previsão obtidos. As 30 novas amostras foram 

compostas de forma a se representar minérios com as mais diversas características 

granulométricas e mineralógicas. O número de novas amostras (30) foi selecionado de 

forma a se direcionar aproximadamente 25% do banco de dados total para o banco de 

dados de teste (Hair et al., 2009). 

 

Para garantia de que sejam preservadas as informações referentes aos produtos das 

empresas que forneceram os minérios, as amostras originais dos proto-produtos não serão 

tratadas individualmente, assim como os nomes das usinas de origem não serão listados. 

 

5.4 Determinação do TML via Teste de Proctor/Fagerberg Modificado para Finos de 
Minério de Ferro (PFD80) 

 

Para determinação do TML utilizou-se o método de Proctor/Fagerberg Modificado para 

Finos de Minério de Ferro, seguindo os procedimentos do Código IMSBC (IMO, 2018). O 

aparato de teste (Figura 5.3) consiste em: 

 

• Molde cilíndrico metálico com aproximadamente 1.000 cm³ de volume (mesmo 

molde da norma NBR 7182:2 para testes de compactação de Proctor; ABNT, 

2016), com diâmetro de 100,0 ± 0,4 mm e altura de 127,3 ± 0,3 mm; 
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• Soquete metálico com base de diâmetro igual a 50 ± 0,2 mm, massa de 150 ± 2 g e 

altura de queda de 150 ± 2 mm; 

 

• Balança com precisão de pelo menos 0,05% da massa inicial da porção de teste, 

conforme a norma NBR ISO 3087 (ABNT, 2012); 

 

• Estufa equipada com indicador de temperatura e instrumento de controle capaz de 

regular a temperatura, em qualquer ponto da estufa, a 105 ± 5°C com sistema de 

circulação e troca de ar, conforme a norma NBR ISO 3087 (ABNT, 2012); 

 

• Acessórios: bandejas, borrifador, espátulas e pá de amostragem por incrementos 

conforme a norma NBR ISO 3082 (ABNT, 2011).  

 

 

Figura 5.3: Aparato para execução dos testes PFD80 (dentre os soquetes utilizou-se o da direita). 
Foto do autor.  

 

As principais etapas do teste são apresentadas na Figura 5.4. 

 

Inicialmente dividiu-se a amostra em até 11 alíquotas de aproximadamente 2 litros de 

volume. Utilizou-se uma das alíquotas para determinação da umidade inicial da amostra, e, 

de posse deste valor, calculou-se a quantidade de água a ser adicionada em cada alíquota 

para que as umidades (em massa base úmida) a serem estudadas fossem atingidas, 

adotando-se intervalo próximo de 0,5 pontos percentuais de umidade entre os testes.  



 

135 

 

 

Figura 5.4: Etapas do teste PFD80 (fotos do autor). 

 

Colocou-se a alíquota do primeiro teste de compactação em uma bandeja (Figura 5.4 – 

Etapa ajuste de umidade), nivelando o material com auxílio de espátula de forma a obter 

uma camada cuja espessura depende do top size do material (NBR ISO 3082; ABNT, 

2011). Pesou-se a massa de água a ser adicionada, calculada anteriormente. Adicionou-se a 

água utilizando o borrifador, homogeneizando por 5 minutos com auxílio da espátula, de 

forma a não promover degradação granulométrica ou aglomeração do minério. Este tempo 

foi dividido em etapas de adição de água e homogeneização, intercaladas. Decorridos os 5 

minutos, nivelou-se novamente a amostra na bandeja.  

 

Efetuou-se a marcação de uma matriz 5 x 4 na amostra disposta na bandeja (Figura 5.4 – 

Etapa amostragem e preenchimento do molde). Utilizando a pá de amostragem, efetuou-se 

a coleta de incrementos para preenchimento do molde, tomando-se aleatoriamente uma 

parte da matriz por vez e transferindo para o mesmo, conforme procedimento descrito na 

norma NBR ISO 3082 (ABNT, 2011). Apesar de não ser especificado no Código IMSBC, 

que não contém orientações precisas a respeito da transferência da amostra para o molde 

cilíndrico, o procedimento adotado tem por objetivo fazer com que cada uma das camadas 

de minério no interior do cilindro de compactação seja representativa. 
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Finalizado o preenchimento do molde com a primeira camada de minério, efetuou-se a 

compactação da mesma fazendo-se uso do soquete, aplicando-se 25 quedas (Figura 5.4 – 

Compactação). Repetiu-se o mesmo procedimento para as outras quatro camadas de 

amostra, totalizando 5 camadas no interior do molde.  

 

Removeu-se o colar complementar do molde, e nivelou-se a última camada de amostra por 

meio de uma chapa metálica (Figura 5.4 – Nivelamento da amostra e pesagem do cilindro), 

resultando num corpo de prova com aproximadamente 1.000 cm³. Determinou-se então a 

massa úmida da amostra compactada, removendo-a posteriormente do cilindro e levando 

toda a massa à estufa a 105 ± 5°C de temperatura. 

 

Para a determinação da umidade da amostra compactada foram seguidas as orientações da 

norma NBR ISO 3087 (ABNT, 2012): distribuição da amostra em bandeja com altura 

máxima de 31,5 mm, secagem em estufa com circulação de ar com temperatura de 105 

±5°C, efetuando uma primeira pesagem da massa seca no mínimo após 4 horas do início 

da secagem e retornando com a amostra para a estufa (Figura 5.4 – Secagem: determinação 

da umidade do ensaio). Foram realizadas pesagens sucessivas até que a diferença em 

massa entre as pesagens fosse inferior a 0,05% da massa inicial. Neste ponto obteve-se a 

massa seca da amostra compactada. 

 

Este procedimento foi realizado para diversas umidades, cujos valores dependem da 

amostra, totalizando 5 a 10 ensaios, com alíquotas diferentes, ou seja, sem 

reaproveitamento de amostra. Fazendo-se uso da massa específica dos sólidos, medida 

conforme item 5.5 a seguir, calculou-se para cada ensaio os parâmetros índice de vazios 

(e), umidade volumétrica base seca (ev) e grau de saturação (cálculos apresentados no item 

4.3.2 c) para obtenção da curva de compactação de Proctor/Fagerberg (ev x e), a partir da 

qual se obteve o TML: umidade em massa base úmida correspondente à interseção da 

curva de compactação com a reta de isosaturação de 80%. 
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5.5 Determinação da Massa Específica dos Sólidos 

 

A massa específica dos sólidos (ρ) é um parâmetro necessário para a determinação do 

TML através do método PFD80. O Código IMSBC solicita a aplicação de uma norma 

nacional ou internacional para a obtenção deste parâmetro. 

 

No presente trabalho realizou-se a determinação de ρ conforme a norma americana ASTM 

D5550-14 (ASTM, 2014), pelo método de picnometria a gás (hélio), no equipamento 

Pentapycnometer (Quantachrome®), cujas especificações completas podem ser obtidas em 

Quantachrome (2011).  

 

A alíquota para análise foi inicialmente pulverizada em moinho Herzog HSM 100-D, 

atingindo cerca de 95% passante na malha de 0,075 mm, assumindo-se que a maior parte 

dos poros internos das partículas é removida para que se obtenha a massa específica dos 

sólidos. Posteriormente, secou-se a alíquota em estufa a 105 ± 5°C de temperatura. Uma 

vez seca, a alíquota foi resfriada em temperatura ambiente, em sala com controle de 

temperatura. Pesou-se a alíquota em balança de precisão com duas casas decimais, 

conectada ao picnômetro para transferência automática do resultado.  

 

Para as análises no picnômetro a gás utilizou-se célula com volume de 131,7 cm³, 

preenchendo-se cerca de 3/4 da célula com amostra. Utilizou-se pressão de 17 psi (escala 

manométrica) no equipamento, com tempo de purga de 5 minutos, efetuando-se sempre 

três análises automaticamente e tomando por resultado final a média dos mesmos. Durante 

toda a análise manteve-se controle da temperatura do laboratório obedecendo um intervalo 

de ±2°C da temperatura de calibração do picnômetro (neste caso 22°C). 

 

5.6 Determinação da Distribuição Granulométrica 

 

As análises granulométricas foram realizadas em três etapas. Primeiramente uma alíquota 

obtida no divisor rotativo foi submetida a um corte à umidade natural na malha de 6,35 

mm, sendo o material retido nesse peneiramento direcionado à análise série macro a 
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úmido, utilizando vibrador de peneiras quadradas (50 x 50 mm) operado por 10 minutos. 

Posteriormente, acumulou-se e dividiu-se o passante em 6,35 mm do corte e da análise 

granulométrica série macro para obtenção de uma alíquota com massa compatível ao 

peneiramento a úmido série micro, com peneiras redondas de 200 mm de diâmetro 

vibradas por 10 minutos. Secou-se o material correspondente a cada uma das frações 

granulométricas em estufa a 105°C ± 5°C de temperatura.  

 

Para caracterizar a presença de argila nos minérios estudados optou-se por incorporar à 

análise granulométrica a microanálise por difração a laser. Para tal, efetuou-se corte a 

úmido na malha de 0,045 mm em uma alíquota específica da amostra. Submeteu-se o 

undersize do corte à agitação mecânica com dispersão por hexametafosfato de sódio 

(concentração 1%), sendo coletada por sifonamento uma alíquota para realização da 

microanálise utilizando granulômetro a laser Mastersizer 2000 da Malvern Instruments® 

(tecnologia LALLS -  Low Angle Laser Light Scattering), equipado com sistema ultrassom 

para maior eficiência na dispersão das partículas durante o processo de análise. O 

equipamento realizou 3 medições da distribuição de tamanho, em intervalos de 10 s, 

tomando como resultado final a média. O granulômetro calculou o resultado final da 

distribuição granulométrica através de modelos matemáticos, tendo sido utilizado no 

presente estudo o modelo General Purpose, adequado para a maior parte de materiais 

naturais ou cominuídos. 

 

Apesar de se tratarem de métodos diferentes de análise granulométrica, não foi utilizado 

fator de correção para incorporar a microanálise por difração a laser à análise por 

peneiramento, sendo apenas recalculada a distribuição do material passante na malha de 

0,045 mm obtida na microanálise, a partir da distribuição global. A incorporação de 

análises granulométricas por difração a laser aos resultados de peneiramento é um tema 

ainda discutido, com a adoção de fatores de forma e algoritmos de cálculo da distribuição 

granulométrica conjugada, mas ainda não há consenso sobre o melhor método. Como o 

foco desta pesquisa é caracterizar de alguma forma a presença de partículas ultrafinas no 

minério, e como todas as amostras estarão numa mesma base de análise para a modelagem, 

acredita-se que a adoção desta premissa não é prejudicial ao trabalho. 
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5.7 Análise Química 
 

Coletou-se uma alíquota correspondente a uma canaleta do divisor rotativo de 60 kg, na 

preparação inicial da amostra. Britou-se a alíquota em 2,0 mm em britador de rolos, sendo 

posteriormente realizada secagem, homogeneização e quarteamento em divisor rotativo de 

6 kg de capacidade, coletando-se uma alíquota, sendo esta posteriormente pulverizada em 

moinho Herzog HSM 100-D. O material pulverizado foi submetido ao divisor rotativo de 1 

kg de capacidade, coletando-se uma alíquota para análise química. As análises foram 

realizadas pelo método de fluorescência de raios X (equipamento Rigaku modelo Simultix 

14) por pastilha fundida. Foram analisados os seguintes elementos e compostos: Fe, SiO2, 

Al 2O3 e Mn. Obteve-se o valor de PPC (perda por calcinação) por gravimetria. 

 

Dentre os elementos e compostos analisados, optou-se por utilizar na modelagem os teores 

de Al2O3, Mn e PPC, que foram somados gerando a variável Índice de Contaminação (IC), 

que deve refletir o grau de hidratação e contaminação do minério. Estes compostos e 

elementos estão associados a fases minerais cujas partículas podem conter microporos. No 

caso da alumina e do PPC, um estudo desenvolvido por Khosa e Manuel (2007) constatou 

que estes compostos provêm uma indicação da porosidade interna das partículas, e quanto 

maior seu teor, maior a umidade ótima para aglomeração. Já o Mn foi adicionado ao IC 

tomando por base a experiência do autor com testes de TML em minérios manganesíferos, 

sendo que algumas das fases minerais de Mn presentes potencializaram o TML devido à 

elevada microporosidade interna. 

 

A composição química do minério é, até certo ponto, um reflexo de sua composição 

mineralógica. Porém, mesmo sendo uma análise muito mais precisa que a quantificação 

mineralógica, o teor de Fe em si não reflete a variabilidade que existe entre os tipos de 

minerais ferrosos tipicamente presentes nos minérios, além disso este teor deve estar 

diretamente relacionado à massa específica dos sólidos do material. Portanto, este 

elemento não foi incluso na modelagem. Como se tratam de produtos, espera-se que o teor 

de SiO2 não seja elevado. Como o quartzo é pouco poroso e não está relacionado a 

propriedades de retenção de água, o teor de SiO2 também não foi incluso no banco de 

dados. Estes teores foram utilizados apenas para validação das análises mineralógicas. 
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5.8 Caracterização Mineralógica 

 

As análises mineralógicas foram realizadas por microscopia ótica de luz refletida, devido à 

possibilidade de diferenciação e quantificação dos tipos morfológicos de hematita e 

goethita por esta técnica.  

 

Foram preparadas seções com no mínimo 30 mm de diâmetro, sendo o embutimento 

realizado em resina poliéster ortoftálica com cobalto, aplicando-se catalisador (2 gotas) e 

acetona (3 gotas), esta última para evitar a formação de bolhas. Efetuou-se o polimento 

após a cura, utilizando-se lixas número 80, 100, 220, 400 e 600, pasta de alumina e pano 

terbrim.  

 

Realizou-se a quantificação mineralógica modal em microscópio Leica DM3000 por 

estimativa de área, efetuando-se varredura de 25 campos na seção polida, utilizando-se 

uma mesma lente objetiva para a medição de área, e desconsiderando-se os campos 

próximos às bordas da seção.  

 

Para obtenção da quantificação dos minerais em massa multiplicou-se a área medida pela 

massa específica do mineral, seguindo o princípio de Delesse (1848) apud Jones (1987) o 

qual sugere a equivalência entre área e volume em seções aleatórias. Posteriormente, 

recalculou-se a distribuição de minerais para fechamento em 100%. Efetuou-se ainda a 

classificação morfológica das hematitas e goethitas. Foram quantificados os minerais 

contidos na Tabela 5.1, que apresenta a fórmula química, cor ao microscópio ótico, 

principais feições e fotomicrografias de cada fase mineral. 

 

A princípio optou-se por não efetuar a medição do fator de forma, já que os minérios 

estudados são predominantemente hematíticos, e os tipos morfológicos de hematita 

quantificados tendem a governar a morfologia das partículas. 
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Tabela 5.1: Minerais considerados na quantificação por microscopia ótica. 
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5.9 Seleção de Variáveis para Composição do Banco de Dados 

 

A partir da execução dos testes e ensaios supra descritos, compilou-se um banco de dados 

multivariado, composto por 16 parâmetros característicos das amostras, que serão 

inicialmente avaliados na análise exploratória e eventualmente utilizados posteriormente 

na modelagem, sendo listados na Tabela 5.2, que divide as variáveis pela etapa de 

caracterização. 

 

Tabela 5.2: Variáveis a serem consideradas na análise exploratória. 

 

 

Em termos de mineralogia, foram considerados somente os minerais ferrosos: hematita em 

seus diversos tipos morfológicos, magnetita, goethita e goethita terrosa (limonita). As 

hematitas de morfologia especular e lamelar são típicas de minérios especularíticos, 

ocorrendo com maior participação em regiões de grau metamórfico mais elevado, e desta 

forma podem ser tratadas em uma única classe. Já as fases goethita (compacta) e goethita 

terrosa (ou limonita) foram tratadas separadamente devido às diferenças significativas em 

termos de higroscopicidade entre os tipos de hidróxido de ferro. A princípio não foram 

discriminados os tipos morfológicos de goethita compacta, o que aumentaria muito o 

número de variáveis. 
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Com relação à distribuição granulométrica, optou-se por selecionar três malhas 

importantes no âmbito do processamento e caracterização de minério de ferro (1 mm, 0,15 

mm, 0,010 mm) incluindo também parâmetros gradacionais, mais utilizados em geotecnia: 

os coeficientes de uniformidade (CU) e de curvatura (CC), além do tamanho efetivo (D10). 

A notação P1000, P150 e P10 foi utilizada para representar os percentuais passantes nas 

malhas de 1 mm, 0,15 mm e 0,010 mm, respectivamente, devido a restrições de entrada de 

alguns símbolos para variáveis no software R (R Core Team, 2017). 

 

Foi considerada também a massa específica dos sólidos (ρ), parâmetro importante com 

relação ao cálculo do TML e dos parâmetros de compactação nos testes PFD80. 

 

Em termos de análise química incluiu-se na avaliação a variável Índice de Contaminação, 

conforme definida no item 5.7. 

 

Diversos modelos de previsão de parâmetros de compactação disponíveis na literatura e 

listados na Revisão Bibliográfica (item 4.5.2) utilizaram os limites de Atterberg como 

variáveis preditoras. Porém, estes índices não serão considerados no banco de variáveis 

deste estudo por dois motivos: os testes utilizados em sua determinação não são típicos em 

laboratórios de caracterização tecnológica de minérios, e estes índices são utilizados para 

solos argilosos, ou com finos argilosos, o que nem sempre é o caso para os minérios de 

ferro. 

 

5.10  Análise Exploratória 
 

O banco de dados composto pelas variáveis supramencionadas foi submetido à etapa de 

análise exploratória, que teve por objetivo empreender uma triagem inicial no banco de 

dados, visando a remoção de variáveis redundantes, na tentativa de se explicar as variações 

do TML de forma simples. Preditoras desnecessárias no modelo de regressão podem 

adicionar ruídos à estimativa dos coeficientes para as outras variáveis independentes, 

principalmente se houver colinearidade entre elas (diversas variáveis com o mesmo papel 

na explicação do fenômeno em questão). Além disso, quanto menos informações forem 
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requeridas como dados de entrada no modelo, menor o esforço, custo e tempo para 

adquiri-las (Dettling, 2018). 

 

Foram avaliadas a distribuição de cada variável, a interdependência entre o TML e as 

variáveis independentes, além de eventuais correlações entre as variáveis independentes 

entre si, utilizando matrizes de dispersão e de correlação de Spearman, parâmetro que 

identifica relações monótonas sejam elas lineares ou não. Optou-se por utilizar este 

coeficiente de correlação devido à expectativa de ocorrência de relações não lineares. 

 

Realizou-se todo o tratamento estatístico através do software livre R (R Core Team, 2017). 

O Apêndice D contém o script elaborado para a análise exploratória. Os seguintes pacotes 

foram utilizados nesta etapa do estudo: devEMF (Johnson, 2018); Hmisc (Harrell Jr et al., 

2018); corrplot (Wei e Simko, 2017). 

 

5.11  Modelagem 
 

A partir da análise exploratória, foram identificadas as potenciais variáveis a serem 

correlacionadas à variável dependente TML, almejando-se a previsão deste parâmetro. 

Realizou-se a modelagem por regressão linear múltipla pelo método dos mínimos 

quadrados ordinários através do software livre R (R Core Team, 2017), considerando, a 

princípio, modelos polinomiais de 1ª e 2ª ordem.  

 

A princípio, optou-se por não efetuar a padronização das variáveis para a modelagem 

(transformação dos dados de modo que cada variável apresente média 0 e variância igual a 

1), pois esta transformação pode dificultar a interpretação prática dos modelos obtidos em 

alguns casos, devido às alterações na escala das variáveis. 

 

Dentre as potenciais variáveis independentes indicadas na análise exploratória, faz-se 

necessário determinar um ou mais subconjuntos que expliquem o melhor possível a 

variável resposta TML, já que o uso de um número de variáveis maior que o necessário 

pode levar ao sobreajuste (ou overfit) do modelo final, ou seja, a obtenção de um modelo 
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que descreve muito bem os dados utilizados para gera-lo, mas que não será capaz de 

prever resultados para novas amostras com a mesma precisão. O número de possibilidades 

de combinações das variáveis regressoras é muito grande, sendo necessário adotar um 

método que permita selecionar o ou os melhores conjuntos de variáveis independentes.  

 

Métodos automáticos de seleção de variáveis, como os métodos de regressão passo-a-

passo (stepwise), seleção progressiva (forward selection) e eliminação retroativa 

(backward) são atrativos em termos de menor esforço computacional, porém, sendo 

baseados em testes de hipóteses individuais, avaliando o efeito das variáveis uma-a-uma, 

estes métodos apresentam uma série de limitações que podem fazer com que o melhor 

modelo não seja selecionado. Além disso, os testes de hipóteses não são diretamente 

ligados ao poder preditivo dos modelos, sendo este o principal objetivo deste trabalho, o 

que leva estes métodos a uma tendência de seleção de modelos menores que o ideal para 

predição (Dettling, 2018; Rawlings et al., 1998).  

 

Como o número de potenciais variáveis independentes do presente estudo não é muito 

grande, não requerendo esforço computacional extremo, o método mais indicado para 

seleção do modelo seria “todas as regressões possíveis” (all regression method ou all 

subsets regression method) (Dettling, 2018; Hines et al., 2006), que possibilita a análise do 

ajuste dos submodelos compostos por todos os possíveis subconjuntos das variáveis 

independentes e identifica os melhores desses subconjuntos segundo alguns critérios 

estatísticos de avaliação. Este método foi adotado no presente estudo. 

 

Buscando um modelo com maior capacidade preditiva para novas amostras, em equilíbrio 

com os resultados obtidos para o banco de dados de modelagem, o erro médio absoluto 

para novas predições (obtido a partir do banco de dados de teste) foi utilizado como um 

primeiro fator de corte para obtenção de um subconjunto que considerasse apenas modelos 

com erro médio absoluto para novas amostras inferior a 0,5%, a partir da lista de todos os 

modelos possíveis para uma determinada ordem (1ª ou 2ª).  

 

Esta pré-seleção foi adotada considerando-se que modelos com erro médio absoluto 

superior ao valor assumido não são adequados na prática para estimativa do TML. Os 



 

146 

 

modelos contidos neste subconjunto foram avaliados segundo os seguintes critérios 

estatísticos, que levam em consideração o "princípio da parcimônia": modelos mais 

simples devem ser escolhidos frente aos mais complexos, desde que a qualidade do ajuste 

seja similar (Dettling, 2018; Faraway, 2002; Rawlings et al., 1998): 

 

• Coeficiente de determinação ajustado (R²aj): é uma métrica alternativa ao 

coeficiente de determinação (R²) quando se tem diversas variáveis, que penaliza a 

inclusão de variáveis regressoras pouco explicativas. Ao contrário do coeficiente 

de determinação, o R²aj não necessariamente aumenta sempre que uma nova 

variável é adicionada ao modelo, mas somente se a adição da nova variável reduzir 

significativamente a média quadrática dos erros, sendo, portanto, mais adequado 

para comparar modelos de regressão múltipla. O parâmetro é calculado pela 

Equação 5.1, onde n é o número de observações, k é o número de variáveis 

explicativas, yi é o valor observado, ŷi é o valor estimado de yi, e ȳ é a média das 

observações. Quanto maior R²aj, melhor o modelo. 

                                       (5.1) 

• Critério de Informação de Akaike (AIC):  métrica que penaliza a inclusão de 

variáveis adicionais em um modelo. Quanto menor o AIC, melhor o modelo. O 

parâmetro é calculado pela Equação 5.2, onde k é o número de parâmetros 

estimados e L é a função de máxima verossimilhança para o modelo avaliado. 

                                                                                     (5.2) 

• Critério de Informação Bayesiano (BIC): uma variante do AIC com maior 

penalidade para a inclusão de variáveis adicionais ao modelo. Quanto menor o 

BIC, melhor o modelo. O parâmetro é calculado pela Equação 5.3, onde k é o 

número de parâmetros estimados, n é o número de observações e L é a função de 

máxima verossimilhança para o modelo avaliado. 

                                                                          (5.3) 
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• PRESS (Prediction Error Sum of Squares): é um tipo de validação cruzada que 

fornece uma medida do ajuste de um modelo para predição de observações que não 

foram utilizadas para estimá-lo. Após o ajuste do modelo inicial, cada observação 

do banco de dados é removida uma a uma, e a cada remoção ajusta-se novamente o 

modelo com as observações restantes. Calcula-se, então, o valor previsto para a 

observação omitida na modelagem. O PRESS é calculado como a soma dos 

quadrados dos resíduos para estas observações, conforme a Equação 5.4, onde yi é 

o valor medido da observação e ŷi,-i o valor estimado pelo modelo construído sem a 

i-ésima observação.  Quanto menor o PRESS, melhor o modelo. Este critério tende 

a selecionar modelos maiores, que podem ser melhores caso o objetivo seja 

predição. 

                                                                           (5.4) 

 

Os modelos selecionados segundos os critérios listados foram submetidos a um 

diagnóstico através da avaliação dos resíduos, com a finalidade de confirmar o 

atendimento às hipóteses adotadas para a estimação dos parâmetros dos modelos, ou seja, 

de que os erros sejam variáveis aleatórias não correlacionadas, com média zero e variância 

constante, e a suposição que suporta os testes de hipóteses e a estimação de intervalos de 

confiança e predição, ou seja, de que os erros apresentam distribuição normal.  

 

Além de confirmar a validade das hipóteses assumidas para ajuste dos modelos, o 

diagnóstico teve por objetivo identificar possíveis outliers e pontos influentes, 

possibilitando o aperfeiçoamento dos modelos, além de prover uma melhor compreensão 

da relação entre o TML e as variáveis independentes (Dettling, 2018). Nesta etapa do 

estudo foram utilizados os gráficos de probabilidade normal, histograma dos resíduos, 

resíduos versus valores previstos (gráfico de Tukey-Anscombe) e resíduos versus 

leverage. 

 

O passo final da modelagem é garantir que os modelos propostos representem a população 

geral (generalização) e sejam apropriados às situações nas quais serão utilizados 
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(transferibilidade) (Hair et al., 2009). Realizou-se a validação dos modelos através do 

banco de dados de teste, submetendo as 30 novas amostras aos melhores modelos obtidos, 

e avaliando a aderência entre os dados medidos e calculados.  

 

Os Apêndices E e F contêm os scripts desenvolvidos no software R para modelagem. Os 

seguintes pacotes foram utilizados nesta etapa do estudo: tcltk (R Code Team, 2017); 

metrics (Hamner e Frasco, 2018); devEMF (Johnson, 2018); MLmetrics (Yan, 2016); olsrr 

(Hebbali, 2018); dplyr (Wickham, 2018); DAAG (Maindonald e Braun, 2015); lattice 

(Sarkar, 2008); lmtest (Zeileis e Hothorn, 2002). 
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6. RESULTADOS 
 

6.1 Caracterização Tecnológica 

 

O banco de dados com os resultados de cada variável para cada amostra do estudo pode ser 

acessado no Apêndice A. 

 

A Tabela 6.1 e as Figuras 6.1 e 6.2 apresentam a estatística descritiva dos parâmetros 

granulométricos a serem considerados na análise exploratória. Em termos de amplitude, 

considera-se que foi atingido um intervalo adequado para todas as variáveis 

granulométricas, considerando as características dos finos de minério de ferro, geralmente 

com tamanho máximo de partícula próximo de 19 mm. O desvio padrão e o coeficiente de 

variação (CV) das variáveis indica boa variabilidade dos dados. Portanto, o objetivo da 

composição de amostras artificiais foi atingido, sendo que a variabilidade granulométrica 

do banco de dados é muito superior à variabilidade dos produtos FMF típicos da indústria.  

 

Tabela 6.1: Estatística descritiva dos parâmetros granulométricos. 

 

 

Os gráficos box-plot (Figura 6.1) mostram que há ocorrência de alguns outliers para todas 

as variáveis granulométricas, que são decorrentes do processo de geração de amostras 

artificiais na tentativa de se aumentar a amplitude das variáveis, o que implica também nas 

(%) 
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diferenças entre média e mediana na maioria dos casos, salientando que a mediana não é 

influenciada por valores extremos ou discrepantes e representa, nestes casos, uma 

estatística que melhor descreve os valores centrais de cada distribuição. A ocorrência de 

outliers de uma forma mais considerável é observada para a variável D10, na qual duas 

amostras apresentam valores muito superiores às demais. Através dos histogramas (Figura 

6.2) observa-se nas variáveis CU, CC e D10 fortes assimetrias com cauda à direita.  

 

Os histogramas das variáveis P1000 e P150 (Figura 6.2) um pico próximo a 50% e outro 

próximo de 100% para o P1000, e um pico próximo a 30% e outro próximo a 100% para o 

P150. A razão desta particularidade pode estar associada ao fato de estas duas malhas (1,0 

mm e 0,15 mm) terem sido utilizadas nos cortes granulométricos das amostras originais 

para formação das amostras artificiais, o que gerou uma parcela de amostras com 

percentual passante igual a 100% nestas malhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.1: Gráficos box-plot dos parâmetros granulométricos. 
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Figura 6.2: Histogramas dos parâmetros granulométricos. 

 

A Tabela 6.2 e as Figuras 6.3 e 6.4 apresentam a estatística descritiva dos parâmetros 

mineralógicos e do índice de contaminação. 

 

Tabela 6.2: Estatística descritiva dos parâmetros mineralógicos e do índice de contaminação. 
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Figura 6.3: Gráficos box-plot dos parâmetros mineralógicos e do índice de contaminação. 
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Figura 6.4: Histogramas dos parâmetros mineralógicos e índice de contaminação. 

 

Os resultados da caracterização mineralógica refletem as características típicas dos 
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A maior variação no banco de dados se deve aos tipos morfológicos de hematita, reflexo 
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regiões de alto grau metamórfico e de deformação das rochas, onde predominam hematitas 

de morfologia especular/lamelar (HEL). Já em regiões de menor grau metamórfico e 

menor deformação predominam hematitas de morfologia granular (HG), sinuosa (HS) e 

martítica (HM). Em regiões nas quais o grau de metamorfismo e deformação é nulo a 

insipiente, há predominância de hematita microcristalina (HMIC), e ocorrência secundária 

de hematita sinuosa (ou hematita recristalizada). Em todos os locais ocorrem porções de 

minério mais ou menos alteradas por processos intempéricos, levando ao aumento da 

ocorrência de goethita (GO) e goethita terrosa (GT), ou limonita. Considera-se que a 

variabilidade mineralógica obtida a partir das amostras processadas é adequada.  

 

A maior parte dos parâmetros mineralógicos apresenta distribuição assimétrica com cauda 

à direita, sendo a única exceção HS. Esta assimetria se deve ao fato de a maior parte das 

amostras ser composta por uma mistura com grande variação de proporções entre os 

minerais/tipos morfológicos, sendo que a maior parte deles ocorre com proporção inferior 

a 10%. Em alguns poucos casos há uma predominância mais acentuada (até 80%) de um 

único tipo de mineral ou tipo morfológico de hematita, o que resulta na ocorrência não 

apenas da cauda à direita, mas também de alguns outliers.   

 

Uma assimetria diferenciada ocorre para HMIC, sendo possível se distinguir claramente os 

minérios metamórficos (percentual de HMIC igual a 0%) e os minérios sedimentares ou 

pouco metamorfisados, que apresentam uma distribuição própria à direita no histograma. 

 

O índice de contaminação apresenta um pico em torno de 4%, e um outlier com quase 

20%, que corresponde a uma amostra de canga, com predominância de goethita, um tipo 

de minério com elevado grau de alteração laterítica, geralmente contendo elevados teores 

de contaminantes como PPC, Al2O3 e P. 

 

6.2 Teste de Proctor/Fagerberg Modificado para Finos de Minério de Ferro 

 

A Tabela 6.3 e as Figuras 6.5 e 6.6 apresentam a estatística descritiva do TML obtido nos 

testes PFD80, assim como dos resultados de massa específica dos sólidos (ρ).  
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Tabela 6.3: Estatística descritiva dos resultados de massa específica e TML. 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
 

Figura 6.5: Gráficos box-plot para o TML e a massa específica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.6: Histogramas para o TML e a massa específica. 
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em volume de água. Tal amplitude de variação é adequada para o propósito deste estudo, 

sendo esta variabilidade fruto da composição de amostras artificiais.  
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A massa específica apresenta uma distribuição assimétrica com cauda à esquerda, já que a 

maior parte dos minérios caracterizados é rica em Fe e apresenta massa específica próxima 

de 5 g/cm³ (a massa específica da hematita pura é 5,26 g/cm³, da magnetita 5,18 g/cm³, da 

goethita 4,37 g/cm³ e da limonita entre 3,6 e 4,0 g/cm³, segundo Klein e Dutrow, 2012). 

Esta variável apresenta o menor CV do banco de dados, porém não é possível se obter 

variações muito maiores, pois é uma propriedade de variação limitada nos FMF. 

 

6.3 Matriz de Testes para Validação dos Modelos 
 

Para validação dos modelos foi construído um banco de dados com 30 novas amostras, que 

foram caracterizadas e submetidas ao teste PFD80 para obtenção do TML. A Tabela 6.4 

apresenta a estatística descritiva das variáveis (dados completos constam no Apêndice C). 

Em termos dos valores de TML, tem-se média e amplitude muito próximas do banco de 

dados utilizado para modelagem. 

Tabela 6.4: Estatística descritiva para as 30 amostras do banco de dados de teste. 
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6.4 Análise Exploratória 
 

O script no R para análise exploratória consta no Apêndice D. Efetuou-se a avaliação da 

matriz de dispersão e do correlograma de Spearman (Figuras 6.7 e 6.8), cujo coeficiente 

pode ser positivo para tendências monotônicas crescentes entre duas variáveis, ou negativo 

para tendências decrescentes. A escala de cores da Figura 6.8 relaciona-se ao valor do 

coeficiente, sendo apresentados resultados significativos para 95% de confiança. A análise 

almejou identificar correlações com o TML, ou entre as demais variáveis entre si, pois o 

uso de preditoras correlacionadas prejudica a modelagem devido à multicolinearidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.7: Matriz de dispersão. 
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Figura 6.8: Correlograma de Spearman para 95% de confiança. 

 

A relação mais clara entre a variável dependente TML e uma variável preditora ocorre 

para CU, que apresenta um nível considerável de correlação negativa. Pela matriz de 

dispersão a relação se aproxima de uma correlação logarítmica, mas com alguns pontos 

discrepantes. Há também níveis menores de relação positiva do TML com GT, P1000, 

P150 e HG, e negativa com HS e HMIC. As demais variáveis não apresentam relações 

evidentes com o TML, mas há alguns agrupamentos de pontos interessantes na matriz de 

dispersão, como nos casos das relações com a goethita terrosa (GT) e goethita (GO), nas 

quais os pontos se acumulam todos à esquerda da reta de 45º que dividiria os gráficos 

diagonalmente à metade. 
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Para as combinações das variáveis independentes entre si foram constatadas algumas 

tendências. Com relação a variáveis granulométricas, a matrizes de correlação e o 

correlograma de Spearman mostram relações significativas entre D10 e P10 (negativa), e 

entre P1000 e P150 (positiva). Estas relações são coerentes, já que P1000, P150 e P10 

refletem quão fino é o material, e D10 o contrário. A matriz de dispersão mostra que entre 

CU e os demais parâmetros granulométricos não há correlações propriamente ditas, porém, 

há delimitações bem definidas. O mesmo ocorre com CC, mas com maior dispersão.  

 

Para mineralogia, as proporções dos tipos morfológicos de hematita refletem o ambiente 

geológico do qual cada minério é proveniente (Rosière et al., 2001; Mendes, 2011; 

Mendes e Lagoeiro, 2012), sendo observados alguns casos de relação inversa, ou seja, 

quando a ocorrência de um tipo de hematita aumenta, outro tende a diminuir. 

 

A ocorrência de hematita especular/lamelar (HEL) está diretamente associada à hematita 

granular (HG), o que está coerente, já que ambas são típicas de minérios metamorfizados. 

Quanto maior HEL, maior o grau de deformação e metamorfismo do minério (Rosière et 

al., 1996; Rosière et al., 2001). Tanto HEL quanto HG são inversamente proporcionais à 

hematita microcristalina (HMIC), morfologia típica de minérios de grau metamórfico 

incipiente a baixo (Hagemann et al., 2016; Lobato et al., 2005). Já HS está relacionada 

positivamente à HMIC e negativamente a HEL/HG, porém com coeficiente de Spearman 

menor, sendo que este tipo morfológico pode ocorrer em ambos os ambientes geológicos.  

 

O correlograma indica que a hematita martítica apresenta relação com a magnetita, o que é 

esperado, já que este tipo de hematita é resultado da oxidação da magnetita (Hagemann et 

al., 2016; Barbosa et al., 2015; Varajão et al., 1996). HM está também relacionada 

positivamente com HEL e HG, e negativamente com HMIC e HS, porém com coeficiente 

de Spearman menor em comparação à magnetita. A goethita apresenta uma relação 

mínima com HEL e GT, mas não há relação mais significativa com nenhum dos outros 

óxidos de Fe, o que está coerente, sendo que este hidróxido de Fe pode ocorrer em todos 

os tipos de minério de ferro em quantidades muito variadas, sendo produto da alteração 

(hidratação) de todos os tipos de hematita. Já a goethita terrosa apresenta apenas uma leve 

relação negativa com HS e HMIC. 
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 Dentre os óxidos de Fe, o índice de contaminação apresenta maior relação positiva com 

GO, o que está coerente, sendo que o PPC é o principal constituinte do IC e é proveniente 

majoritariamente da goethita. Secundariamente o IC apresenta relações negativas com 

HEL e HG, o que também está de acordo com a tendência esperada, já que as amostras de 

maior grau metamórfico coletadas são menos contaminadas. O IC apresenta ainda relação 

negativa com a massa específica dos sólidos, sendo que minérios mais hidratados e 

contaminados tendem a apresentar realmente menor ρ. 

 

Para a regressão linear múltipla não devem ser consideradas variáveis independentes 

fortemente correlacionadas entre si, ou seja, não deve existir colinearidade entre as 

regressoras, pois o modelo resultante poderia fornecer inferências pouco confiáveis. Com 

base nas avaliações descritas acima constatou-se que algumas variáveis independentes 

apresentam correlações em vários níveis, e algumas delas podem ser removidas do banco 

de dados nesta etapa de análise exploratória. 

 

Entre P150 e P1000 optou-se por manter P1000, pois este parâmetro apresenta coeficiente 

de Spearman ligeiramente mais elevado com o TML. Entre D10 e P10 manteve-se este 

último por apresentar uma distribuição com menos valores extremos, sendo que ambos não 

são correlacionados ao TML, a princípio, de acordo com o coeficiente de Spearman.  

 

As tendências relacionadas à composição mineralógica indicaram a possibilidade de somar 

os percentuais de HEL e HG gerando uma nova variável (HELG) e eliminando uma forte 

correlação entre estas variáveis independentes. Pelo mesmo motivo optou-se por somar os 

percentuais de HM e MA gerando a variável HMMA. Apesar de HMIC ser relacionada 

negativamente com HEL e HG, esta variável será mantida nesta etapa, vislumbrando-se a 

possibilidade de utilizar na modelagem HELG ou HMIC (esta última apresenta a 

desvantagem de apresentar várias amostras com valor 0), ou se criar um fator de 

proporcionalidade entre estas variáveis. Serão mantidas também as variáveis HS, GO, GT 

e IC, além da massa específica ρ e dos coeficientes de uniformidade CU e de curvatura CC. 

 

Para ressaltar as diferenças nos óxidos de Fe, isolando-se mais efetivamente os diferentes 

tipos de minério com relação aos ambientes geológicos dos quais são provenientes, a 
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quantificação mineralógica foi recalculada para fechar o somatório igual a 1 com base nas 

proporções dos minerais de Fe, ou seja, tem-se agora a distribuição de minerais-minério. 

 

Existem outras relações de menor coeficiente de Spearman entre variáveis granulométricas 

e mineralógicas, porém a decisão de remover outras variáveis foi avaliada durante a 

modelagem. Só foram removidas ou alteradas nesta etapa de análise exploratória variáveis 

independentes que apresentavam claramente alta correlação com outras variáveis 

independentes, de forma a evitar o efeito prejudicial da colinearidade na regressão. 

 

A transformação de variáveis é uma ferramenta útil e que pode tornar os modelos de 

regressão mais efetivos. São várias as possibilidades de transformação, como logarítmica, 

raiz, razão, etc. Através dos histogramas das variáveis, observa-se que CU e CC apresentam 

uma distribuição com cauda à direita, e para estas optou-se por efetuar a transformação 

logarítmica. Apesar de algumas das variáveis mineralógicas apresentarem o mesmo tipo de 

distribuição, não é possível neste caso realizar a transformação logarítmica devido à 

ocorrência de várias amostras com resultado igual a 0. A Tabela 6.5 apresenta a nova 

matriz de variáveis, gerada após a análise exploratória, contendo 12 variáveis 

independentes e uma variável dependente (TML). 

Tabela 6.5: Nova matriz de variáveis obtida após análise exploratória. 
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As Figuras 6.9 e 6.10 apresentam os gráficos box plot e histogramas das novas variáveis 

geradas ou transformadas após a análise exploratória. Dados completos constam no 

Apêndice B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.9: Box plots para as novas variáveis obtidas após a análise exploratória. 
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Figura 6.10: Histogramas para as novas variáveis obtidas após a análise exploratória. 

 

A Figura 6.11 apresenta a matriz de correlação de Spearman contendo as variáveis 

selecionadas e transformadas para a modelagem. Verifica-se que ainda existem algumas 

correlações significativas entre variáveis independentes, principalmente entre HELG e 

HMIC (negativa), mas estas variáveis serão mantidas e devem ser avaliadas durante a 

modelagem. Com relação à variável dependente, está mantida a forte correlação entre o 

TML e LnCU.  
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Figura 6.11: Matriz de correlações de Spearman com nível de significância para 95% de confiança. 

 

6.5 Explorando a Relação Entre TML e Distribuição Granulométrica 
 

A análise exploratória indicou que o coeficiente de uniformidade é a variável com relação 

mais significativa com o TML, variando de maneira inversa, ou seja, quanto maior CU, 

menor o TML, e vice-versa. Assim sendo, é válido explorar com mais detalhe tal relação.  

 

A variável CU, definida como a razão entre a malha na qual passam 60% em massa e a 

malha na qual passam 10% em massa do material (D60/D10), reflete o quão bitolada é a 

distribuição granulométrica do minério. Quanto menor CU, mais bitolada a distribuição de 

tamanho das partículas. Este conceito pode ser relacionado ao índice de vazios do material 
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através dos efeitos estruturais apresentados no item 4.1.6 da Revisão Bibliográfica, 

principalmente os efeitos de preenchimento e de ocupação, que tendem a reduzir o volume 

de vazios, sendo relacionados a distribuições granulométricas com presença de partículas 

grossas e finas. Tomando-se a Equação 4.21, e considerando-se ev crit = S x e, conforme 

Equação 4.16, tem-se que o TML é proporcional ao índice de vazios. Basta recordar que 

decorre da definição do método PFD80 que o TML corresponde à umidade na qual se tem 

80% do volume de vazios preenchidos por água, ou seja, quanto maior o volume de vazios, 

maior o TML. Como o índice de vazios é proporcional ao volume de vazios, espera-se que 

o TML também seja correlacionado com a distribuição granulométrica. 

 

Para avaliar o impacto de variações granulométricas geradas por misturas entre partículas 

grossas e finas no TML, duas das misturas realizadas em laboratório para geração de 

amostras artificiais foram avaliadas separadamente. São dois tipos diferentes de minério.  

 

O gráfico da Figura 6.12 apresenta o TML versus o percentual de partículas finas na 

mistura. As amostras com 0% de finos são os minérios bitolados entre 8,0 mm e 0,15 mm, 

e as amostras com 100% finos são a fração passante em 0,15 mm. O percentual de finos 

indicado no eixo das abscissas indica o percentual em massa da fração fina misturada à 

fração grossa. Para cada ponto está informado o coeficiente de uniformidade (CU).  
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Figura 6.12: Variação do TML para diferentes proporções de partículas finas na mistura. 
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Os resultados apresentados na Figura 6.12 corroboram a hipótese relacionada à influência 

dos efeitos estruturais no TML. Observa-se que as curvas da Figura 6.12 apresentam o 

mesmo comportamento previsto teoricamente para o índice de vazios por Lade (2012), 

ilustrado na figura 4.15, e constatado experimentalmente por Taiba et al. (2016) (Figura 

4.14) e Yang et al. (2006), para variações na proporção de partículas finas no material. 

 

Para os dois tipos de minério avaliados na Figura 6.12, com a injeção de fração fina em 

percentuais inferiores a 30% há um decaimento do TML, por decorrência da redução no 

índice de vazios, que atinge um mínimo próximo a este valor. Neste trecho ocorre o efeito 

de preenchimento, com partículas finas preenchendo vazios entre as partículas grossas. O 

ponto mínimo corresponde ao “conteúdo de finos de transição” (Yang et al., 2006). 

 

A partir do ponto de transição, há elevação do TML com aumento da injeção de fração 

fina à mistura, atingindo o segundo máximo quando há somente presença de partículas 

abaixo de 0,150 mm. Neste trecho da curva ocorre o efeito estrutural de ocupação, que 

corresponde à presença das partículas grossas imersas em meio às partículas finas 

predominantes, substituindo vazios por massa sólida. 

 

A Figura 6.12 indica que o coeficiente de uniformidade é um parâmetro que reflete 

numericamente os efeitos estruturais: quanto maior CU, menor o TML, e esta tendência 

ocorre nas duas curvas. Esta é exatamente a mesma relação indicada pelo coeficiente de 

Spearman para as amostras do banco de dados de modelagem. 

 

Para explorar mais a fundo a relação entre CU e TML, a Figura 6.13 apresenta o gráfico de 

dispersão destas duas variáveis considerando o banco de dados de 107 amostras. Como os 

resultados da análise exploratória também indicaram a possibilidade de influência da 

origem do minério no TML, o que é refletido pela composição mineralógica que se altera 

dependendo dos processos geológicos aos quais o minério foi submetido, os dados da 

Figura 6.13 foram discriminados conforme a origem do minério que compôs cada amostra.  

 

São 3 macrorregiões de características geológicas distintas, denominadas Local 1, Local 2 

e Local 3, que se diferenciam basicamente pelo grau de metamorfismo e deformação do 
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minério, o qual aumenta de 1 para 3, sendo o Local 1 de grau metamórfico nulo a baixo, e 

o Local 3 o mais derformado e metamorfizado. Quanto maior o grau de deformação e 

metamorfismo do minério, maior a proporção de hematitas especular e lamelar e menor a 

proporção de hematita microcristalina (Rosière et al., 1996; Rosière et al., 2001). 
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Figura 6.13: Relação entre TML e coeficiente de uniformidade. 
 

Para as amostras do Local 1, de menor grau metamórfico e de deformação, o TML 

decresce com o aumento de CU com comportamento aproximadamente logarítmico. Com 

relação às amostras do Local 2, também há tendência de decréscimo do TML com 

aumento de CU, sendo que a maior parte dos pontos se localiza na porção central da nuvem 

de pontos, com alguns se posicionando mais à direita.  

 

Para as amostras do Local 3 (marcadores vermelhos), de maior grau metamórfico, ocorrem 

aparentemente duas tendências: a maior parte dos pontos se localiza na porção esquerda da 

nuvem de pontos, com decaimento rápido do TML com aumento de CU. Porém, alguns 

pontos se localizam no extremo oposto da nuvem de pontos, onde também há tendência de 

queda do TML com aumento de CU, porém com menor taxa. 
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Além do metamorfismo e deformação, um outro processo geológico pode alterar 

significativamente as características do minério: a laterização, que implica na 

transformação da hematita e magnetita em hidróxidos de Fe (goethita e goethita terrosa, ou 

limonita), que podem apresentar porosidade e microporosidade elevadas (Santos e 

Brandão, 2003; Magalhães et al., 2007). Como o TML é proporcional ao índice de vazios, 

o processo de laterização pode influenciar no parâmetro devido ao aumento de porosidade 

dos minerais. Salienta-se que a alteração laterítica se faz presente nos Locais 1, 2 e 3, e a 

intensidade do processo varia de uma mina para a outra, e mesmo dentro de uma mesma 

mina, atingindo principalmente as porções mais superficiais da jazida. Assim sendo, em 

uma mesma mina podem ocorrer minérios com diferentes participações e tipos de goethita. 

 

A Figura 6.14 apresenta os mesmos dados da Figura 6.13, porém distinguindo os pontos de 

acordo com o valor do índice de contaminação, cujos intervalos são apresentados na 

legenda da figura. Minérios hidratados por processos de laterização apresentam maiores 

níveis de PPC, o principal componente do IC. Portanto, esta variável deve refletir o grau 

de hidratação dos minérios, sendo proporcional à participação das goethitas no minério, já 

que a ocorrência de outros hidróxidos é pequena nestes minérios. O gráfico indica que 

amostras com IC mais elevado, ou seja, com maior conteúdo de goethita, tendem a se 

posicionar à direita e acima na nuvem de pontos.  
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Figura 6.14: Relação entre TML, coeficiente de uniformidade e índice de contaminação. 
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Os resultados apresentados nas Figuras 6.13 e 6.14 indicam que o TML de alguns tipos de 

minério é mais sensível a variações de distribuição granulométrica, dependendo das 

características mineralógicas (morfologia dos cristais de hematita e grau de hidratação), 

que depende dos processos geológicos aos quais o minério foi submetido. Minérios 

metamorfizados e deformados não hidratados do Local 3 são os mais sensíveis, sendo que 

pequenas variações de CU podem levar a grandes variações de TML. O TML de minérios 

sedimentares a pouco metamorfizados tende a ser menos sensível a variações 

granulométricas. O aumento da participação de goethita tende a elevar o TML e torna-lo 

menos sensível a variações granulométricas. A variação de IC explica a divisão de 

posicionamento que ocorre nas amostras dos Locais 2 e 3 na Figura 6.13, sendo que as 

amostras localizadas à direita são mais hidratadas (com maior participação de goethita). 

 

A distribuição granulométrica, a morfologia dos cristais e a porosidade das partículas 

controlam o volume de vazios do material, e consequentemente governam as variações de 

TML. Em suma, as seguintes tendências gerais foram constatadas: 

• Para uma mesma composição mineralógica, minérios com distribuição 

granulométrica mais bitolada tendem a apresentar maior TML; 

• Para uma mesma distribuição granulométrica, minérios de alto grau metamórfico e 

de deformação, especularíticos (predominância de HEL), tendem a apresentar 

menor TML, sendo a variação de TML mais sensível a variações granulométricas; 

• O TML de minérios com grau metamórfico nulo a baixo, com predominância de 

HMIC, é menos sensível a variações granulométricas que o TML dos minérios de 

alto grau metamórfico; 

• Minérios com maior proporção de goethita porosa tendem a apresentar maior TML, 

e este apresenta menor sensibilidade a variações granulométricas. 

 

A variação do TML com CU está em concordância com os resultados obtidos por Youd 

(1973) e apresentados na Figura 4.68, porém este autor correlacionou o coeficiente de 

uniformidade com os índices de vazios máximo e mínimo do material (emax e emin). Como 

existe proporcionalidade entre o TML e o índice de vazios, é coerente a similaridade entre 
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os modelos TML x CU e emax e emin x CU. No trabalho de Youd (1973) foram obtidas 

diversas curvas CU x emax e emin, diferenciadas pela esfericidade R, um parâmetro 

morfológico. Portanto, os resultados também estão coerentes com a diferenciação das 

relações entre TML e CU para minérios submetidos a diferentes processos geológicos, que 

influenciam na morfologia dos cristais de minerais ferrosos.  

 

Os resultados também são coerentes com o modelo OMC x CU proposto por Mujtaba et al. 

(2013) (Figura 4.70), que prevê a redução da umidade ótima de compactação com aumento 

de CU para uma mesma energia de compactação. Em uma curva de compactação, se a 

umidade ótima diminui, a umidade a 80% de saturação tende a ser também reduzida. 

Interessante ressaltar que o formato das curvas apresentadas por Mujtaba et al. (2013) é 

muito similar às tendências apresentadas pelos pontos da Figura 6.13 quando se considera 

um mesmo tipo de minério e composição mineralógica. 

 

No âmbito da liquefação de solos, Taiba et al. (2016) obtiveram uma correlação entre CU e 

a resistência à liquefação (em termos de cisalhamento) (Figura 6.15), com tendência 

similar àquela obtida entre CU e TML. Utilizando diversas misturas entre areias e siltes, 

variando o percentual de finos não plásticos (FC), os autores demonstraram que a 

resistência à liquefação diminui com o aumento de CU, assim como ocorre com o TML 

para um mesmo tipo de minério.  

 

O TML não é um parâmetro de resistência à liquefação, porém é interessante ressaltar que, 

ao menos para materiais de baixa plasticidade, o TML aparentemente acompanha a 

resistência à liquefação com relação à distribuição granulométrica: materiais mal 

graduados (bitolados) apresentam maior TML, ou seja, acomodam maior volume de água 

para atingir 80% de saturação, e são mais resistentes à liquefação, salientando que Taiba et 

al. (2016) testaram somente amostras saturadas. Lu (2014) chegou a esta mesma conclusão 

testando três amostras de finos de minério de ferro: o minério com menor coeficiente de 

uniformidade apresentou maior resistência à liquefação. 
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Figura 6.15: Coeficiente de uniformidade versus resistência ao cisalhamento de pico  

Taiba et al. (2016). 

 

Os resultados apresentados demonstram que o coeficiente de uniformidade, a composição 

mineralógica, a morfologia dos cristais de hematita e o índice de contaminação são 

variáveis independentes importantes na explicação das variações de TML, e devem ser 

exploradas para constituição de um potencial modelo de previsão do parâmetro. 

 

6.6 Modelagem com Base na Caracterização 
 

6.6.1 Seleção de Variáveis e Ordem dos Modelos 

 

A matriz de variáveis obtida na análise exploratória foi submetida à etapa de seleção de 

variáveis/modelos no software R, tendo sido elaborado um script (Apêndice E) para 

aplicação do método “todas as regressões possíveis”. Sendo k=12 variáveis, foram gerados 

2¹² - 1 = 4.095 modelos a serem avaliados, para cada ordem. Como optou-se por avaliar 

modelos de 1ª e 2ª ordem, tem-se um total de 8.190 modelos. Ordens superiores serão 

avaliadas somente se necessário devido ao grande esforço computacional exigido.  
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Antes de partir para o primeiro critério de corte baseado no erro médio absoluto de 0,5% 

para novas amostras, os 8.190 modelos foram avaliados segundo os critérios estatísticos 

listados no item 5.11 desta tese, almejando uma melhor compreensão da variação da 

qualidade dos modelos com o número de variáveis regressoras utilizadas, e identificar 

previamente potenciais variáveis importantes. Os gráficos a seguir apresentam os 

resultados das modelagens de 1ª e 2ª ordem, indicando o resultado de cada parâmetro 

estatístico versus o número de variáveis de cada modelo gerado. Cada ponto representa um 

dos 4.095 modelos gerados. A primeira comparação (Figura 6.16) considera o coeficiente 

de determinação ajustado (R²aj).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.16: Relação entre número de variáveis regressoras dos modelos e R² ajustado. 

 

Observa-se que os modelos de 1ª ordem atingem R²aj máximo próximo de 0,8, 

estabilizando a partir de modelos com 6 variáveis. Já nos modelos de 2ª ordem, R²aj chega 

a ultrapassar 0,9, reduzindo a taxa de aumento a partir de modelos com 7 variáveis 

regressoras e atingindo o máximo com 10 variáveis. Assim sendo, a avaliação dos modelos 

com base em R²aj indica que os modelos de melhor desempenho são de 2ª ordem. 

 

Considerando modelos com apenas uma variável regressora, destacam-se as variáveis 

LnCU, com R²aj superior a 0,4 para modelos tanto de 1ª quanto de 2ª ordem, e P1000, com 

R² superior a 0,4 para o modelo de 2ª ordem. Destaca-se, ainda, um modelo de 2ª ordem 
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composto por duas variáveis com R²aj igual a 0,83, correspondente às variáveis LnCU e IC, 

justamente as variáveis destacadas na avaliação realizada no item 6.5 desta tese.  

 

A Figura 6.17 apresenta os gráficos relacionando o número de variáveis à raiz do erro 

médio quadrático (RMSE) para o banco de dados de modelagem. Observa-se que os 

modelos de 1ª ordem apresentam amplitude de erro consideravelmente superior aos 

modelos de 2ª ordem, para os quais RMSE tende a reduzir mais rapidamente com o 

aumento do número de variáveis.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.17: Relação entre número de variáveis regressoras dos modelos e RMSE. 

 

As Figuras 6.18 e 6.19 apresentam os gráficos referentes ao Critérios de Informação de 

Akaike (AIC) e ao Critérios de Informação Bayesiano (BIC), cujos mínimos indicam 

modelos de melhor qualidade.  

 

Para os modelos de 1ª e 2ª ordem o AIC mínimo ocorre para 7 variáveis, sendo que os 

valores mínimos desta classe de modelos são inferiores aos mínimos dos modelos de 1ª 

ordem. No caso do BIC, o mínimo ocorre entre 4 e 6 variáveis para modelos de 1ª ordem, 

e em 2 variáveis para modelos de 2ª ordem, com valores menores. Ressalta-se novamente 

o modelo composto pelas variáveis LnU e IC, que apresenta AIC e BIC mínimos para duas 
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variáveis, com grande diferença em comparação às demais combinações de duas 

regressoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 6.18: Relação entre número de variáveis regressoras e AIC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.19: Relação entre número de variáveis regressoras e BIC. 
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A Figura 6.20 apresenta a avaliação com base no critério PRESS, cujo mínimo ocorre em 

5 e 6 variáveis para modelos de 1ª ordem e em 7 variáveis para modelos de 2ª ordem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.20: Relação entre número de variáveis regressoras e PRESS. 

 

A Figura 6.21 apresenta os gráficos referentes à raiz do erro médio quadrático para novas 

previsões, correspondentes ao banco de dados de teste dos modelos, composto por 30 

amostras. Para cada ordem de modelos são apresentados dois gráficos (A e B) com 

diferentes escalas no eixo Y para melhor distinção dos valores mínimos obtidos, sendo A 

correspondente à escala completa e B correspondente à escala limitada até RMSE = 1. 

 

Observa-se que, para modelos de 1ª ordem, menores RMSE em novas previsões foram 

obtidos para modelos com número de variáveis regressoras entre 5 e 9, e para modelos de 

2ª ordem para modelos com 5 variáveis. Os resultados mínimos de RMSE chegam a 0,9% 

para modelos de 1ª ordem, e 0,55% para modelos de 2ª ordem, indicando que a elevação 

da ordem dos modelos melhorou substancialmente a sua capacidade preditiva. Como a 

previsão de novos resultados de TML é o principal objetivo deste estudo, este é um 

importante fator que pesa a favor de modelos de 2ª ordem. 
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Figura 6.21: Relação entre número de variáveis regressoras e RMSE para novas amostras. 

 

Considerando todos os critérios avaliados acima, conclui-se que os modelos de melhor 

desempenho e que seguem o princípio da parcimônia devem estar contidos entre o 

conjunto de modelos de 2ª ordem, e devem conter entre 5 e 7 variáveis regressoras. Além 

disso, conclui-se que a variável LnCU é a mais importante nas relações com o TML, e que 

um modelo bivariado composto por LnCU e IC como preditoras é potencial. 
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Por fim, a Figura 6.22 apresenta resultados de erro médio absoluto (MAE) referentes à 

previsão de TML para amostras do banco de dados de teste, sendo este o critério adotado 

para a primeira etapa da seleção de modelos, considerando um valor limite de 0,5%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.22: Relação entre nº de variáveis regressoras e erro médio absoluto para novas amostras. 
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Observa-se que, tanto para os modelos de 1ª quanto de 2ª ordem, o erro inicialmente decai 

com o aumento do número de variáveis regressoras, atinge um mínimo e depois aumenta. 

Para modelos de 1ª ordem o menor valor (0,66%) foi obtido para um modelo com 6 

variáveis, porém nenhum modelo atingiu MAE < 0,5%. Para 2ª ordem, 14 modelos 

atenderam à premissa de MAE < 0,5%, sendo o menor valor obtido para 5 e 6 variáveis. 

 

Mesmo tendo-se obtido modelos de melhor qualidade em 2ª ordem segundo todos os 

critérios, observa-se que os piores índices também foram obtidos para esta classe de 

modelos para os critérios MAE, RMSE para novas amostras, AIC, BIC e PRESS, todos 

com 9 variáveis. Porém, o R²aj para modelos de 2ª ordem com 9 variáveis é próximo do 

máximo atingido dentre todos os modelos, e a RMSE é relativamente pequena. Esta 

aparente discrepância se deve provavelmente à ocorrência de sobreajuste (overfitting), cuja 

probabilidade de ocorrência aumenta com a elevação da ordem dos modelos e do número 

de variáveis. Nestes casos os modelos se ajustam bem aos dados utilizados na modelagem, 

mas perdem a capacidade de prever resultados para novas amostras. 

 

A Tabela 6.6 apresenta a lista dos 14 modelos pré-selecionados a partir do critério MAE < 

0,5%, contendo as variáveis regressoras e vários parâmetros estatísticos. Os modelos estão 

listados em ordem crescente de erro médio absoluto para novas amostras. Além dos 14 

modelos, foi incluso neste conjunto o modelo composto pelas variáveis independentes 

LnCU e IC, que apresentou os melhores resultados para duas variáveis segundo vários 

critérios, e que será denominado “modelo simplificado”.  

 

As variáveis presentes na maior parte dos modelos são LnCU (presente em todos eles), 

LnCC (presente em 73% dos modelos selecionados), P1000 (73%), HMMA (67%), e IC 

(60%). 
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Tabela 6.6: Lista de modelos pré-selecionados conforme critério MAE < 0,5%.  

 

 

O conjunto de 14 modelos pré-selecionados (com exceção do modelo simplificado) foi 

submetido a uma nova avaliação, tendo sido selecionados os modelos com melhores 

resultados para os critérios R²aj, AIC, BIC e PRESS. Os modelos selecionados nesta etapa 

final constam na Tabela 6.7.  

 

Tabela 6.7: Lista final de modelos selecionados. 
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Os critérios AIC, BIC e PRESS indicaram o mesmo modelo (1659), composto pelas 

variáveis LnCU, ρ, HS, HMMA e IC. Já o critério R²aj indicou o modelo 691 composto por 

LnCU, ρ, P1000, HMIC, HMMA, GT e IC. Cabe ressaltar que o R²aj do modelo 1659 é 

praticamente o mesmo do modelo 691, com diferença apenas na terceira casa decimal. 

 

Mesmo apresentado MAE para novas amostras igual a 0,74, o modelo simplificado segue 

na lista final, sendo atrativo por ser composto apenas por duas variáveis, uma 

granulométrica e uma química, provenientes de análises realizadas na rotina das operações 

de produção de minério de ferro, diferentemente da análise mineralógica e da massa 

específica dos sólidos. Caso seja obtido um modelo satisfatório contendo apenas variáveis 

granulométricas e químicas, sua aplicação na indústria seria facilitada. 

 

6.6.2 Diagnóstico dos Modelos 
 

Antes de se obter qualquer conclusão sobre os modelos selecionados, realizar testes de 

hipóteses ou submetê-los ao processo de validação, faz-se necessário realizar o diagnóstico 

através da avaliação de resíduos para confirmar se foram atendidas as suposições de 

resíduos independentes com média zero, variância constante e distribuição normal.  

 

Primeiramente avaliou-se a relação entre os resíduos e os respectivos valores de TML 

previstos pelos modelos, utilizando os gráficos de Tukey-Anscombe (Figura 6.23), 

buscando por eventuais deficiências estruturais nos modelos (indicativos de que a média 

dos resíduos é diferente de 0) e ocorrência de variância não constante.  

 

Observa-se que para valores de TML previsto acima de 13% os resíduos dos modelos 1659 

e 691 são menores, mas isso pode ter sido causado pelo pequeno número de amostras com 

TML neste nível. Com exceção desta observação, os gráficos indicam que os resíduos 

apresentam distribuição aleatória ao redor da linha ε = 0, atestando a homocedasticidade 

(variância constante) dos resíduos e indicam que sua média tende a 0. 
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Figura 6.23: Resíduos versus valores previstos para a variável TML. 

 

 

Na sequência os resíduos dos modelos foram submetidos ao teste de Shapiro-Wilk para 

normalidade, cuja hipótese nula assume que a população possui distribuição normal. 

Portanto, um valor de p < 0,05 indica que a hipótese nula deve ser rejeitada, ou seja, que os 

resíduos não possuem distribuição normal. Os resultados do teste são apresentados na 

Tabela 6.8. Observa-se que o p-valor para o modelo 691 está ligeiramente abaixo de 0,05, 

indicando que os resíduos podem se desviar da normalidade. O método gráfico deve 

fornecer detalhes complementares para avaliação deste caso específico. Para os outros dois 

modelos o teste indica normalidade, sendo não rejeitada a hipótese nula para 5% de 

significância. 
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Tabela 6.8: Resultados dos testes de Shapiro-Wilk para Normalidade. 

 

 

As Figuras 6.24 e 6.25 apresentam os gráficos de probabilidade normal e os histogramas 

dos resíduos. Há tendência de distribuição normal para os resíduos dos três modelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.24: Gráficos de probabilidade normal dos resíduos. 
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Figura 6.25: Histogramas dos resíduos. 

 

Como a violação da hipótese de normalidade dos resíduos para o modelo 691 não é severa 

(p-valor muito próximo de 0,05), e o número de amostras utilizadas na modelagem é 

suficientemente grande, optou-se por seguir com o modelo sem alterações, já que os 

efeitos da não-normalidade são mitigados pelo grande número de amostras conforme 

estabelece o teorema do limite central, segundo o qual quando o tamanho da amostra 

aumenta, a distribuição da média amostral se aproxima cada vez mais da distribuição 

normal (Faraway, 2014). 
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A independência dos resíduos é uma das hipóteses mais difíceis de serem checadas, já que 

podem ocorrer muitos padrões de relação diferentes (Faraway, 2014). Um teste formal 

para avaliação da existência de autocorrelação entre os resíduos é o Durbin – Watson, cuja 

hipótese nula assume que os erros não são correlacionados (autocorrelação = 0). Para o 

presente estudo assumiu-se como hipótese alternativa que a autocorrelação é diferente de 0 

(teste de duas caudas). Os resultados do teste constam na Tabela 6.9. Observa-se que para 

os três modelos a hipótese nula não é rejeitada, ou seja, os resíduos são independentes. 

 

Tabela 6.9: Resultados testes de Durbin - Watson para autocorrelação dos resíduos. 

 

 

Outra forma de avaliar se existe correlação entre os resíduos é ordená-los de acordo com a 

ordem de obtenção dos dados, e checar se existem estruturas que indiquem que a 

magnitude dos resíduos variou de forma sistemática ao longo do tempo. A Figura 6.26 

apresenta estes gráficos para os três modelos, considerando a ordem de execução dos testes 

PFD80. Observa-se que em todos os casos os resíduos estão dispostos de forma aleatória 

ao redor da linha ε = 0, indicando sua independência. 
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Figura 6.26: Resíduos versus ordem de execução dos testes PFD80. 

 

Os gráficos da Figura 6.27 apresentam os resíduos padronizados versus o leverage, ou 

pontos de alavancagem, cuja avaliação tem por objetivo sinalizar a ocorrência de pontos 

influentes e outliers. Como a distância de Cook corresponde a uma função destas duas 

variáveis, seu contorno pode ser traçado nos gráficos (isolinhas de 0,5 e 1,0). O leverage 

quantifica quão atipicamente um ponto está localizado no espaço das preditoras, indicando 

o quanto um único ponto pode forçar a linha de regressão a passar por ele. Quanto mais 

distante da maioria dos dados, mais influente será o ponto, com maior potencial de atrair a 

curva de regressão (Dettling, 2018). Pontos além da área demarcada pela distância de 
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Cook podem ser considerados influentes (Faraway, 2014). Foram considerados outliers 

pontos com resíduo padronizado fora da faixa -2 a +2 (Sheather, 2009), cujos limites 

foram sinalizados nos gráficos (pontos muito próximos de -2 ou +2 não foram 

contabilizados como outliers). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.27: Resíduos padronizados versus leverage. 

 

Observa-se que, para o modelo 691 há dois pontos influentes (amostras 71 e 74) e 6 

outliers (amostras 7, 66 e 95 acima de +2 e 56, 71 e 74 abaixo de -2). Para o modelo 1659  

há uma amostra influente (amostra 74) e 5 outliers (amostras 33, 58 e 95 acima de +2 e 32 
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e 74 abaixo de -2). Para o modelo simplificado há uma amostra influente (amostra 101) e 4 

outliers (amostras 46, 47 e 103 acima de +2 e amostra 96 abaixo de -2). 

 

As Tabelas 6.10, 6.11 e 6.12 apresentam os dados das amostras classificadas como 

influentes e outliers para os três modelos. As variáveis regressoras de cada modelo estão 

destacadas em cinza. 

 

Tabela 6.10: Pontos influentes e outliers do modelo 691. 

 

 

Tabela 6.11: Pontos influentes e outliers do modelo 1659. 

 

 

Tabela 6.12: Pontos influentes e outliers do modelo 2047. 

 

 

Os pontos mais críticos são aqueles que ao mesmo tempo são considerados influentes e 

outliers, e, portanto, atenção especial deve ser dada às amostras 71 e 74. Nenhum erro de 
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plotagem foi detectado nos dados destas amostras. A primeira informação que chama a 

atenção é o percentual de HMMA (hematíticas martítica + magnetita) da amostra 74, que 

corresponde ao máximo valor para esta variável. Esta amostra é influente e outlier em dois 

modelos (691 e 1659). A amostra 71, influente e outlier no modelo 691, também apresenta 

HMMA relativamente alto. O valor elevado de HMMA é a única característica similar 

entre estas duas amostras. Provavelmente estes pontos são influentes devido à distribuição 

assimétrica de HMMA, que não foi transformada por conter várias amostras com valor 0, 

como ocorreu com os demais parâmetros mineralógicos.  

 

Os modelos 691 e 1659 foram reajustados com remoção das respectivas amostras 

influentes. A exclusão destas amostras do banco de dados fez com que o erro médio 

absoluto para novas predições chegasse a 0,82 para o modelo 691 e 0,51 para o modelo 

1659, lembrando que se adotou como critério de corte MAE igual a 0,50, ou seja, nenhum 

dos dois modelos passaria no critério de corte. No primeiro caso houve piora significativa 

na capacidade preditiva do modelo para novas observações, e no segundo caso a variação 

foi pequena.  

 

Avaliando-se novamente todas as regressões, quando se remove as amostras 71 e 74 o 

número de modelos com erro médio absoluto para novas observações inferior a 0,50, que 

eram 14 para o banco de dados completo, diminui para 2, e quando se remove apenas a 

amostra 74 cai para 5. Não foi identificado nenhum novo modelo com desempenho 

superior aos modelos 691 e 1659 dentre os novos modelos gerados após a remoção das 

amostras influentes. Diante destas constatações optou-se por manter os modelos 691 e 

1659 gerados a partir do banco de dados completo. 

 

Com relação ao modelo simplificado, a amostra 101, identificada como influente, 

apresenta o maior valor de IC do banco de dados, sendo um valor realmente extremo e 

atípico.  Apesar de ser influente, esta amostra não é um outlier. Optou-se por não testar 

uma nova modelagem com exclusão da amostra influente, já que a mesma não constitui 

uma outlier e, apesar de representar um caso extremo de material muito hidratado, é uma 

ocorrência possível na prática, e consequentemente deve ser considerada na modelagem. 
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Com relação aos demais outliers dos três modelos, não foram identificados erros de 

plotagem nos resultados. Como não foi detectado nenhum erro evidente, não há 

justificativa plausível para excluir estas amostras do banco de dados. Salienta-se que a 

maior parte dos outliers dos modelos 619 e 1659 apresentam HMMA superior a 0,2 (mais 

que 20% dos minerais-minério na soma de HM e MA), e esta pode ser a informação mais 

clara que os outliers estão transmitindo: deve-se ter cautela ao aplicar os modelos 691 e 

1659 para amostras provenientes de minérios martíticos/magnetíticos. 

 

6.6.3 Detalhamento dos Modelos Selecionados 
 

As Tabelas 6.13, 6.14 e 6.15 apresentam um resumo com os coeficientes das equações dos 

três modelos selecionados, os parâmetros estatísticos tal qual emitidos pela função 

summary do R (Base Package, R Core Team, 2017), além dos intervalos de confiança do 

intercepto e dos coeficientes conforme emitidos pela função confint, para um nível de 

significância de 5%. Para os três modelos, a mediana dos resíduos se aproxima de 0, o que 

corrobora uma das hipóteses assumidas para a modelagem por mínimos quadrados, ou 

seja, que os resíduos apresentem média 0.  

 

Os resumos apresentam os resultados dos testes de hipóteses individuais para os 

coeficientes das equações de regressão, cujo p-valor indica se cada coeficiente 

individualmente é diferente de 0 (Kuhn e Johnson, 2013). Os coeficientes estatisticamente 

significativos para um nível de significância de 5% estão destacados em negrito. Cabe 

ressaltar que os termos referentes às variáveis LnCU e IC são significativos nos três 

modelos. No modelo simplificado, todos os termos são significativos, com exceção do 

termo de interação LnCU x IC, cujo p-valor está no limiar da não rejeição. Observa-se que, 

nos três modelos, todas as variáveis apresentam pelo menos um coeficiente significativo 

(seja da variável individualmente, o termo quadrático ou uma interação), e, portanto, 

nenhuma variável será removida. 

 

Os testes F para significância do modelo global geraram p-valores próximos de 0, o que 

indica a validade dos modelos, ou seja, ao menos uma das variáveis regressoras apresenta 
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uma relação estatisticamente válida com o TML. A hipótese nula para estes testes 

considera que todos os coeficientes, a não ser o intercepto, são iguais a 0 (Maindonald e 

Braun, 2010). Os resultados apresentados claramente permitem rejeitar a hipótese nula. Os 

valores de coeficiente de determinação ajustados indicam que os modelos explicam entre 

83% (modelo simplificado) e 88% (modelos 1659 e 691) da variabilidade dos dados, o que 

pode ser considerado satisfatório principalmente no último caso. 

 

Tabela 6.13: Modelo 1659 – TML x LnCU, ρ, HS, HMMA e IC. 
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Tabela 6.14: Modelo 691 – TML x LnCU, ρ, P1000, HMIC, HMMA, GT, IC.  
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Tabela 6.15: Modelo Simplificado 2047 – TML x LnCU e IC. 

 

 

6.6.4 Interpretação dos Modelos 
 

Antes de estabelecer alguma interpretação a respeito dos modelos obtidos, é importante 

ressaltar que modelos de regressão observacionais são sempre descritivos, e não causais, 

ou seja, os modelos podem descrever como as variáveis preditoras direcionam as variações 

da variável resposta, mas não necessariamente revelam o mecanismo que está por trás das 

variações (Dettling, 2018). Assim sendo, salienta-se que os comentários tecidos a seguir se 

referem a variações dentro dos intervalos explorados para as variáveis preditoras. 

 

Mais que a obtenção de modelos com boa capacidade preditiva, principal objetivo deste 

estudo, seria proveitoso se obter explicações sobre as relações entre as variáveis 

regressoras e o TML a partir das equações dos modelos, porém nem sempre isso se mostra 

uma tarefa fácil, principalmente para modelos empíricos, como é o caso. Para modelos 

multivariados, nem sempre faz sentido assumir que a alteração unitária em uma variável 
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causa uma variação na variável independente igual ao respectivo coeficiente, pois os 

efeitos das demais variáveis devem ser considerados (Faraway, 2014).  

 

Dentre os três modelos obtidos com base na caracterização, o único para o qual é possível 

se observar claramente as variações do TML com relação às variáveis preditoras, dentro do 

intervalo estudado, é o Modelo Simplificado, composto por apenas duas preditoras, e cujo 

gráfico de superfície é apresentado na Figura 6.28. Observa-se que o TML tende a decair 

com LnCU, e tende a estabilizar a partir de um determinado valor, para um mesmo valor de 

IC. Já o aumento de IC tende a elevar o TML quando se mantém fixo LnCU. Para minérios 

com menor IC, o TML tende a cair mais rapidamente com o aumento de LnCU. Estas 

tendências são muito similares àquela observada na Figura 6.14 para os dados medidos. 
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Figura 6.28: Superfície do modelo simplificado. 

 

Para os outros dois modelos, que possuem mais de duas variáveis regressoras, obviamente 

não é possível se traçar a superfície da função como um todo. Uma noção das relações 

entre as variáveis independentes e o TML pode ser obtida avaliando-se gráficos de efeito, 

variando-se o TML e duas regressoras e mantendo-se fixas as demais, na média por 

exemplo. Como muitas análises indicam a variável LnCU como a regressora que explica a 

maior parte da variabilidade do TML, ela será avaliada junto às demais variáveis, e em 

cada caso as variáveis não contempladas no gráfico serão fixas na média. As Figuras 6.29 

e 6.30 apresentam os gráficos de efeito para os modelos 691 e 1659. 
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Figura 6.29: Superfícies representando a variação do TML com LnC U e as variáveis IC, HMMA e ρ. 

As demais variáveis foram fixas nas respectivas médias. 
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Figura 6.30: Superfícies representando a variação do TML com LnC U e as variáveis HMIC, HS, P1000 
e GT. As demais variáveis foram fixas nas respectivas médias. 

 
 

Observa-se que as superfícies dos modelos 691 e 1659 para uma mesma variável plotada 

junto ao TML e ao LnCU são muito similares, com pequenas variações localizadas. Isto 

indica que a estrutura por trás destes dois modelos não é muito diferente. Com exceção de 

algumas ocorrências localizadas, todos os gráficos indicam decaimento do TML com 

LnCU, quando se considera um valor fixo para a outra variável plotada. 
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Com relação ao índice de contaminação (Figura 6.29 A e B) observa-se que, para um 

mesmo valor de LnCU, ocorre aumento do TML à medida que IC aumenta, com 

estabilização em IC aproximadamente igual a 6. 

 

Os gráficos referentes a HMMA (Figura 6.29 C e D) indicam que, para valores pequenos 

de LnCU, o aumento de HMMA tende a reduzir ligeiramente o TML, ocorrendo uma 

inversão desta tendência a partir de LnCU próximo de 3. A partir deste ponto o aumento de 

HMMA tende a contribuir para o TML. A hematita martítica é um mineral com elevada 

microporosidade, contendo poros intraparticulares com dimensões na escala de Å até 5 µm 

(Varajão et al., 2002), o que explicaria sua contribuição para o TML em minérios com 

LnCU elevado (minérios pouco bitolados). Já a tendência inversa obtida para minérios com 

LnCU pequeno poderia estar relacionada a maior ocorrência de magnetita (pouco porosa) 

nas amostras, e/ou à dominância da porosidade interparticular, que tende a ser maior nos 

minérios bitolados. 

 

Para a massa específica dos sólidos (Figura 6.29 E e F) observa-se, também, tendência de 

queda do TML com aumento de ρ para minérios com LnCU pequeno, e aumento de TML 

com aumento de ρ para minérios com LnCU alto. Pela fórmula de cálculo do TML 

(Equação 4.21, considerando ev = S x e), a teoria mostra que o TML deve diminuir com 

aumento de ρ quando se tem o mesmo índice de vazios, mas a taxa de decaimento varia 

dependendo do nível de e. Uma análise mais apurada da função TML (que será 

apresentada adiante, no item 6.7) evidencia estas variações. A Equação 4.21 indica que a 

taxa de queda do TML com ρ é maior para índices de vazios mais elevados. A mesma 

equação indica que para valores pequenos de e a variação teórica do TML com ρ tende a 

ser menor, e este pode ser o motivo da inversão de comportamento observada, pois com 

menor intervalo de variação teórica o modelo está mais sujeito a desvios. 

 

A hematita microcristalina (HMIC) é outra variável cujo comportamento não é constante. 

A Figura 6.30A indica que o aumento da participação deste tipo morfológico de hematita 

tende a aumentar o TML para valores pequenos de LnCU (minérios bitolados), mas para 
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valores mais elevados de LnCU (acima de 4 aproximadamente) o mineral praticamente não 

influencia no TML. 

 

Com relação à hematita sinuosa (HS) (Figura 6.30B), há tendência de elevação do TML 

com aumento da participação do mineral, mas a taxa de variação se altera dependendo do 

valor de LnCU, sendo menor para minérios bitolados (LnCU pequeno). 

 

O gráfico referente à variável P1000 (Figura 6.30C) mostra que o Modelo 691 considera as 

variações não lineares de TML com a distribuição granulométrica, para todo o espectro de 

LnCU. Para um mesmo valor de LnCU, o TML decresce com o percentual passante em 1,0 

mm até atingir um mínimo (ponto de transição), a partir do qual a variável dependente 

aumenta. Este tipo de relação foi discutido e comprovado no item 6.5 (Figura 6.12), sendo 

diretamente relacionado aos efeitos estruturais descritos na literatura. 

 

Já a goethita terrosa (GT) (Figura 6.30D) contribui para o aumento do TML, 

independentemente do valor de LnCU, mas a taxa de variação do TML é maior para 

minérios com menor LnCU. A goethita terrosa abrange uma série de materiais amorfos, 

com estrutura argilosa e elevada microporosidade, o que tende a elevar o volume de vazios 

no interior das partículas, explicando as tendências obtidas. 

 

Em suma, os modelos obtidos com base na caracterização granulométrica, mineralógica, 

química e massa específica confirmam as tendências observadas na avaliação prévia 

realizada no item 6.5. Todas as características que contibuem para o aumento do volume 

de vazios no material compactado contribuem para o aumento do TML. 

 

6.7 Proposta de um Teste Simplificado Associado a um Modelo de Previsão 

 

Além dos modelos elaborados com base em parâmetros obtidos na caracterização 

tecnológica dos minérios, uma outra opção para estimativa do TML seria utilizar um 

método expedito conjugando um teste simplificado e um modelo de previsão, calculando o 

TML a partir de um único ponto da curva de compactação do teste PFD80 por exemplo, ou 
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seja, realizar o teste de compactação em uma única umidade, e calcular o TML a partir do 

índice de vazios obtido utilizando um modelo empírico.  

 

Para tal, faz-se necessário definir uma umidade a ser fixada para o teste de compactação, e 

avaliar se o índice de vazios obtido naquela umidade se correlaciona ao TML através de 

análise de regressão. O valor para fixação da umidade foi selecionado tomando-se por base 

critérios práticos. O valor deve ser baixo o suficiente para permitir a obtenção do índice de 

vazios preferencialmente no ramo seco da curva de compactação, evitando pontos acima 

do OMC, nos quais a execução do teste se torna mais difícil devido ao elevado grau de 

saturação, tornando-os mais susceptíveis a desvios. Por outro lado, o valor de umidade a 

ser fixado deve ser o mais alto possível para minimizar a necessidade de secagem do 

material quando o modelo for aplicado para novas amostras, sendo que a secagem pode 

alterar significativamente as características do material relacionadas a compactação.  

 

Assim sendo, a melhor opção seria fixar a umidade em torno do mínimo valor de OMC 

das amostras do banco de dados. Avaliando-se as curvas de compactação das 107 amostras 

utilizadas neste estudo, constatou-se que 9% de umidade seria um valor adequado, já que 

apenas uma amostra apresenta OMC inferior a este valor, conforme ilustra a Figura 6.31. 
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Figura 6.31: Histograma de distribuição da umidade ótima de compactação (OMC). 
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O índice de vazios a 9% de umidade obtido nos testes PFD80 será doravante denominado 

e9%, e sua estatística descritiva consta na Tabela 6.16. O valor mínimo obtido (0,32) é 

equivalente a uma areia siltosa densa, e o valor máximo (1,53) é equivalente a uma argila 

fofa, ambos os solos no estado natural, segundo referências de Das e Sobhan (2014).  

 

Tabela 6.16: Estatística descritiva para o índice de vazios a 9% de umidade. 

 

 

Antes de iniciar a análise estatística sobre a interdependência entre o TML e a potencial 

variável regressora e9%, é importante conduzir uma avaliação prévia de possíveis 

tendências relacionadas ao índice de vazios considerando a definição teórica do TML. O 

TML obtido no teste PFD80 corresponde à umidade na qual o material atinge 80% de 

saturação, ou seja, 80% dos vazios preenchidos por água. Assim sendo, quanto maior o 

volume de vazios, maior será o TML, pois um maior volume de água será necessário para 

atingir 80% de ocupação volumétrica.  

 

Considere-se a Equação 4.16 reescrita como ev = S x e. Substituindo-a na Equação 4.21 e 

considerando S=80% (grau de saturação no TML, de acordo com o método PFD80), 

obtém-se a Equação 6.1. 

 

                                                                                          (6.1) 

 

A partir da Equação 6.1 é possível traçar a superfície que representa a função TML do 

método PFD80, ou seja, a relação entre TML, ρ e o índice de vazios na condição de 

compactação correspondente ao TML (eTML), considerando um mesmo grau de saturação, 

neste caso 80%. A superfície, ilustrada na Figura 6.32A, apresenta uma curvatura que fica 

mais acentuada para valores mais baixos de massa específica.  
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Considerando intervalos estreitos de índice de vazios e valores mais elevados de ρ, tem-se 

virtualmente relações lineares entre o TML e eTML, conforme ilustrado na Figura 6.32B, 

que apresenta uma visão bidimensional considerando o plano eTML versus TML, limitado 

entre valores típicos de ρ de minérios de ferro, mostrando linhas ligeiramente curvas que 

passam pela origem. Quando ρ fica menor, a inclinação das linhas fica maior, ou seja, para 

uma mesma variação de eTML tem-se uma variação maior de TML. Em minérios para os 

quais se obtém maiores valores de eTML quando compactados a 27,59 kJ/m³, a variação de 

TML para diferentes valores de ρ é maior, e, considerando o mesmo índice de vazios, 

maiores valores de TML serão obtidos para minérios de menor massa específica. A Figura 

6.32B também contém os pontos eTML x TML para as 107 amostras do banco de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.32: Gráficos das funções que relacionam o TML à massa específica dos sólidos e ao índice de 

vazios para 80% de saturação. 

 

A redução do TML com aumento de ρ para um mesmo índice de vazios está relacionada 

ao fato de o TML ser expresso em umidade em massa base úmida. Considere-se um certo 

volume de minério, e o mesmo volume de água. A relação mássica entre os dois depende 

da massa específica, que para a água tem valor aproximado de 1 g/cm³. Portanto, podemos 

considerar que a massa de água será igual ao volume de água. Já a massa específica do 

minério depende dos minerais presentes. Quanto maior ρ, maior será a massa 

correspondente àquele volume fixo de sólidos, e menor será o resultado da divisão entre a 

massa de água pela massa total (sólidos + água), pois se está aumentando o valor do 

B A 
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denominador (massa total), mantendo-se fixo o numerador (massa de água). Esta divisão 

corresponde ao cálculo de umidade em massa base úmida, na qual o TML é expresso. 

 

A definição do TML (Equação 4.21) mostra que este parâmetro é diretamente proporcional 

ao índice de vazios a 80% de saturação (eTML), considerando minérios com a mesma massa 

específica dos sólidos. Porém, quando se fixa a umidade em 9%, em curvas de 

compactação de diferentes amostras o grau de saturação não será necessariamente o 

mesmo, sendo que minérios com diferentes características apresentam diferentes 

comportamentos frente à compactação.  

 

Para avaliar de maneira empírica se o índice de vazios correspondente a uma determinada 

umidade fixa pode ser relacionado ao TML, considere-se as três curvas de compactação da 

Figura 6.33, obtidas de diferentes amostras de FMF. Observa-se que e9% varia na mesma 

direção do TML, mesmo estando localizado em diferentes graus de saturação e estágios da 

curva. 

 

Figura 6.33: Curvas de compactação de três amostras de FMF, sinalizando e9% e o TML. 

 

Um fator que pode influenciar esta possível relação entre e9% e o TML é o formato da 

curva de compactação: dependendo da inclinação dos ramos seco e úmido a relação de 

proporcionalidade exemplificada na Figura 6.33 pode ser diferente, ou mesmo não ocorrer. 
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Porém, como o formato típico das curvas de compactação de FMF não varia muito, pode 

existir uma relação estável que possibilite a obtenção do modelo almejado. 

 

Efetuou-se a modelagem por regressão linear múltipla, com estimação dos parâmetros pelo 

método dos mínimos quadrados, considerando como variáveis independentes o índice de 

vazios a 9% de umidade (e9%) e a massa específica dos sólidos (ρ) já que ela representa um 

importante papel na fórmula de cálculo do TML (Equação 6.1), controlando a relação entre 

massa e volume. Como a relação teórica entre TML, índice de vazios e massa específica 

apresenta uma curvatura (Figura 6.32A), optou-se por partir diretamente para um 

polinômio de segunda ordem na modelagem. Obteve-se como resultado a Equação 6.2.  

 

         TML = 24,4506+ 7,0811e9% -0,8192e9%² -7,4560ρ+ 0,6649ρ²+ 0,2992e9%ρ       (6.2) 

 

Um resumo estatístico referente ao modelo obtido é apresentado na Tabela 6.17. 

 

Tabela 6.17: Resumo estatístico do modelo e9% para o banco de dados completo. 
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A Figura 6.34 apresenta a aderência do modelo com relação às amostras do banco de 

dados de modelagem, com certa dipersão para valores altos de TML. 
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Figura 6.34: Aderência do modelo de previsão do TML a partir de e9% e ρ – BD completo. 

 

A Figura 6.35 apresenta os gráficos de diagnóstico do modelo com base nos resíduos. O 

teste de Shapiro-Wilks para normalidade dos resíduos forneceu estatística W = 0,89169, 

com p-valor = 2,805e-07, indicando a rejeição da hipótese nula de normalidade dos 

resíduos. Avaliando-se o gráfico de probabilidade normal e o histograma dos resíduos, 

observa-se que a distribuição se desvia da normalidade. O gráfico do TML previsto versus 

resíduos indica que ocorre heterocedasticidade, ou seja, a variância não é constante.  

 

Faz-se necessário aprimorar o modelo. Porém, a premissa assumida é utilizar apenas dados 

do próprio teste de compactação e a massa específica dos sólidos, e não há outras variáveis 

não correlacionadas entre si que poderiam ser adicionadas. Assim sendo, optou-se por 

avaliar as amostras que estão compondo o banco de dados. O gráfico de resíduos versus 

leverage mostra que não existem pontos influentes dentre as amostras, não havendo 

nenhum resultado fora dos limites estabelecidos pela distância de Cook. Porém, há um 

grupo de outliers localizados acima do limite de resíduo padronizado +2, os quais 

apresentam uma característica em comum: tamanho efetivo (D10) superior a 0,60.   
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Figura 6.35: Gráficos de diagnóstico do modelo de previsão do TML a partir de e9% e ρ – BD 
completo. 

 

Assumindo a hipótese de que amostras com (D10) superior a 0,60 podem estar afetando 

negativamente o modelo, decidiu-se por remover do banco de dados estas amostras, que 

somaram 12 indivíduos, de diversos tipos de minério, correspondendo em sua maior parte 

aos extremos da composição artificial de amostras. Ajustou-se novamente o modelo 

utilizando-se as 95 amostras remanescentes, considerando as variáveis preditoras e9% e ρ e 

um polinômio de 2ª ordem. Obteve-se a Equação 6.3 como resultado deste novo modelo. 
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          TML = 45,5269+2,6371e9%+0,3218e9%²-15,6409ρ+1,5046ρ²+0,7016e9%ρ        (6.3) 

 

A Tabela 6.18 apresenta o resumo dos parâmetros referentes ao novo modelo. O valor de F 

= 460 (p < 2,20E-16) indica a rejeição da hipótese nula de que as variáveis e9% e ρ não 

apresentam efeito coletivo no TML, indicando que o modelo é significativo. A regressão 

apresenta elevado coeficiente de determinação ajustado (R²aj = 0,9607), demonstrando que 

o modelo explica aproximadamente 96% da variância total no banco de dados.  

 

Tabela 6.18: Parâmetros estatísticos do modelo e9% para amostras com D10 < 0,6. 

 

 

O teste t para os coeficientes da regressão indica que os coeficientes correspondentes a 

e9%, e9%² e e9% x ρ podem não ser diferentes de 0. Porém, e9% forma a base da regressão 

proposta, sendo válido investigar mais a fundo se esta indicação procede. Conforme alerta 

Dettling (2018), é importante não confundir p-valores pequenos em testes de hipóteses 

individuais com efeitos importantes ou relevantes de preditores, e o inverso também é 
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verdadeiro. Para realizar a verificação, efetuou-se uma análise de variância (ANOVA) do 

modelo, sendo os resultados apresentados na Tabela 6.19. 

 

Tabela 6.19: Tabela ANOVA para o modelo e9% para amostras com D10 < 0,6. 

 

 

A tabela ANOVA indica que e9%, ρ e ρ² são significativos, para 95% de confiança. Para 

confirmar que e9% deve ser mantido no modelo, efetuou-se um teste F parcial comparando 

o modelo completo a um modelo reduzido composto apenas pelas variáveis regressoras ρ e 

ρ². Os resultados (Tabela 6.20), indicam que se pode rejeitar a hipótese nula de que os 

modelos são iguais, ou seja, os coeficientes relacionados a e9% exercem influência 

significativa no modelo. Além disso o modelo reduzido apresentou R²aj de apenas 0,1877, 

com resíduos de amplitude muito superior ao modelo completo (variando de -3,06 a 4,42, 

com mediana -0,52). Conclui-se, portanto, que o modelo completo é mais adequado. 

 

Tabela 6.20: ANOVA entre os modelos completo e reduzido. 
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A Figura 6.36 ilustra a superfície do modelo de regressão. Observa-se que ela é similar à 

superfície teórica da função TML (Figura 6.32A), considerando os mesmos intervalos para 

as variáveis. Uma leve curvatura na superfície do modelo leva a valores mais elevados de 

TML para minérios com menor ρ, considerando o mesmo índice de vazios. 
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Figura 6.36: Superfície do modelo de regressão linear múltipla TML versus e9% e ρ. 

 

O gráfico da Figura 6.37 apresenta a aderência do modelo para as 95 amostras utilizadas 

na modelagem, indicando boa representatividade. A grande dispersão observada na Figura 

6.34 para valores elevados de TML foi consideravelmente reduzida. 
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Figura 6.37: Aderência do modelo TML versus e9% e ρ para amostras com D10 < 0,6. 
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A Figura 6.38 apresenta os gráficos para diagnóstico do modelo a partir da análise de 

resíduos. O modelo que desconsidera amostras com D10 superior a 0,60 apresenta 

distribuição normal de resíduos, sendo que o teste de Shapiro-Wilk resultou em estatística 

W = 0,98662 com p-valor = 0,4497, o que leva à não rejeição da hipótese nula de 

normalidade, assim como também demonstram o gráfico de probabilidade normal e o 

histograma dos resíduos.  

 

O teste de de Durbin-Watson forneceu estatística DW = 2,0102 e p-valor = 0,9688, 

indicando a não rejeição da hipótese nula de erros sem autocorrelação, como também 

indica o gráfico de resíduos versus ordem de execução dos testes. Os resíduos apresentam 

melhor distribuição com relação ao TML previsto, indicando homocedasticidade. Não há 

amostras fora da faixa definida pelo contorno da distância de Cook. Tudo indica que foi 

obtido um modelo mais adequado.  

 

O ideal seria agora explorar um modelo específico para amostras com D10 superior a 0,60, 

porém o número de amostras neste trabalho com esta característica é pequeno para tal, e 

sugere-se que esta avaliação seja explorada em trabalhos futuros. 

 

O procedimento para aplicação do método proposto neste item da tese consiste em: 

• Determinar a massa específica dos sólidos ρ por picnometria a gás (norma ASTM 

D5550);  

• Determinar a umidade em massa base úmida inicial da amostra; 

•  Ajustar a umidade em massa base úmida para 9% através da adição de água ou de 

secagem (em estufa a 60ºC, conforme orienta o Código IMSBC); 

• Conduzir um teste de compactação utilizando o aparato padrão do teste PFD80;  

• Secar a amostra compactada, calcular o índice de vazios e submeter e9% e ρ à 

Equação 6.3. 
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Figura 6.38: Gráficos de diagnóstico do modelo de previsão do TML a partir de e9% e ρ. 
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6.8 Validação dos Modelos 
 

O estudo chegou a quatro modelos de previsão do TML: 

1) Modelo 1659: selecionado pelos critérios AIC, BIC e PRESS, composto por 5 

variáveis granulométricas, químicas, mineralógicas e massa específica: LnCU, ρ, 

HS, HMMA, IC; 

2) Modelo 691: selecionado pelo critério R²aj, composto por 7 variáveis 

granulométricas, químicas, mineralógicas e massa específica: LnCU, ρ, P1000, 

HMIC, HMMA, GT, IC. 

3) Modelo Simplificado (2047): tem por variáveis regressoras apenas parâmetros 

granulométricos e químicos: LnCU e IC; 

4) Modelo e9%: associado a um teste simplificado, com um único ponto na umidade 

de 9%, tendo por variáveis regressoras e9% e ρ; 

 

Os quatro modelos passaram pelo diagnóstico com base nos resíduos, tendo atendido às 

suposições adotadas para a estimação dos parâmetros das equações (resíduos não 

correlacionados, com média zero e variância constante), e para os testes de hipóteses e 

estimação de intervalos de confiança e predição (resíduos com distribuição normal).  

 

Resta agora validar os modelos com base no banco de dados de teste (Apêndice C). 

Especificamente para o Modelo e9%, foram adicionados quatro pontos a mais, 

correspondentes a dados de outros autores (citados no gráfico superior à esquerda da 

Figura 6.39). Neste caso e9% foi estimado diretamente das curvas de compactação 

apresentadas pelos autores, e a massa específica foi fornecida nos respectivos artigos. Para 

os outros três modelos há apenas os dados correspondentes ao presente estudo, já que não 

foram encontradas em outras publicações na literatura informações completas referentes às 

variáveis preditoras para aplicação dos modelos. 

 

A Figura 6.39 apresenta os gráficos de aderência dos quatro modelos, testados para o 

banco de dados de teste composto por 30 amostras (com mais 4 adicionais no caso do 

Modelo e9%).  
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Figura 6.39: Aderência dos modelos no teste com as novas amostras do banco de dados de teste. 
 

O Modelo e9% apresentou ótimo desempenho tanto na previsão de resultados para o banco 

de dados de teste quanto para as amostras de outros autores. Os Modelos 1659 e 691 

apresentaram desvio ligeiramente superior em comparação ao Modelo e9%, mas também 

apresentaram desempenho satisfatório. Já o Modelo Simplificado apresentou o maior 

desvio dentre os quatro, o que já era esperado por ser composto por poucas variáveis, 

omitindo a dimensão mineralógica da variabilidade. Ainda assim ele pode ser considerado 

satisfatório para uma estimativa aproximada do TML a partir da distribuição 

granulométrica e análise química, caso a análise mineralógica não esteja disponível. 

6 8 10 12 14 16 18

6
8

10
12

14
16

18

Aderência Teste Modelo Critérios R²aj e Cp de Mallows

TML Medido (%)

T
M

L 
C

al
cu

la
do

 (
%

)

R² = 0,87 
TML Calc = 0,23 + 0,98 TML Med

Reta de Igualdade
Regressão

6 8 10 12 14 16 18

6
8

10
12

14
16

18

Aderência Teste Modelo Critérios AIC, BIC, PRESS

TML Medido (%)

T
M

L 
C

al
cu

la
do

 (
%

)

R² = 0,90 
TML Calc = 1,91 + 0,83 TML Med

Reta de Igualdade
Regressão

6 8 10 12 14 16 18

6
8

10
12

14
16

18

Aderência Teste Modelo Simplificado

TML Medido (%)

T
M

L 
C

al
cu

la
do

 (
%

)

R² = 0,74 
TML Calc = 3,04 + 0,72 TML Med

Reta de Igualdade
Regressão

6 8 10 12 14 16 18

6
8

10
12

14
16

18

Aderência Teste Modelo e9%

TML Medido (%)

T
M

L 
C

al
cu

la
do

 (
%

)

R² = 0,97 
TML Calc = 1,16 + 0,90 TML Med

Reta de Igualdade
Regressão
Munro e Mohajerani (2016a)
Munro e Mohajerani (2016b)
Munro (2017)

Aderência Modelo 691 Aderência Modelo 1659 

Aderência Modelo Simplificado Aderência Modelo e
9%

 



 

212 

 

As Tabelas 6.21 e 6.22 apresentam a aderência entre valores medidos e calculados pelos 

quatro modelos para o banco de dados de teste, assim como o intervalo de confiança e de 

predição de cada valor. O Modelo e9% apresenta os menores intervalos, tanto de confiança 

quanto de predição, o que já é esperado, já que o mesmo envolve a execução de um teste 

de compactação, configurando-se como uma previsão menos indireta do TML. 

 

Tabela 6.21: Aderência entre TML medido e calculado com intervalo de confiança e de predição. 
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Tabela 6.22: Aderência entre TML medido e calculado com intervalo de confiança e de predição. 

 

 

A Figura 6.40 apresenta os histogramas dos resíduos referentes ao TML medido versus 

calculado para as amostras do banco de dados de teste. As previsões referentes aos quatro 

modelos apresentam média de resíduos próxima de 0, sendo -0,04 para o Modelo 1659, -

0,05 para os modelos 691 e e9%, e -0,09 para o Modelo Simplificado. O menor erro médio 

absoluto para novas predições corresponde ao Modelo e9% (0,22%) e o maior corresponde 

ao Modelo Simplificado (0,74%), sendo ambos coerentes com a expectativa. Para os 
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modelos 691 e 1659 obteve-se erro médio absoluto de 0,49% e 0,44% respectivamente, 

inferiores a 0,5% conforme critério adotado na pré-seleção de modelos. A elevação do erro 

quando se compara os modelos 691/1659 e o modelo Simplificado reforça a importância 

da composição mineralógica para o TML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 6.40: Histogramas de resíduos para previsões referentes à matriz de teste. 
 

A partir da avaliação dos resíduos resultantes da aplicação dos quatro modelos para o 

banco de dados de teste, conclui-se que os modelos apresentam boa capacidade preditiva 

prática do TML, sendo que o nível de precisão depende do nível de informações 

disponíveis sobre os minérios a serem submetidos aos modelos: espera-se menor precisão 

nas estimativas para o Modelo Simplificado (granulometria + química + ρ), um nível de 
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precisão intermediário para os Modelos 691 e 1659 (granulometria +  química + 

mineralogia + ρ), e um nível maior  de precisão nas estimativas realizadas pelo Modelo 

e9% (1 teste de compactação + ρ). 

 

6.9 Limitações dos Modelos 
 

Os quatro modelos propostos se referem ao conceito regulatório do teste de 

Proctor/Fagerberg Modificado para Finos de Minério de Ferro, e, portanto, devem ser 

aplicados apenas a este teste e apenas para este material. Adicionalmente, não há evidência 

de que os modelos representem finos de minério de ferro com características que excedam 

os limites estabelecidos pelo banco de dados utilizado na modelagem.  

 

Para aplicação dos modelos, os valores das variáveis regressoras devem ser obtidos pelos 

mesmos métodos utilizados no presente estudo: distribuição granulométrica por 

peneiramento a úmido até 0,045 mm, e microanálise por difração a laser em Malvern 

Mastersizer para a fração passante em 0,045; análise química por fluorescência de raios X 

(Al 2O3 e Mn) e gravimetria (PPC); análise mineralógica por microscopia ótica de luz 

refletida e medição de massa específica por picnometria a Hélio segundo a norma ASTM 

D5550. O uso de outros métodos para obtenção das variáveis regressoras pode aumentar 

significativamente o desvio nas estimativas do TML pelos modelos propostos. 

 

Especificamente para o Modelo e9% há uma limitação relacionada ao D10 do material, 

sendo o modelo concebido apenas para FMF com D10 < 0,60. A influência do D10 nesta 

relação e a obtenção de outros modelos pode ser explorada em trabalhos futuros. 

 

Nenhum dos 4 modelos considera o grau de saturação no OMC, que é um critério para 

aplicação do teste PFD80 (S > 90%), atendo-se somente a variações do TML. 

 

Salienta-se que os modelos propostos devem ser tomados como ferramentas auxiliares 

para pesquisa e monitoramento do TML. Os modelos não devem ser utilizados em 

hipótese alguma para obtenção de TML para certificação de cargas, o que obviamente 

deve ser feito seguindo-se o Código IMSBC, utilizando-se os testes aplicáveis. 
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7. CONCLUSÃO 
 

O estudo atingiu o principal objetivo proposto, por meio do alcance de cada objetivo 

específico, tendo sido desenvolvidos, através do software R, quatro modelos de previsão 

do Limite de Umidade Transportável de finos de minério de ferro definido pelo método 

PFD80, sendo: 

• Dois modelos de previsão com base na massa específica dos sólidos e em 

parâmetros granulométricos (coeficiente de uniformidade e % < 1,0 mm), químicos 

(IC = %Al2O3 + %Mn + %PPC) e mineralógicos (% hematita sinuosa e % hematita 

martítica + magnetita em um modelo, e % hematita microcristalina, % hematita 

martítica + magnetita e % goethita terrosa no outro) (Modelos 691 e 1659); 

• Um modelo de previsão com base em parâmetros granulométricos e químicos 

(coeficiente de uniformidade e IC = %Al2O3 + %Mn + %PPC) (Modelo 

Simplificado); 

• Um modelo de previsão com base na massa específica dos sólidos e no índice de 

vazios obtido em um teste de Proctor/Fagerberg com soquete D em uma única 

umidade (9%) (Modelo e9%); 

 

Este conjunto de modelos de baixa complexidade permite estimar o TML em diferentes 

cenários de informações, desde situações nas quais se tem disponível a caracterização 

completa do minério a ser avaliado, até situações nas quais se possui apenas a distribuição 

granulométrica e análise química, e casos em que estão disponíveis apenas os aparatos 

para realização do próprio teste PFD80, utilizando-se a massa específica e um teste de 

compactação. Deste modo, o trabalho fornece um ferramental completo para estimativas 

de TML. 

 

O nível de precisão nas estimativas de TML pelos modelos depende das informações 

disponíveis para o minério. As previsões geradas pelo Modelo e9% tendem a apresentar 

menores resíduos (erro médio absoluto de 0,22% para novas predições), pois este modelo 

faz uso do resultado de um teste de compactação, se aproximando mais do teste que 

efetivamente determina o TML. Os Modelos 691 e 1659 apresentam desempenho 
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intermediário (erro médio absoluto para novas predições de 0,49% e 0,44% 

respectivamente), e o Modelo Simplificado tende a apresentar maiores desvios (erro médio 

absoluto para novas predições de 0,74%). 

 

Os modelos são úteis, por exemplo, para avaliar alterações no TML para diferentes blends 

de produtos de minas diferentes e para estudos de variabilidade de TML para um grande 

número de amostras. Nestes casos os modelos gerariam economia de tempo e de massa 

requerida por amostra. O Código IMSBC requer 5 a 10 pontos de compactação para se 

determinar o TML pelo teste PFD80. A produtividade típica diária por executante é de 1 a 

no máximo 2 testes completos, sendo o resultado obtido no dia seguinte devido à secagem. 

 

Os modelos de previsão com base na caracterização podem reduzir até 90% do esforço 

laboratorial, caso a caracterização já esteja disponível, requerendo-se, quando necessário, 

apenas alguns testes PFD80 completos para confirmação de alguns pontos explorados.  

 

Já o uso do Modelo e9% reduz em até 5 vezes o esforço laboratorial e a quantidade de 

amostras, sendo possível testar até 10 amostras por dia, considerando também a medição 

da massa específica, e a estimativa do TML pode ser obtida no mesmo dia para a maior 

parte destas amostras. Em um estudo com 10 amostras, por exemplo, seriam necessários 

pelo menos 6 dias para conclusão confeccionando-se as curvas completas de compactação 

PFD80, sendo necessário coletar ou gerar cerca de 50 kg por amostra a ser avaliada. Com 

aplicação do modelo, a obtenção das estimativas de TML levaria 2 dias, requerendo-se 

apenas 5 kg por amostra. 

 

Além disso, importantes relações entre o TML e características dos minérios foram 

constatadas:  

• Por definição, a massa específica dos sólidos tem influência direta no TML, sendo 

que, mantendo-se fixas as demais características, quanto maior a massa específica 

dos sólidos menor o TML; 
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• O TML é proporcional ao índice de vazios do material compactado no teste PFD80. 

Portanto, o volume de vazios presentes entre as partículas e nas partículas 

(conectados à superfície) controla o parâmetro; 

• Características do minério que influenciam no volume de vazios do material 

compactado terão impacto direto no TML, sendo que a distribuição granulométrica 

e a composição mineralógica desempenham papel preponderante; 

• Minerais com elevada porosidade interna tendem a elevar o TML; 

• Para uma mesma composição mineralógica, minérios com distribuição 

granulométrica mais bitolada (menor coeficiente de uniformidade) tendem a 

apresentar maior TML; 

• Para uma mesma distribuição granulométrica, minérios metamorfizados com 

predominância de hematita especular/lamelar tendem a apresentar menor TML, 

sendo o TML mais sensível a variações granulométricas; 

• Minérios de grau metamórfico nulo a baixo, com predominância de hematita 

microcristalina, são menos sensíveis a variações granulométricas que os minérios 

metamórficos; 

• Para uma mesma distribuição granulométrica, o TML de minérios com maior 

participação de goethita porosa tende a ser mais elevado, e apresenta menor 

sensibilidade a variações granulométricas. 

 

Salienta-se que os modelos propostos não devem ser utilizados para obtenção do TML 

para certificação regulatória de embarques, em hipótese alguma. A certificação de cargas 

deve ser feita em completa consonância com as exigências e requisitos do Código IMSBC. 

Os modelos devem ser aplicados somente como instrumentos auxiliares para pesquisa e 

controle do TML. 
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8. CONTRIBUIÇÕES ORIGINAIS AO CONHECIMENTO 
 

Esta tese apresenta como contribuições originais ao conhecimento: 

 

• Levantamento bibliográfico completo, inédito em língua portuguesa, relacionado ao 

tema liquefação de cargas sólidas a granel a bordo de navios, aos conceitos 

pertinentes, histórico de acidentes, legislação vigente, testes de TML e estado da arte 

das pesquisas relacionadas; 

• Foram propostos os primeiros modelos de previsão do Limite de Umidade 

Transportável de finos de minério de ferro definido pelo método PFD80: 

o Dois modelos de previsão do TML com base na massa específica dos sólidos e em 

parâmetros granulométricos, químicos e mineralógicos; 

o Um modelo de previsão do TML com base em parâmetros granulométricos e 

químicos; 

o Um modelo de previsão do TML com base na massa específica dos sólidos e no 

índice de vazios obtido em um teste de Proctor/Fagerberg com soquete D em uma 

única umidade (9% em massa base úmida). 

• Resultados conclusivos a respeito das relações entre o TML, a distribuição 

granulométrica, composição mineralógica e química, e massa específica para finos de 

minério de ferro; 

• Script no software R para modelagem por regressão linear múltipla pelo método 

Todas as Regressões Possíveis, considerando polinômios de primeira e segunda 

ordem. 
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9. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

Sugere-se explorar os seguintes itens em trabalhos futuros: 

 

• Modelagem do TML a partir das características do minério por outros métodos, 

como redes neurais artificiais; 

• Elaboração de modelos que considerem o grau de saturação na umidade ótima de 

compactação; 

• Explorar a porosidade das partículas como variável independente; 

• Ampliar o modelo associado ao teste simplificado à umidade de 9% para finos de 

minério de ferro com D10 superior a 0,6 mm, e investigar o efeito desta variável; 

• Elaborar modelos de previsão do TML para outros produtos minerais que são 

classificados como carga do Grupo A pela IMO, como minério de níquel, bauxita, 

carvão e minério de manganês, além de concentrados minerais (ferro, níquel, 

cobre, etc); 

• Elaborar modelos de previsão da umidade do minério, conjugado à previsão do 

TML. 
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APÊNDICE A: Banco de Dados Original 

 

Tabela A. 1: Banco de dados granulométricos, massa específica, e9% e TML. 
 

Amostra  TML CU CC •  
(g/cm³) 

D10  
(µm) 

P1000 
(%) 

P150 
(%) 

P10 
(%) 

e9% 

1 13,98  35 4,16  4,71  1,0  100,00  90,60  26,15  1,48  

2 9,67  1130  3,19  4,79  7,5  31,02  28,29  11,71  0,70  

3 13,62  42 0,43  4,60  59,5  45,06  22,65  1,92  1,07  

4 11,41  293  0,15  4,65  7,5  53,30  41,73  12,69  1,01  

5 10, 46 1137  0,10  4,31  7,5  34,98  34,42  12,48  0,87  

6 10,16  615  5,10  5,10  2,5  55,26  30,66  17,30  0,83  

7 12,30  74 0,44  4,51  38,7  40,53  26,27  2,40  1,01  

8 10,08  574  8,13  4,95  3,0  51,32  26,92  15,75  0,81  

9 10,46  433  6,73  4,82  3,8  52,53  26,64  14,99  0,86  

10 12,07  99 11,04  4,42  32,0  29,37  18,52  1,75  0,88  

11 14,76  12 2,01  4,70  330,0  22,08  7,39  2,00  1,25  

12 9,82  613  6,58  4,85  4,3  45,34  24,20  14,33  0,77  

13 9,71  694  9,22  4,99  3,5  44,80  23,97  15,05  0,76  

14 9,90  588  7,09  4,77  3,5  48,11  25,53  14,92  0,78  

15 10,17  346  1,8 4 4,95  2,5  61,85  39,05  17,01  0,89  

16 9,94  419  1,58  5,00  2,6  59,03  37,49  16,98  0,87  

17 9,86  508  1,58  4,94  2,4  57,65  34,73  17,95  0,84  

18 14,95  6 1,14  4,89  6,9  99,90  92,96  15,23  1,53  

19 12,97  33 7,11  4,89  85,0  23,78  11,47  4,66  0,99  

20 9,57  615  13,52  4,81  3,4  46,50  26,31  15,56  0,71  

21 9,34  760  5,66  4,82  3,2  46,17  27,83  15,82  0,66  

22 9,23  597  9,07  4,85  3,6  48,77  26,54  15,20  0,66  

23 9,53  612  3,82  4,85  3,0  52,28  30,29  16,62  0,77  

24 13,61  17 2,80  4,73  192,0  25,10  7,94  2,00  1,42  

25 13,39  23 2,27  4,82  2,0  98,33  88,33  21,75  1,30  

26 13,58  19 2,10  4,85  2,2  98,51  88,36  22,15  1,20  

27 9,78  388  0,43  4,77  4,8  53,88  40,52  14,99  0,77  

28 10,28  255  0,47  4,71  5,5  57,98  44,54  13,37  0,79  

29 10,15  351  0,47  4,71  14,0  38,90  28,67  8,25  0,80  

30 10,04  329  0,46  4,64  5,1  54,4 6 39,93  14,11  0,82  

31 9,07  747  4,20  4,76  2,5  50,83  30,37  17,68  0,61  

32 13,82  10 1,10  3,95  2,2  100,00  96,55  38,51  1,11  

33 14,24  7 0,65  4,91  222,0  51,54  1,49  0,39  1,17  

34 13,68  9 0,47  4,69  186,0  50,50  3,75  0,47  1,05  

35 9,46  375  3,19  4,88  5,5  51,53  26,89  12,78  0,70  

36 9,44  348  4,04  4,89  5,6  49,05  25,94  12,51  0,68  

37 9,65  305  2,28  4,73  4,7  54,89  31,53  14,28  0,71  

38 13,36  14 1,02  4,70  2,0  100,00  95,39  35,57  1,38  
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Tabela A.1: Banco de dados granulométricos, massa específica, e9% e TML (continuação). 

 

Amostra  TML CU CC •  
(g/cm³) 

D10  
(µm) 

P1000 
(%) 

P150 
(%) 

P10 
(%) 

e9% 

39 11,72  59 1,31  4,71  1,0  87,92  74,31  32,25  1,14  

40 9,91  213  0,44  4,66  12,4  48,11  31,03  8,80  0,80  

41 10,15  183  0,64  4,80  8,3  55,59  34,97  10,89  0,82  

42 9,60  276  0,53  4,82  6,8  53,62  35,83  12,14  0,69  

43 9,52  292  0,54  4,80  5,0  56,42  40,57  14,81  0,74  

44 11,88  36 0,23  4,92  39,0  56,43  34,68  2,45  1,02  

45 11,64  45 0,43  4,39  7,5  68,21  53,60  13,46  0,98  

46 13,09  12 1,06  4,26  2,5  100,00  97,58  32,87  1,16  

47 8,62  920  13,09  4,70  4,0  40,81  24,36  14,23  0,53  

48 9,36  384  14,66  4,83  4,6  53,65  25,18  13,67  0,63  

49 9,24  479  14,20  4,92  4,0  49,09  25,54  14,80  0,65  

50 9,21  528  12,88  4,84  4,0  48,34  25,84  14,67  0,64  

51 9,09  547  12,69  4,95  3,6  48,71  26,23  15,11  0,63  

52 9,59  327  2,85  4,82  5,5  51,58  28,55  13,05  0,72  

53 9,82  188 0,05  4,94  33,7  46,39  34,49  2,80  0,84  

54 9,46  245  4,48  4,93  8,0  49,37  23,66  11,02  0,70  

55 9,46  275  2,40  4,83  6,0  53,39  29,69  12,86  0,67  

56 9,49  246  3,99  4,85  6,7  52,85  25,89  12,12  0,74  

57 10,91  73 4,79  4,87  13,0  60,99  20,37  8,50  0,86  

58 9,97  144  0,8 8 4,75  6,5  60,88  39,37  12,64  0,81  

59 10,04  144  0,75  4,73  12,0  54,22  32,02  8,86  0,83  

60 9,99  155  0,57  4,80  8,5  57,02  39,02  10,73  0,77  

61 13,95  3 0,99  5,15  15,7  99,00  90,53  4,75  1,36  

62 9,72  122  4,70  4,80  6,6  64,54  29,36  12,39  0,79  

63 10,37  84 0,31  4,79  4,3  73,82  48,91  20,46  0,90  

64 10,55  72 5,63  4,93  9,0  71,99  25,57  10,53  0,91  

65 9,37  208  2,44  4,98  7,6  53,62  28,30  12,52  0,69  

66 9,20  323  2,37  4,86  6,0  51,68  28,83  12,88  0,64  

67 8,79  515  5,09  4,80  3,3  52,41  29,21  15,56  0,55  

68 8,88  557  13,18  4,81  3,0  51,05  27,07  16,24  0,58  

69 13,56  3 0,93  5,05  16,6  100,00  94,84  2,79  1,23  

70 10,19  87 0,40  4,92  17,9  53,46  33,75  6,91  0,84  

71 13,35  4 0,93  4,91  14,7  98,62  89,78  5,22  1,26  

72 13,04  5 0,65  4,57  18,0  96,49  68,12  2,90  1,15  

73 13,45  5 0,55  4,84  35,9  85,79  64,30  1,19  1,24  

74 11,54  20 1,99  4,50  14,0  69,98  44,12  8,64  0,90  

75 12,83  8 1,58  4,87  9,2  100,00  97,37  10,68  1,14  

76 10,27  79 1,82  4,41  10,0  64,68  32,04  9,84  0,83  

77 13,45  4 1,79  4,73  1770,0  8,68  5,30  1,03  0,94  

78 12,37  8 1,66  4,91  6,2  100,00  95,53  14,9 4 1,08  

79 12,82  7 0,82  4,93  26,8  80,67  56,10  5,02  1,12  
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Tabela A.1: Banco de dados granulométricos, massa específica, e9% e TML (continuação). 

Amostra TML CU CC 
• 

(g/cm³) 
D10  

(µm) 
P1000 

(%) 
P150 
(%) 

P10 
(%) e9% 

80 13,59 4 0,83 5,03 24,6 94,58 74,43 2,28 1,29 

81 12,97 5 1,11 4,96 9,6 99,76 90,10 10,66 1,22 

82 13,80 3 1,08 4,67 23,5 94,31 79,96 1,95 1,24 

83 8,87 183 1,10 4,83 12,0 48,90 28,44 8,64 0,56 

84 8,94 162 0,40 4,67 13,0 48,81 33,49 8,18 0,56 

85 11,02 20 1,18 4,74 36,5 68,86 25,71 3,88 0,86 

86 9,15 145 10,92 4,91 51,6 27,26 20,52 1,57 0,66 

87 8,46 143 0,54 4,98 15,0 47,63 31,25 7,73 0,55 

88 9,31 74 0,22 4,63 21,0 55,39 38,48 5,39 0,69 

89 11,51 3 1,13 5,02 9,2 100,00 95,75 11,31 1,09 

90 9,59 70 0,48 4,73 28,7 49,12 28,24 5,08 0,70 

91 10,10 36 0,80 4,53 11,0 67,13 47,76 9,50 0,79 

92 10,02 28 0,93 4,73 28,5 64,44 30,44 4,62 0,78 

93 10,24 16 0,72 4,75 19,4 72,96 48,09 5,69 0,81 

94 10,24 19 1,06 4,73 14,5 72,35 51,45 7,87 0,80 

95 11,77 3 0,93 5,19 18,6 99,81 96,80 1,69 1,08 

96 9,32 75 0,61 4,82 26,5 49,57 28,29 2,46 0,66 

97 8,15 63 0,43 4,71 28,0 50,44 30,56 4,90 0,50 

98 6,97 66 0,22 4,59 61,0 38,32 24,38 1,87 0,32 

99 7,40 55 0,07 4,62 31,0 53,83 48,53 0,38 0,38 

100 7,85 40 4,29 4,45 96,5 26,97 15,54 0,88 0,42 

101 8,50 29 0,24 4,44 84,0 43,43 22,07 0,50 0,51 

102 11,49 3 1,19 4,13 1138,0 7,66 2,09 0,02 0,86 

103 15,10 35 3,17 3,92 170,0 22,92 9,62 1,93 1,33 

104 14,16 137 0,63 4,29 9,5 57,84 38,25 10,32 1,33 

105 14,86 44 0,50 3,86 5,0 74,03 54,86 18,38 1,26 

106 12,16 330 0,64 4,28 12,0 41,75 28,84 9,19 1,01 

107 12,79 427 0,47 4,34 6,6 45,83 33,74 12,12 1,12 
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Tabela A. 2: Banco de dados mineralógicos e índice de contaminação. 

 

Amostra  HEL 
(%) 

HG 
(%) 

HMIC 
(%) 

HS 
(%) 

HM 
(%) 

MA 
(%) 

GO 
(%) 

GT 
(%) 

IC 
(%) 

1 10,65 3,42 24,41 41,69 0,95 1,56 14,93 2,39 5,79 

2 7,10 2,76 41,42 33,56 0,73 1,46 9,64 3,32 4,95 

3 11,33 5,15 0,00 25,97 20,27 8,09 20,02 9,16 5,56 

4 38,44 19,00 0,00 12,85 3,74 0,46 17,46 8,04 7,93 

5 31,29 14,09 0,00 9,56 17,17 5,62 19,72 2,54 4,91 

6 3,19 11,70 32,89 20,96 11,01 0,65 14,78 4,81 3,06 

7 4,42 5,41 0,00 9,50 41,78 5,48 31,81 1,60 7,93 

8 7,88 3,88 39,64 30,78 1,28 1,03 13,01 2,49 3,94 

9 3,80 5,14 37,62 25,96 9,16 2,74 13,03 2,55 3,89 

10 37,86 22,36 0,00 15,75 2,03 0,21 19,04 2,75 5,35 

11 2,85 0,00 19,00 65,68 0,00 0,00 10,72 1,76 6,14 

12 6,29 1,83 48,65 23,64 4,25 0,93 11,44 2,98 3,60 

13 4,01 2,93 39,22 27,64 8,53 3,44 12,44 1,79 3,96 

14 3,90 4,04 38,42 26,80 8,85 3,09 12,73 2,17 3,88 

15 6,30 4,15 48,32 24,57 1,47 0,73 11,91 2,55 3,99 

16 4,28 2,36 48,74 30,99 2,37 0,42 10,04 0,81 3,79 

17 6,11 4,36 47,76 26,07 1,55 0,45 11,03 2,67 3,97 

18 11,59 16,97 13,26 43,22 1,33 0,13 11,05 2,45 4,50 

19 8,58 3,67 44,63 31,40 0,50 1,49 6,64 3,09 3,73 

20 0,05 0,00 54,30 27,06 0,00 0,09 16,60 1,90 4,96 

21 0,00 0,00 37,25 46,54 0,00 0,90 14,74 0,57 4,38 

22 2,52 0,16 43,30 39,18 0,89 0,47 11,74 1,73 3,81 

23 1,64 0,35 46,31 36,45 4,56 0,07 9,56 1,07 4,95 

24 0,00 0,00 12,51 73,68 0,00 0,00 11,09 2,71 5,18 

25 11,84 5,47 20,51 45,23 0,00 0,69 13,73 2,52 5,45 

26 9,58 4,53 21,97 49,15 1,36 0,12 10,31 2,99 5,01 

27 18,65 8,37 0,00 41,17 11,49 5,75 12,28 2,28 3,87 

28 18,53 16,04 0,00 36,03 8,71 5,21 12,72 2,76 4,40 

29 18,59 19,86 0,00 27,46 16,41 2,35 12,58 2,76 4,48 

30 7,80 8,53 0,00 48,06 9,54 11,64 12,23 2,20 4,30 

31 0,00 0,00 42,69 39,24 0,00 0,28 17,67 0,11 4,60 

32 61,92 23,51 0,00 0,00 2,27 0,59 1,67 10,05 4,99 

33 8,41 2,76 47,12 27,63 0,70 2,69 10,01 0,68 3,24 

34 39,50 12,39 0,00 6,96 17,40 6,32 15,94 1,49 2,99 

35 4,21 0,70 40,83 29,34 7,90 4,15 11,84 1,02 3,58 

36 5,20 2,59 47,94 25,09 4,93 2,33 10,74 1,18 3,72 

37 5,41 1,93 39,82 34,51 2,88 0,71 13,45 1,29 4,51 

38 11,44 4,61 16,87 42,81 9,50 1,74 9,86 3,16 6,42 
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Tabela A.2: Banco de dados mineralógicos e índice de contaminação (continuação). 

 

Amostra  HEL 
(%) 

HG 
(%) 

HMIC 
(%) 

HS 
(%) 

HM 
(%) 

MA 
(%) 

GO 
(%) 

GT 
(%) 

IC 
(%) 

39 6,57 2,58 42,80 29,35 3,93 0,09 11,31 3,37 5,43 

40 27,77 11,87 0,00 24,40 15,81 0,92 16,71 2,52 4,37 

41 11,85 9,29 0,00 54,51 5,89 2,86 12,96 2,63 4,15 

42 24,08 11,96 0,00 35,09 7,28 3,74 17,41 0,44 4,37 

43 19,78 22,38 0,00 34,27 10,86 2,20 7,74 2,77 3,99 

44 15,45 3,72 2,82 49,50 3,00 0,03 21,15 4,32 2,96 

45 17,93 7,61 0,00 29,31 16,76 4,67 17,23 6,49 5,25 

46 60,84 21,21 0,00 0,00 4,35 0,36 3,41 9,82 3,65 

47 0,09 0,03 34,83 45,54 0,00 0,75 18,41 0,34 5,12 

48 0,14 1,10 43,00 40,15 0,00 0,26 13,69 1,65 4,07 

49 5,28 4,32 53,93 20,55 1,60 0,53 11,20 2,59 3,94 

50 2,23 1,06 42,31 34,84 3,72 1,17 13,55 1,13 4,39 

51 2,52 1,63 55,28 27,69 2,92 0,35 9,18 0,42 3,47 

52 8,04 4,54 41,56 26,49 5,69 0,83 11,62 1,24 4,82 

53 56,16 10,16 0,00 10,12 11,13 3,10 8,45 0,88 1,45 

54 2,52 0,70 49,76 31,52 0,71 1,47 11,17 2,13 3,26 

55 1,86 0,41 42,61 32,21 2,76 1,22 15,32 3,62 4,03 

56 8,54 2,26 48,66 24,89 4,73 1,28 9,54 0,09 3,64 

57 3,86 0,93 55,75 27,19 3,86 1,52 6,62 0,27 4,03 

58 16,05 8,31 0,00 44,84 11,26 1,89 14,12 3,53 4,42 

59 16,75 17,87 0,00 34,26 14,09 0,43 14,30 2,29 4,81 

60 15,06 6,47 0,58 47,17 10,86 5,07 13,72 1,08 3,68 

61 19,17 14,25 0,00 32,07 18,18 2,00 9,29 5,04 2,41 

62 7,42 2,94 45,53 28,89 0,34 2,02 10,77 2,10 4,12 

63 7,98 3,49 46,68 26,26 1,30 2,37 9,68 2,24 4,82 

64 6,00 2,06 52,89 26,48 0,22 3,67 8,09 0,59 4,13 

65 4,09 4,18 35,94 34,49 2,65 2,70 14,41 1,54 4,49 

66 4,12 4,20 35,89 34,45 2,66 2,72 14,41 1,56 4,13 

67 0,00 0,00 40,81 42,80 0,00 1,72 13,76 0,92 3,87 

68 1,00 0,04 47,26 33,82 6,08 0,17 11,50 0,13 3,53 

69 20,83 71,43 0,00 1,66 0,91 0,46 3,27 1,44 1,46 

70 31,63 9,66 0,00 27,63 18,75 1,41 5,74 5,18 3,38 

71 38,09 14,53 0,00 16,42 17,58 3,43 9,44 0,52 2,50 

72 43,64 24,43 0,00 26,75 0,00 0,26 3,20 1,72 1,74 

73 28,68 16,03 0,00 12,30 30,69 3,89 7,92 0,48 1,65 

74 54,00 15,81 0,00 0,61 0,00 0,00 26,21 3,36 5,43 

75 50,21 19,23 0,00 1,84 14,24 4,32 9,12 1,04 2,68 

76 29,84 11,40 0,00 15,69 14,61 8,47 17,40 2,59 3,75 

77 38,80 13,61 0,00 9,21 15,42 4,39 17,66 0,90 3,61 

78 57,02 32,07 0,00 0,29 2,60 1,81 0,70 5,50 2,37 
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Tabela A.2: Banco de dados mineralógicos e índice de contaminação (continuação). 

 

Amostra  HEL 
(%) 

HG 
(%) 

HMIC 
(%) 

HS 
(%) 

HM 
(%) 

MA 
(%) 

GO 
(%) 

GT 
(%) 

IC 
(%) 

79 5,53 2,47 0,00 5,51 60,62 15,07 7,26 3,54 3,01 

80 32,45 27,69 0,00 20,43 10,23 5,48 2,14 1,58 1,59 

81 51,85 29,01 0,00 14,03 0,61 1,15 1,10 2,25 2,16 

82 27,08 19,58 0,00 22,49 18,14 2,36 5,94 4,42 3,21 

83 33,39 15,58 0,00 25,91 8,79 0,09 14,18 2,08 4,15 

84 20,25 11,48 0,00 45,15 5,30 4,76 10,92 2,14 3,63 

85 38,54 15,56 0,00 12,23 14,81 4,40 12,63 1,82 2,62 

86 55,49 16,50 0,00 15,17 5,41 1,29 5,29 0,85 1,39 

87 13,28 21,13 0,00 40,32 9,90 1,93 11,57 1,87 2,73 

88 38,58 14,31 0,00 7,66 15,00 2,55 17,33 4,57 3,07 

89 52,81 35,37 0,00 0,48 4,23 0,00 3,34 3,76 1,20 

90 42,76 17,66 0,00 7,79 16,11 5,84 9,51 0,33 3,40 

91 39,08 15,39 0,00 2,69 16,95 5,36 17,88 2,66 3,61 

92 34,87 13,47 0,00 10,80 14,61 7,49 17,12 1,63 2,68 

93 39,43 14,27 0,00 16,67 13,72 3,01 11,64 1,26 2,91 

94 39,64 17,72 0,00 4,89 14,62 7,84 12,58 2,71 2,75 

95 61,57 36,46 0,00 0,00 1,10 0,11 0,54 0,22 0,49 

96 37,18 23,52 0,00 32,06 0,21 3,51 3,38 0,14 1,51 

97 48,17 14,93 0,00 14,85 10,31 4,20 6,40 1,13 2,55 

98 13,90 0,00 12,81 71,34 0,72 0,45 0,66 0,12 1,20 

99 25,96 0,00 0,69 71,49 1,15 0,33 0,32 0,05 1,00 

100 21,94 0,00 0,25 74,97 1,64 0,60 0,41 0,19 1,28 

101 18,09 0,00 1,26 56,47 9,87 7,27 6,61 0,42 1,54 

102 25,38 0,00 0,44 70,20 2,80 0,81 0,26 0,12 1,61 

103 1,78 0,00 0,00 8,12 6,36 0,48 73,72 9,54 18,79 

104 1,02 0,00 0,87 4,55 16,17 31,68 40,25 5,46 6,40 

105 0,00 0,00 0,00 0,41 18,57 0,03 68,74 12,25 9,81 

106 6,59 0,00 1,82 25,65 16,89 3,18 42,81 3,05 9,24 

107 3,06 0,00 2,65 17,34 36,25 10,48 24,69 5,54 9,70 
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APÊNDICE B: Banco de Dados Processado para Modelagem 

 

Tabela B. 1: Banco de dados processado para modelagem. 

 

Amostra  TML LnCU LnCC • P1000 P10 HELG HMIC HS HMMA GO GT IC 

1 10,155 6,422 1,629 5,096 0,553 0,173 0,149 0,329 0,210 0,117 0,148 0,048 3,060 

2 11,875 3,572 -1,480 4,920 0,564 0,025 0,192 0,028 0,495 0,030 0,212 0,043 2,961 

3 11,643 3,814 -0,851 4,386 0,682 0,135 0,255 0,000 0,293 0,214 0,172 0,065 5,246 

4 13,557 1,078 -0,076 5,050 1,000 0,028 0,923 0,000 0,017 0,014 0,033 0,014 1,462 

5 9,994 5,045 -0,561 4,800 0,570 0,107 0,215 0,006 0,472 0,159 0,137 0,011 3,676 

6 10,193 4,464 -0,926 4,920 0,535 0,069 0,413 0,000 0,276 0,202 0,057 0,052 3,382 

7 13,952 1,152 -0,010 5,150 0,990 0,048 0,334 0,000 0,321 0,202 0,093 0,050 2,406 

8 8,789 6,244 1,627 4,800 0,524 0,156 0,000 0,408 0,428 0,017 0,138 0,009 3,867 

9 9,908 5,359 -0,819 4,660 0,481 0,088 0,396 0,000 0,244 0,167 0,167 0,025 4,370 

10 8,884 6,322 2,579 4,810 0,510 0,162 0,010 0,473 0,338 0,062 0,115 0,001 3,530 

11 8,868 5,207 0,095 4,830 0,489 0,086 0,490 0,000 0,259 0,089 0,142 0,021 4,151 

12 8,623 6,824 2,572 4,700 0,408 0,142 0,001 0,348 0,455 0,007 0,184 0,003 5,120 

13 10,154 5,207 -0,440 4,800 0,556 0,109 0,211 0,000 0,545 0,088 0,130 0,026 4,153 

14 9,364 5,950 2,685 4,830 0,537 0,137 0,012 0,430 0,401 0,003 0,137 0,017 4,071 

15 9,602 5,622 -0,643 4,820 0,536 0,121 0,360 0,000 0,351 0,110 0,174 0,004 4,368 

16 9,242 6,172 2,653 4,920 0,491 0,148 0,096 0,539 0,205 0,021 0,112 0,026 3,942 

17 9,210 6,270 2,556 4,840 0,483 0,147 0,033 0,423 0,348 0,049 0,136 0,011 4,394 

18 9,519 5,677 -0,609 4,800 0,564 0,148 0,422 0,000 0,343 0,131 0,077 0,028 3,988 

19 9,087 6,305 2,541 4,951 0,487 0,151 0,042 0,553 0,277 0,033 0,092 0,004 3,472 

20 9,775 5,960 -0,843 4,770 0,539 0,150 0,270 0,000 0,412 0,172 0,123 0,023 3,869 

21 9,074 6,616 1,434 4,760 0,508 0,177 0,000 0,427 0,392 0,003 0,177 0,001 4,596 

22 10,277 5,539 -0,760 4,710 0,580 0,134 0,346 0,000 0,360 0,139 0,127 0,028 4,402 

23 9,569 6,421 2,604 4,810 0,465 0,156 0,001 0,543 0,271 0,001 0,166 0,019 4,963 

24 10,149 5,862 -0,754 4,710 0,389 0,082 0,385 0,000 0,275 0,188 0,126 0,028 4,475 

25 9,337 6,634 1,734 4,821 0,462 0,158 0,000 0,372 0,465 0,009 0,147 0,006 4,376 

26 9,970 4,970 -0,132 4,750 0,609 0,126 0,244 0,000 0,448 0,132 0,141 0,035 4,417 

27 9,227 6,392 2,205 4,850 0,488 0,152 0,027 0,433 0,392 0,014 0,117 0,017 3,809 

28 10,044 4,971 -0,284 4,730 0,542 0,089 0,346 0,000 0,343 0,145 0,143 0,023 4,809 

29 9,532 6,417 1,339 4,850 0,523 0,166 0,020 0,463 0,364 0,046 0,096 0,011 4,950 

30 9,818 6,418 1,884 4,850 0,453 0,143 0,081 0,486 0,236 0,052 0,114 0,030 3,602 

31 8,456 4,965 -0,616 4,980 0,476 0,077 0,344 0,000 0,403 0,118 0,116 0,019 2,734 

32 8,152 4,135 -0,846 4,710 0,504 0,049 0,631 0,000 0,149 0,145 0,064 0,011 2,554 

33 13,980 3,544 1,426 4,710 1,000 0,261 0,141 0,244 0,417 0,025 0,149 0,024 5,794 

34 14,757 2,446 0,699 4,702 0,221 0,020 0,028 0,190 0,657 0,000 0,107 0,018 6,141 

35 13,608 2,826 1,030 4,727 0,251 0,020 0,000 0,125 0,737 0,000 0,111 0,027 5,183 

36 13,393 3,114 0,821 4,820 0,983 0,217 0,173 0,205 0,452 0,007 0,137 0,025 5,448 

37 13,578 2,961 0,740 4,850 0,985 0,221 0,141 0,220 0,491 0,015 0,103 0,030 5,011 

38 10,171 5,846 0,607 4,950 0,619 0,170 0,105 0,483 0,246 0,022 0,119 0,026 3,994 

39 9,942 6,038 0,460 5,000 0,590 0,170 0,066 0,487 0,310 0,028 0,100 0,008 3,788 

40 9,862 6,229 0,459 4,940 0,577 0,179 0,105 0,478 0,261 0,020 0,110 0,027 3,974 

41 10,082 6,353 2,096 4,950 0,513 0,157 0,118 0,396 0,308 0,023 0,130 0,025 3,937 

42 9,713 6,543 2,221 4,990 0,448 0,150 0,069 0,392 0,276 0,120 0,124 0,018 3,956 

43 9,896 6,376 1,959 4,773 0,481 0,149 0,079 0,384 0,268 0,119 0,127 0,022 3,881 

44 10,460 6,070 1,906 4,818 0,525 0,150 0,089 0,376 0,260 0,119 0,130 0,026 3,891 

45 9,151 4,974 2,390 4,910 0,273 0,016 0,720 0,000 0,152 0,067 0,053 0,009 1,389 



 

260 

 

Tabela B.1: Banco de dados processado para modelagem (continuação). 
 

Amostra  TML LnCU LnCC • P1000 P10 HELG HMIC HS HMMA GO GT IC 

46 9,821 5,235 -2,906 4,940 0,464 0,028 0,663 0,000 0,101 0,142 0,085 0,009 1,445 

47 12,968 3,508 1,962 4,894 0,238 0,047 0,122 0,446 0,314 0,020 0,066 0,031 3,727 

48 10,367 4,427 -1,163 4,793 0,738 0,205 0,115 0,467 0,263 0,037 0,097 0,022 4,819 

49 13,356 2,621 0,022 4,697 1,000 0,356 0,161 0,169 0,428 0,112 0,099 0,032 6,423 

50 9,198 5,779 0,862 4,857 0,517 0,129 0,083 0,359 0,344 0,054 0,144 0,016 4,125 

51 13,796 1,174 0,081 4,670 0,943 0,019 0,467 0,000 0,225 0,205 0,059 0,044 3,209 

52 14,953 1,719 0,131 4,886 0,999 0,152 0,286 0,133 0,432 0,015 0,111 0,025 4,502 

53 9,594 5,791 1,048 4,815 0,516 0,131 0,126 0,416 0,265 0,065 0,116 0,012 4,819 

54 13,451 1,590 -0,600 4,840 0,858 0,012 0,447 0,000 0,123 0,346 0,079 0,005 1,646 

55 13,817 2,303 0,096 3,948 1,000 0,385 0,854 0,000 0,000 0,029 0,017 0,100 4,990 

56 11,509 1,205 0,126 5,020 1,000 0,113 0,882 0,000 0,005 0,042 0,033 0,038 1,198 

57 10,463 7,036 -2,302 4,313 0,350 0,125 0,454 0,000 0,096 0,228 0,197 0,025 4,910 

58 13,615 3,726 -0,855 4,600 0,451 0,019 0,165 0,000 0,260 0,284 0,200 0,092 5,560 

59 14,244 1,975 -0,429 4,907 0,515 0,004 0,112 0,471 0,276 0,034 0,100 0,007 3,237 

60 11,410 5,681 -1,927 4,650 0,533 0,127 0,574 0,000 0,129 0,042 0,175 0,080 7,927 

61 12,299 4,303 -0,827 4,510 0,405 0,024 0,098 0,000 0,095 0,473 0,318 0,016 7,927 

62 9,465 5,926 1,159 4,878 0,515 0,128 0,049 0,408 0,293 0,121 0,118 0,010 3,584 

63 12,828 2,029 0,458 4,865 1,000 0,107 0,694 0,000 0,018 0,186 0,091 0,010 2,676 

64 9,440 5,853 1,396 4,893 0,491 0,125 0,078 0,479 0,251 0,073 0,107 0,012 3,721 

65 10,274 4,369 0,600 4,407 0,647 0,098 0,412 0,000 0,157 0,231 0,174 0,026 3,754 

66 12,066 4,595 2,401 4,420 0,294 0,018 0,602 0,000 0,158 0,022 0,190 0,027 5,354 

67 10,043 5,797 -0,770 4,640 0,545 0,141 0,163 0,000 0,481 0,212 0,122 0,022 4,303 

68 13,035 1,682 -0,428 4,570 0,965 0,029 0,681 0,000 0,268 0,003 0,032 0,017 1,735 

69 9,647 5,719 0,826 4,734 0,549 0,143 0,073 0,398 0,345 0,036 0,134 0,013 4,505 

70 12,368 2,026 0,507 4,913 1,000 0,149 0,891 0,000 0,003 0,044 0,007 0,055 2,366 

71 13,451 1,370 0,583 4,726 0,087 0,010 0,524 0,000 0,092 0,198 0,177 0,009 3,612 

72 11,722 4,078 0,272 4,715 0,879 0,322 0,092 0,428 0,293 0,040 0,113 0,034 5,431 

73 10,018 3,335 -0,067 4,726 0,644 0,046 0,483 0,000 0,108 0,221 0,171 0,016 2,682 

74 12,823 1,905 -0,195 4,925 0,807 0,050 0,080 0,000 0,055 0,757 0,073 0,035 3,012 

75 13,589 1,278 -0,184 5,030 0,946 0,023 0,601 0,000 0,204 0,157 0,021 0,016 1,594 

76 12,966 1,632 0,107 4,960 0,998 0,107 0,809 0,000 0,140 0,018 0,011 0,023 2,158 

77 9,456 5,501 1,500 4,931 0,494 0,110 0,032 0,498 0,315 0,022 0,112 0,021 3,260 

78 10,245 2,803 -0,324 4,750 0,730 0,057 0,537 0,000 0,167 0,167 0,116 0,013 2,912 

79 9,459 5,617 0,874 4,830 0,534 0,129 0,023 0,426 0,322 0,040 0,153 0,036 4,032 

80 9,586 4,250 -0,740 4,730 0,491 0,051 0,604 0,000 0,078 0,220 0,095 0,003 3,402 

81 9,489 5,506 1,384 4,845 0,529 0,121 0,108 0,487 0,249 0,060 0,095 0,001 3,643 

82 9,312 4,308 -1,514 4,635 0,554 0,054 0,529 0,000 0,077 0,175 0,173 0,046 3,069 

83 10,910 4,289 1,567 4,867 0,610 0,085 0,048 0,558 0,272 0,054 0,066 0,003 4,027 

84 10,101 3,581 -0,222 4,531 0,671 0,095 0,545 0,000 0,027 0,223 0,179 0,027 3,606 

85 9,715 4,804 1,547 4,803 0,645 0,124 0,104 0,455 0,289 0,024 0,108 0,021 4,116 

86 10,237 2,946 0,054 4,735 0,723 0,079 0,574 0,000 0,049 0,225 0,126 0,027 2,751 

87 9,318 4,324 -0,492 4,820 0,496 0,025 0,607 0,000 0,321 0,037 0,034 0,001 1,509 

88 11,772 0,960 -0,072 5,194 0,998 0,017 0,980 0,000 0,000 0,012 0,005 0,002 0,494 

89 10,547 4,274 1,729 4,928 0,720 0,105 0,081 0,529 0,265 0,039 0,081 0,006 4,129 

90 11,020 2,971 0,164 4,740 0,689 0,039 0,541 0,000 0,122 0,192 0,126 0,018 2,621 

91 9,371 5,337 0,890 4,980 0,536 0,125 0,083 0,359 0,345 0,053 0,144 0,015 4,491 

92 13,347 1,273 -0,072 4,910 0,986 0,052 0,526 0,000 0,164 0,210 0,094 0,005 2,504 

93 8,944 5,089 -0,911 4,671 0,488 0,082 0,317 0,000 0,452 0,101 0,109 0,021 3,634 

94 9,668 7,030 1,159 4,789 0,310 0,117 0,099 0,414 0,336 0,022 0,096 0,033 4,950 
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Tabela B.1: Banco de dados processado para modelagem (continuação). 
 

Amostra  TML LnCU LnCC • P1000 P10 HELG HMIC HS HMMA GO GT IC 

95 13,678 2,221 -0,746 4,689 0,505 0,005 0,519 0,000 0,070 0,237 0,159 0,015 2,993 

96 11,541 3,013 0,686 4,500 0,700 0,086 0,698 0,000 0,006 0,000 0,262 0,034 5,427 

97 13,087 2,485 0,055 4,262 1,000 0,329 0,820 0,000 0,000 0,047 0,034 0,098 3,654 

98 6,970 4,191 -1,536 4,589 0,383 0,019 0,139 0,128 0,713 0,012 0,007 0,001 1,200 

99 11,487 1,228 0,171 4,130 0,077 0,000 0,254 0,004 0,702 0,036 0,003 0,001 1,612 

100 7,404 4,016 -2,598 4,615 0,538 0,004 0,260 0,007 0,715 0,015 0,003 0,000 0,999 

101 15,101 3,565 1,154 3,920 0,229 0,019 0,018 0,000 0,081 0,068 0,737 0,095 18,787 

102 7,854 3,699 1,455 4,448 0,270 0,009 0,219 0,003 0,750 0,022 0,004 0,002 1,281 

103 14,161 4,919 -0,455 4,290 0,578 0,103 0,010 0,009 0,046 0,479 0,402 0,055 6,400 

104 8,501 3,377 -1,407 4,436 0,434 0,005 0,181 0,013 0,565 0,171 0,066 0,004 1,541 

105 14,862 3,784 -0,689 3,860 0,740 0,184 0,000 0,000 0,004 0,186 0,687 0,123 9,809 

106 12,160 5,799 -0,439 4,280 0,418 0,092 0,066 0,018 0,257 0,201 0,428 0,030 9,240 

107 12,792 6,057 -0,745 4,340 0,458 0,121 0,031 0,026 0,173 0,467 0,247 0,055 9,702 
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APÊNDICE C: Banco de Dados de Teste 

 

Tabela C.1: Banco de dados de teste. 

Amostra TML LnCU LnCC • P1000 P10 HELG HMIC HS HMMA GO GT IC 

M. Teste 1 9,94 6,169 0,330 4,590  0,499 0,143 0,150  0,057  0,451  0,024  0,245  0,072  9,256  

M. Teste 2 9,79 6,073 0,740 4,800  0,456 0,119 0,085  0,271  0,306  0,142  0,173  0,023  4,941  

M. Teste 3 9,15 5,635 0,015 4,642  0,516 0,118 0,097  0,012  0,329  0,207  0,319  0,036  5,399  

M. Teste 4 10,40  5,359 0,882 4,741  0,564 0,125 0,100  0,306  0,181  0,190  0,186  0,038  5,014  

M. Teste 5 11,57  4,174 -0,720  4,616  0,729 0,199 0,145  0,269  0,281  0,057  0,195  0,052  6,391  

M. Teste 6 9,88 5,800 0,675 4,784  0,520 0,141 0,096  0,255  0,298  0,102  0,223  0,026  4,583  

M. Teste 7 9,79 5,419 0,048 4,741  0,450 0,091 0,112  0,304  0,303  0,084  0,176  0,021  5,232  

M. Teste 8 12,19  4,037 -0,900  4,542  0,767 0,247 0,193  0,215  0,231  0,067  0,238  0,057  6,680  

M. Teste 9 9,95 5,538 0,439 4,800  0,538 0,125 0,136  0,270  0,209  0,198  0,171  0,016  5,140  

M. Teste 10 9,66 5,494 1,217 4,783  0,550 0,133 0,115  0,396  0,232  0,090  0,139  0,027  4,311  

M. Teste 11 9,74 5,316 1,064 4,806  0,549 0,124 0,158  0,317  0,248  0,121  0,144  0,012  4,426  

M. Teste 12 9,71 5,720 1,342 4,765  0,513 0,122 0,146  0,352  0,250  0,082  0,159  0,011  4,693  

M. Teste 13 9,69 5,571 1,221 4,760  0,519 0,122 0,119  0,408  0,242  0,076  0,128  0,027  5,054  

M. Teste 14 11,30  3,689 -0,778  4,350  0,647 0,076 0,496  0,000  0,110  0,209  0,149  0,036  3,655  

M. Teste 15 11,48  3,452 0,103 4,480  0,821 0,149 0,404  0,000  0,074  0,309  0,165  0,047  3,696  

M. Teste 16 11,50  3,050 0,534 4,510  0,725 0,107 0,400  0,000  0,106  0,277  0,196  0,020  3,754  

M. Teste 17 6,74 4,138 -2,337  4,820  0,463 0,017 0,976  0,000  0,001  0,013  0,007  0,003  0,950  

M. Teste 18 12,46  3,649 -0,089  4,360  0,705 0,132 0,238  0,000  0,139  0,364  0,178  0,079  4,955  

M. Teste 19 15,21  4,570 -1,369  3,780  0,496 0,054 0,020  0,000  0,000  0,333  0,642  0,005  8,079  

M. Teste 20 9,29 4,566 -2,557  5,080  0,585 0,072 0,691  0,000  0,051  0,151  0,103  0,004  1,725  

M. Teste 21 12,60  0,973 -0,086  5,200  1,000 0,007 0,983  0,000  0,012  0,000  0,005  0,000  0,386  

M. Teste 22 9,87 2,647 -0,906  4,290  0,771 0,047 0,842  0,000  0,123  0,007  0,008  0,020  1,169  

M. Teste 23 11,41  1,402 -0,430  4,790  0,792 0,010 0,486  0,000  0,023  0,340  0,143  0,008  1,470  

M. Teste 24 13,67  4,566 -1,139  4,420  0,454 0,045 0,161  0,000  0,000  0,524  0,311  0,004  5,163  

M. Teste 25 12,36  3,549 1,040 4,490  0,238 0,015 0,171  0,000  0,248  0,177  0,399  0,005  6,328  

M. Teste 26 11,39  3,194 -1,386  4,450  0,668 0,061 0,489  0,000  0,070  0,324  0,107  0,011  1,839  

M. Teste 27 11,26  5,444 -0,009  4,610  0,388 0,080 0,262  0,000  0,046  0,415  0,245  0,032  5,598  

M. Teste 28 7,82 4,255 1,323 4,380  0,304 0,020 0,598  0,000  0,372  0,019  0,012  0,000  1,450  

M. Teste 29 12,60  4,245 -0,215  4,367  0,648 0,120 0,390  0,000  0,005  0,147  0,381  0,078  6,765  

M. Teste 30 11,71  3,545 -0,206  4,650  0,726 0,141 0,515  0,000  0,070  0,226  0,145  0,044  3,599  
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APÊNDICE D: Script para Análise Exploratória no R 

 
# CARREGANDO PACOTES REQUERIDOS 
 
library(devEMF)  # Todas as figuras são impressas em formato emf, co mpatível com MSOffice  
library("Hmisc") 
library(corrplot) 
 
# Solicitando "," como decimal de saída  
options(OutDec=",") 
 
#================================================== =================================== 
 
# CARREGANDO O BANCO DE DADOS PARA ANÁLISE EXPLORATÓRIA  
 
matriz<-read.table("Matriz.txt",header=T,dec=",") 
 
# Listando os dados carregados  
ls() 
 
# Carregando os dados  
attach (matriz) 
 
# Exibindo os dados  
matriz 
 
#================================================== ===================================== 
 
# ESTATÍSTICA DESCRITIVA DAS VARIÁVEIS 
 
# Identificando os tipos de variáveis do banco de dad os  
str(matriz) 
 
#Estatística Descritiva das Variáveis 
summary(matriz) 
 
#================================================== ===================================== 
 
# HISTOGRAMAS 
 
emf("HIST_TML.emf") 
hist(matriz$TML, 
 xlab="TML(%)", 
 ylab="Frequência", 
 cex.lab=1.5, cex.axis=1.5, cex.main=2) 
dev.off() 
 
emf("HIST_CU.emf") 
hist(matriz$CU,  
 xlab="Coeficiente de Uniformidade", 
 ylab="Frequência", 
 cex.lab=1.5, cex.axis=1.5, cex.main=2) 
dev.off() 
 
emf("HIST_CC.emf") 
hist(matriz$CC, 
 xlab="Coeficiente de Curvatura", 
 ylab="Frequência", 
 cex.lab=1.5, cex.axis=1.5, cex.main=2) 
dev.off() 
 
emf("HIST_d.emf") 
hist(matriz$d, 
 xlab="Massa Específica", 
 ylab="Frequência", 
 cex.lab=1.5, cex.axis=1.5, cex.main=2) 
dev.off() 
 
emf("HIST_D10.emf") 
hist(matriz$D10, 
 xlab="D10", 
 ylab="Frequência", 
 cex.lab=1.5, cex.axis=1.5, cex.main=2) 
dev.off() 
 
emf("HIST_P1000.emf") 
hist(matriz$P1000, 
 xlab="% < 1 mm", 
 ylab="Frequência", 
 cex.lab=1.5, cex.axis=1.5, cex.main=2) 
dev.off() 
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emf("HIST_P150.emf") 
hist(matriz$P150, 
 xlab="% < 0,150 mm", 
 ylab="Frequência", 
 cex.lab=1.5, cex.axis=1.5, cex.main=2) 
dev.off() 
 
emf("HIST_P10.emf") 
hist(matriz$P10, 
 xlab="% < 0,010 mm", 
 ylab="Frequência", 
 cex.lab=1.5, cex.axis=1.5, cex.main=2) 
dev.off() 
 
emf("HIST_HEL.emf") 
hist(matriz$HEL, 
 xlab="% Hematitas Lamelar e Especular", 
 ylab="Frequência", 
 cex.lab=1.5, cex.axis=1.5, cex.main=2) 
dev.off() 
 
emf("HIST_HG.emf") 
hist(matriz$HG, 
 xlab="% Hematitas Granular", 
 ylab="Frequência", 
 cex.lab=1.5, cex.axis=1.5, cex.main=2) 
dev.off() 
 
emf("HIST_HMIC.emf") 
hist(matriz$HMIC, 
 xlab="% Hematita Microcristalina", 
 ylab="Frequência", 
 cex.lab=1.5, cex.axis=1.5, cex.main=2) 
dev.off() 
 
emf("HIST_HS.emf") 
hist(matriz$HS, 
 xlab="% Hematita Sinuosa", 
 ylab="Frequência", 
 cex.lab=1.5, cex.axis=1.5, cex.main=2) 
dev.off() 
 
emf("HIST_HM.emf") 
hist(matriz$HM, 
 xlab="% Hematita Martítica", 
 ylab="Frequência", 
 cex.lab=1.5, cex.axis=1.5, cex.main=2) 
dev.off() 
 
emf("HIST_MA.emf") 
hist(matriz$MA, 
 xlab="% Magnetita", 
 ylab="Frequência", 
 cex.lab=1.5, cex.axis=1.5, cex.main=2) 
dev.off() 
 
emf("HIST_GO.emf") 
hist(matriz$GO, 
 xlab="% Goethita", 
 ylab="Frequência", 
 cex.lab=1.5, cex.axis=1.5, cex.main=2) 
dev.off() 
 
emf("HIST_GT.emf") 
hist(matriz$GT, 
 xlab="% Goethita Terrosa", 
 ylab="Frequência", 
 cex.lab=1.5, cex.axis=1.5, cex.main=2) 
dev.off() 
 
emf("HIST_IC.emf") 
hist(matriz$IC, 
 xlab="Índice de Contaminação", 
 ylab="Frequência", 
 cex.lab=1.5, cex.axis=1.5, cex.main=2) 
dev.off() 
 
#================================================== =================================== 
 
# BOX PLOT 
 
emf("BOX_TML.emf") 
boxplot(matriz$TML, 
        horizontal = T, 
        main="TML", 
 cex.lab=1.5, cex.axis=2, cex.main=2) 
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dev.off() 
 
emf("BOX_CU.emf") 
boxplot(matriz$CU, 
        horizontal = T, 
        main="Coeficiente de Uniformidade", 
 cex.lab=1.5, cex.axis=2, cex.main=2) 
dev.off() 
 
emf("BOX_CC.emf") 
boxplot(matriz$CC, 
 horizontal = T, 
 main="Coeficiente de Curvatura", 
 cex.lab=1.5, cex.axis=2, cex.main=2) 
dev.off() 
 
emf("BOX_d.emf") 
boxplot (matriz$d, 
 horizontal = T, 
 main="Massa Específica", 
 cex.lab=1.5, cex.axis=2, cex.main=2) 
dev.off() 
 
emf("BOX_D10.emf") 
boxplot (matriz$D10, 
 horizontal = T, 
 main="D10", 
 cex.lab=1.5, cex.axis=2, cex.main=2) 
dev.off() 
 
emf("BOX_P1000.emf") 
boxplot (matriz$P1000, 
 horizontal = T, 
 main="% < 1 mm", 
 cex.lab=1.5, cex.axis=2, cex.main=2) 
dev.off() 
 
emf("BOX_P150.emf") 
boxplot (matriz$P150, 
 horizontal = T, 
 main="% < 0,150 mm", 
 cex.lab=1.5, cex.axis=2, cex.main=2) 
dev.off() 
 
emf("BOX_P10.emf") 
boxplot (matriz$P10, 
 horizontal = T, 
 main="% < 0,010 mm", 
 cex.lab=1.5, cex.axis=2, cex.main=2) 
dev.off() 
 
emf("BOX_HEL.emf") 
boxplot (matriz$HEL, 
 horizontal = T, 
 main="Hematitas Especular e Lamelar", 
 cex.lab=1.5, cex.axis=2, cex.main=2) 
dev.off() 
 
emf("BOX_HG.emf") 
boxplot (matriz$HG, 
 horizontal = T, 
 main="Hematita Granular", 
 cex.lab=1.5, cex.axis=2, cex.main=2) 
dev.off() 
 
emf("BOX_HMIC.emf") 
boxplot (matriz$HMIC, 
 horizontal = T, 
 main="Hematita Microcristalina", 
 cex.lab=1.5, cex.axis=2, cex.main=2) 
dev.off() 
 
emf("BOX_HS.emf") 
boxplot (matriz$HS, 
 horizontal = T, 
 main="Hematita Sinuosa", 
 cex.lab=1.5, cex.axis=2, cex.main=2) 
dev.off() 
 
emf("BOX_HM.emf") 
boxplot (matriz$HM, 
 horizontal = T, 
 main="Hematita Martítica", 
 cex.lab=1.5, cex.axis=2, cex.main=2) 
dev.off() 
 
emf("BOX_MA.emf") 
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boxplot (matriz$MA, 
 horizontal = T, 
 main="Magnetita", 
 cex.lab=1.5, cex.axis=2, cex.main=2) 
dev.off() 
 
emf("BOX_GO.emf") 
boxplot (matriz$GO, 
 horizontal = T, 
 main="Goethita", 
 cex.lab=1.5, cex.axis=2, cex.main=2) 
dev.off() 
 
emf("BOX_GT.emf") 
boxplot (matriz$GT, 
 horizontal = T, 
 main="Goethita Terrosa", 
 cex.lab=1.5, cex.axis=2, cex.main=2) 
dev.off() 
 
emf("BOX_IC.emf") 
boxplot (matriz$IC, 
 horizontal = T, 
 main="Índice de Contaminação", 
 cex.lab=1.5, cex.axis=2, cex.main=2) 
dev.off() 
 
#================================================== ===================================== 
 
# MATRIZ DE DISPERSÃO 
 
emf("Matriz_Dispersão.emf") 
pairs(matriz, cex=0.2, col="blue") 
dev.off() 
 
#================================================== ===================================== 
 
# CORRELOGRAMA DE SPEARMAN  
 
matriz_cor_spearman2 <- rcorr(as.matrix(matriz), ty pe = c("spearman")) 
 
emf("Matriz_Correlação_Spearman_Sig.emf") 
corrplot.mixed(matriz_cor_spearman2$r, p.mat = matr iz_cor_spearman2$P,  
 sig.level = 0.01, insig = "blank", number.cex = .7 5, 
 lower.col = "black", tl.col = "black", tl.cex=.75)  
dev.off() 
 
# FIM 
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APÊNDICE E: Script para Modelagem no R com Base na Caracterização do Minério 

 

# CARREGANDO PACOTES REQUERIDOS 
 
library(devEMF) #Todas as figuras são impressas em formato emf, com patível com MSOffice  
library(Metrics) 
library(MLmetrics) 
library(olsrr) 
library(dplyr) 
library(DAAG) 
library(lattice) 
library(tcltk) 
library(lmtest) 
 
#================================================== ======================================= 
 
# CARREGANDO OS DADOS PARA MODELAGEM 
 
# Lendo a matriz contendo as variáveis e dados  
matriz<-read.table("Matriz_Final.txt",header=T,dec= ",") 
 
# Solicitando "," como decimal de saída  
options(OutDec=",") 
 
# Carregando dados  
attach(matriz) 
 
# Listando os dados carregados  
ls() 
 
# Exibindo os dados  
matriz 
 
#================================================== ======================================= 
 
# PREPARANDO OS DADOS E VARIÁVEIS PARA A MODELAGEM 
 
# Obs.: a variável massa específica deverá denominada  no R como "d".  
 
# Vetor de variáveis regressoras  
regressoras <- c("LnCU","LnCC","d","P1000","P10","H ELG","HMIC","HS","HMMA","GO","GT","IC") 
 
# Criando uma matriz com todas as combinações possíve is entre as variáveis regressoras  
regMat <- expand.grid(c(TRUE,FALSE),c(TRUE,FALSE),c (TRUE,FALSE),c(TRUE,FALSE), 
 c(TRUE,FALSE),c(TRUE,FALSE),c(TRUE,FALSE),c(TRUE,F ALSE), 
 c(TRUE,FALSE),c(TRUE,FALSE),c(TRUE,FALSE),c(TRUE,F ALSE)) 
 
# Excluindo a última linha, que corresponde a todas a s regressoras como FALSE  
regMat <- regMat[-(dim(regMat)[1]),] 
 
# Nomeando as colunas da matriz de regressoras  
names(regMat) <- paste(regressoras, sep="") 
 
# Armazenando o número de regressoras de cada modelo a ser construído  
Numero_regressoras <- rowSums(regMat) 
 
# Criando uma lista com todas as combinações entre as  variáveis regressoras  
listavariaveis <- apply(regMat, 1, function(x) past e(regressoras[x],collapse=",")) 
 
#================================================== ======================================= 
 
# MODELAGEM DE 1ª ORDEM 
 
# Criando todos os modelos de 1a ordem  
modelos1ordem <- lapply(listavariaveis,  
 function(x) formula(paste("TML~polym(", 
 paste(x),  
 paste(", degree=1, raw=TRUE"), 
 paste(")"),sep=""))) 
 
 
# Armazenando os resultados dos modelos  
resultados_modelos1ordem <- lapply(modelos1ordem,  
 function(x) lm(x)) 
Predicoes1 <- lapply(resultados_modelos1ordem, func tion(x) fitted.values(x)) 
 
Residuos1 <- lapply(resultados_modelos1ordem, funct ion(x) residuals(x)) 
 
Numero_coeficientes1 <- sapply(resultados_modelos1o rdem, function(x)length(x$coefficients)) 
 
 
# Armazenamento dos Parâmetros dos Modelos de 1a Orde m 
 
# Coeficiente de Determinação  
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R2_1 <- unlist(lapply(resultados_modelos1ordem, fun ction(x) summary(x)$r.squared)) 
R2_1 <- round(R2_1, 2) 
 
# Coeficiente de determinação ajustado  
adjR2_1 <- unlist(lapply(resultados_modelos1ordem, function(x) summary(x)$adj.r.squared)) 
adjR2_1 <- round(adjR2_1, 2) 
 
# Desvio Padrão Residual (Residual standard error)  
RSE_1 <- unlist(lapply(resultados_modelos1ordem, fu nction(x) summary(x)$sigma)) 
RSE_1 <- round(RSE_1, 2) 
 
# Erro Médio Quadrático (Root Mean Squared Error)   
RMSE_1 <- sapply(Predicoes1, function(x) rmse(x,TML )) 
RMSE_1 <- round(RMSE_1, 2) 
 
# Erro médio absoluto  
MAE_1 <- sapply(Predicoes1, function(x) MAE(x, TML) ) 
MAE_1 <- round(MAE_1, 2)  
 
# Critério de Informação de Akaike   
AKAIKE_1 <- unlist(lapply(resultados_modelos1ordem,  function(x) AIC(x))) 
AKAIKE_1 <- round(AKAIKE_1, 0)  
 
# Critério de Informação Bayesiano  
BAYES_1 <- unlist(lapply(resultados_modelos1ordem, function(x) BIC(x))) #SBC 
BAYES_1 <- round(BAYES_1, 0) 
 
# p-valor  
calcPval1 <- function(x){ 
    fstat1 <- summary(x)$fstatistic 
    pVal1 <- pf(fstat1[1], fstat1[2], fstat1[3], lo wer.tail = FALSE) 
    return(pVal1)} 
P_1 <- unlist(lapply(resultados_modelos1ordem, calc Pval1)) 
 
# Cp de Mallows  
completo1 = lm(TML~polym(LnCU,LnCC,d,P1000,P10,HELG ,HMIC,HS,HMMA,GO,GT,IC, degree=1, raw=TRUE)) 
 
CP_1 <- unlist(lapply(resultados_modelos1ordem, fun ction(x) ols_mallows_cp(x, completo1))) 
CP_1 <- round(CP_1, 2)  
 
# Cálculo da diferença entre o número de coeficientes  e o CP de Mallows  
DIF_1 <- CP_1 - Numero_coeficientes1 
 
# Cálculo da Estatística PRESS  
PRESS_1 <- sapply(resultados_modelos1ordem, functio n(x) press(x)) 
PRESS_1 <- round(PRESS_1, 0) 
 
# Teste de Shapiro-Wilk para Normalidade dos Resíduos  
W <- lapply(Residuos1, function(x) shapiro.test(x))  
 
 
# Teste dos Modelos de 1ª Ordem com Novas Amostras  
 
# Carregando a matriz com novas observações  
novo <- read.table("Matriz_Validacao.txt",header=T, dec=",") 
 
# Carregando e exibindo o TML das novas observações  
TMLnovo <- read.table("Matriz_Validacao_TML.txt",he ader=T,dec=",") 
 
TMLnovo 
 
attach (TMLnovo) 
 
# Aplicando os modelos às novas observações  
novas_predicoes1 <- lapply(resultados_modelos1ordem ,  
 function(x) predict(x,novo,level=0.95))  
 
# Cálculo da raiz do erro médio quadrático (RMSE) par a novas predições  
RMSE_new_1 <- sapply(novas_predicoes1,  
 function(x) rmse(TMLnew,x)) 
RMSE_new_1 <- round(RMSE_new_1, 2)  
 
# Erro Absoluto Médio (Mean Absolute Error) para nova s predições  
MAE_new_1 <- sapply(novas_predicoes1, function(x) M AE(x, TMLnew)) 
MAE_new_1 <- round(MAE_new_1, 2)  
 
 
# Construindo Resumo com Parâmetros dos Modelos de 1a  Ordem  
 
# Compilando o resumo  
Resumo1 <- data.frame(listavariaveis, 
 Numero_regressoras, 
 R2_1, 
 adjR2_1, 
 P_1, 
 RSE_1, 
 RMSE_1, 



 

269 

 

 MAE_1, 
 AKAIKE_1, 
 BAYES_1, 
 Numero_coeficientes1, 
 CP_1, 
 DIF_1, 
 PRESS_1, 
 RMSE_new_1, 
 MAE_new_1)  
 
MODELO_1 <- rownames(Resumo1) 
 
Resumo1 <- data.frame(MODELO_1, 
 listavariaveis, 
 Numero_regressoras, 
 R2_1, 
 adjR2_1, 
 P_1, 
 RSE_1, 
 RMSE_1, 
 MAE_1, 
 AKAIKE_1, 
 BAYES_1, 
 Numero_coeficientes1, 
 CP_1, 
 DIF_1, 
 PRESS_1, 
 RMSE_new_1, 
 MAE_new_1) 
 
# Exportando o resumo  
write.table(Resumo1, file="Resumo 1a Ordem.txt", ap pend = FALSE, sep = "   ",dec=",", 
           row.names = FALSE, col.names = TRUE) 
 
 
# Gráficos para Comparação dos Modelos de 1ª Ordem  
 
emf("Regressoras_x_R2_1.emf") 
plot(Numero_regressoras,R2_1, 
 cex.axis=1.3, 
 ylim=c(0,1), 
 xlab=list("Número de Variáveis Regressoras",cex=1. 4), 
 ylab=list("R²", cex=1.4), 
 main=list("Modelos de 1ª Ordem", cex=1.4)) 
dev.off() 
 
emf("Regressoras_x_adjR2_1.emf") 
plot(Numero_regressoras,adjR2_1, 
 cex.axis=1.3, 
 ylim=c(0,1), 
 xlab=list("Número de Variáveis Regressoras",cex=1. 4), 
 ylab=list("R² Ajustado", cex=1.4), 
 main=list("Modelos de 1ª Ordem", cex=1.4)) 
dev.off() 
 
emf("Regressoras_x_RSE_1.emf") 
plot(Numero_regressoras,RSE_1, 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("Número de Variáveis Regressoras",cex=1. 4), 
 ylab=list("Desvio Padrão Residual", cex=1.4), 
 main=list("Modelos de 1ª Ordem", cex=1.4)) 
dev.off() 
 
emf("Regressoras_x_RMSE_1.emf") 
plot(Numero_regressoras,RMSE_1, 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("Número de Variáveis Regressoras",cex=1. 4), 
 ylab=list("Raiz do Erro Médio Quadrático (%)", cex =1.4), 
 main=list("Modelos de 1ª Ordem", cex=1.4)) 
dev.off() 
 
emf("Regressoras_x_MAE_1.emf") 
plot(Numero_regressoras,MAE_1, 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("Número de Variáveis Regressoras",cex=1. 4), 
 ylab=list("Erro Absoluto Médio (%)", cex=1.4), 
 main=list("Modelos de 1ª Ordem", cex=1.4)) 
dev.off() 
 
emf("Regressoras_x_AKAIKE_1.emf") 
plot(Numero_regressoras,AKAIKE_1, 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("Número de Variáveis Regressoras",cex=1. 4), 
 ylab=list("AIC", cex=1.4), 
 main=list("Modelos de 1ª Ordem", cex=1.4)) 
dev.off() 
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emf("Regressoras_x_BAYES_1.emf") 
plot(Numero_regressoras,BAYES_1, 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("Número de Variáveis Regressoras",cex=1. 4), 
 ylab=list("BIC", cex=1.4), 
 main=list("Modelos de 1ª Ordem", cex=1.4)) 
dev.off() 
 
emf("Regressoras_x_P_1.emf") 
plot(Numero_regressoras,P_1, 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("Número de Variáveis Regressoras",cex=1. 4), 
 ylab=list("p-valor", cex=1.4), 
 main=list("Modelos de 1ª Ordem", cex=1.4)) 
dev.off() 
 
emf("Regressoras_x_PRESS_1.emf") 
plot(Numero_regressoras,PRESS_1, 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("Número de Variáveis Regressoras",cex=1. 4), 
 ylab=list("PRESS", cex=1.4), 
 main=list("Modelos de 1ª Ordem", cex=1.4)) 
dev.off() 
 
emf("Regressoras_x_RMSE_new_1.emf") 
plot(Numero_regressoras,RMSE_new_1, 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("Número de Variáveis Regressoras",cex=1. 4), 
 ylab=list("RMSE para Novas Amostras (%)", cex=1.4) , 
 main=list("Modelos de 1ª Ordem", cex=1.4)) 
dev.off() 
 
emf("Regressoras_x_RMSE_new_1B.emf") 
plot(Numero_regressoras,RMSE_new_1, 
 ylim=c(0,1), 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("Número de Variáveis Regressoras",cex=1. 4), 
 ylab=list("RMSE para Novas Amostras (%)", cex=1.4) , 
 main=list("Modelos de 1ª Ordem", cex=1.4)) 
dev.off() 
 
emf("Regressoras_x_MAE_new_1A.emf") 
plot(Numero_regressoras,MAE_new_1, 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("Número de Variáveis Regressoras",cex=1. 4), 
 ylab=list("Erro Médio Abs. para Novas Amostras (%) ", cex=1.4), 
 main=list("Modelos de 1ª Ordem", cex=1.4)) 
dev.off() 
 
emf("Regressoras_x_MAE_new_1B.emf") 
plot(Numero_regressoras,MAE_new_1, 
 yaxt = "n", 
 ylim=c(0,1), 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("Número de Variáveis Regressoras",cex=1. 4), 
 ylab=list("Erro Médio Abs. para Novas Amostras (%) ", cex=1.4), 
 main=list("Modelos de 1ª Ordem", cex=1.4)) 
axis(2, at=0.50, col="red", col.ticks="red",col.axi s="red",cex.axis=1.4) 
axis(2, at=c(0.00,0.25, 0.75,1.0),cex.axis=1.4) 
abline(h=0.5, lty=2, col="red") 
dev.off() 
 
#================================================== ======================================= 
 
# MODELAGEM DE 2ª ORDEM 
 
# Criando todos os modelos de 2ª ordem  
 
modelos2ordem <- lapply(listavariaveis,  
 function(x) formula(paste("TML~polym(", 
 paste(x),  
 paste(", degree=2, raw=TRUE"), 
 paste(")"),sep="")))  
 
 
# Armazenando os resultados dos modelos  
 
resultados_modelos2ordem <- lapply(modelos2ordem,  
 function(x) lm(x)) 
 
Predicoes2 <- lapply(resultados_modelos2ordem, func tion(x) fitted.values(x)) 
 
Residuos2 <- lapply(resultados_modelos2ordem, funct ion(x) residuals(x)) 
 
Numero_coeficientes2 <- sapply(resultados_modelos2o rdem, function(x)length(x$coefficients))  
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# Armazenamento dos Parâmetros dos Modelos de 2ª Orde m 
 
# Coeficiente de Determinação  
R2_2 <- unlist(lapply(resultados_modelos2ordem, fun ction(x) summary(x)$r.squared)) 
R2_2 <- round(R2_2, 2)  
 
# Coeficiente de determinação ajustado  
adjR2_2 <- unlist(lapply(resultados_modelos2ordem, function(x) summary(x)$adj.r.squared)) 
adjR2_2 <- round(adjR2_2, 2)  
 
# Desvio Padrão Residual (Residual standard error)  
RSE_2 <- unlist(lapply(resultados_modelos2ordem, fu nction(x) summary(x)$sigma)) 
RSE_2 <- round(RSE_2, 2)  
 
# Érro Médio Quadrático (Root Mean Squared Error)   
RMSE_2 <- sapply(Predicoes2, function(x) rmse(x,TML )) 
RMSE_2 <- round(RMSE_2, 2)  
 
# Erro médio absoluto  
MAE_2 <- sapply(Predicoes2, function(x) MAE(x, TML) ) 
MAE_2 <- round(MAE_2, 2) 
 
# Critério de Informação de Akaike   
AKAIKE_2 <- unlist(lapply(resultados_modelos2ordem,  function(x) AIC(x, k=4))) 
AKAIKE_2 <- round(AKAIKE_2, 0)  
 
# Critério de Informação Bayesiano 
BAYES_2 <- unlist(lapply(resultados_modelos2ordem, function(x) BIC(x))) 
BAYES_2 <- round(BAYES_2, 0)  
 
# p-valor  
calcPval2 <- function(x){ 
    fstat2 <- summary(x)$fstatistic 
    pVal2 <- pf(fstat2[1], fstat2[2], fstat2[3], lo wer.tail = FALSE) 
    return(pVal2)} 
 
P_2 <- unlist(lapply(resultados_modelos2ordem, calc Pval2))  
 
# Cp de Mallows  
completo2 = lm(TML~polym(LnCU,LnCC,d,P1000,P10,HELG ,HMIC,HS,HMMA,GO,GT,IC, degree=2, raw=TRUE)) 
 
CP_2 <- unlist(lapply(resultados_modelos2ordem, fun ction(x) ols_mallows_cp(x, completo2))) 
 
CP_2 <- round(CP_2, 2)  
 
# Cálculo da diferença entre o número de coeficientes  e o CP de Mallows  
DIF_2 <- CP_2 - Numero_coeficientes2 
 
# Cálculo da Estatística PRESS  
PRESS_2 <- sapply(resultados_modelos2ordem, functio n(x) press(x)) 
PRESS_2 <- round(PRESS_2, 0)  
 
# Teste de Shapiro-Wilk para Normalidade dos Resíduos  
W <- lapply(Residuos2, function(x) shapiro.test(x))  
 
 
# Teste dos Modelos de 2ª Ordem com Novas Amostras  
 
# Aplicando os modelos às novas observações  
novas_predicoes2 <- lapply(resultados_modelos2ordem ,  
 function(x) predict(x,novo,level=0.95))  
 
# Cálculo da raiz do erro médio quadrático (RMSE) par a novas predições  
RMSE_new_2 <- sapply(novas_predicoes2,  
 function(x) rmse(TMLnew,x)) 
RMSE_new_2 <- round(RMSE_new_2, 2)  
 
# Erro Absoluto Médio (Mean Absolute Error) para nova s predições  
MAE_new_2 <- sapply(novas_predicoes2, function(x) M AE(x, TMLnew)) 
MAE_new_2 <- round(MAE_new_2, 2) 
 
 
# Construindo Resumo com Parâmetros dos Modelos de 2ª  Ordem  
 
# Compilando o resumo 
Resumo2 <- data.frame(listavariaveis, 
 Numero_regressoras, 
 R2_2, 
 adjR2_2, 
 P_2, 
 RSE_2, 
 RMSE_2, 
 MAE_2, 
 AKAIKE_2, 
 BAYES_2, 
 Numero_coeficientes2, 
 CP_2, 
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 DIF_2, 
 PRESS_2, 
 RMSE_new_2, 
 MAE_new_2) 
 
MODELO_2 <- rownames(Resumo2)  
 
Resumo2 <- data.frame(MODELO_2, 
 listavariaveis, 
 Numero_regressoras, 
 R2_2, 
 adjR2_2, 
 P_2, 
 RSE_2, 
 RMSE_2, 
 MAE_2, 
 AKAIKE_2, 
 BAYES_2, 
 Numero_coeficientes2, 
 CP_2, 
 DIF_2, 
 PRESS_2, 
 RMSE_new_2, 
 MAE_new_2)  
 
# Exportando o resumo  
write.table(Resumo2, file="Resumo 2a Ordem.txt", ap pend = FALSE, sep = "   ",dec=",", 
           row.names = FALSE, col.names = TRUE)  
 
 
# Gráficos para Comparação dos Modelos de 2ª Ordem  
 
emf("Regressoras_x_R2_2.emf") 
plot(Numero_regressoras,R2_2, 
 cex.axis=1.3, 
 ylim=c(0,1), 
 xlab=list("Número de Variáveis Regressoras",cex=1. 4), 
 ylab=list("R²", cex=1.4), 
 main=list("Modelos de 2ª Ordem", cex=1.4)) 
dev.off() 
 
emf("Regressoras_x_adjR2_2.emf") 
plot(Numero_regressoras,adjR2_2, 
 cex.axis=1.3, 
 ylim=c(0,1), 
 xlab=list("Número de Variáveis Regressoras",cex=1. 4), 
 ylab=list("R² Ajustado", cex=1.4), 
 main=list("Modelos de 2ª Ordem", cex=1.4)) 
dev.off() 
 
emf("Regressoras_x_RSE_2.emf") 
plot(Numero_regressoras,RSE_2, 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("Número de Variáveis Regressoras",cex=1. 4), 
 ylab=list("Desvio Padrão Residual", cex=1.4), 
 main=list("Modelos de 2ª Ordem", cex=1.4)) 
dev.off() 
 
emf("Regressoras_x_RMSE_2.emf") 
plot(Numero_regressoras,RMSE_2, 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("Número de Variáveis Regressoras",cex=1. 4), 
 ylab=list("Raiz do Erro Médio Quadrático (%)", cex =1.4), 
 main=list("Modelos de 2ª Ordem", cex=1.4)) 
dev.off() 
 
emf("Regressoras_x_MAE_2.emf") 
plot(Numero_regressoras,MAE_2, 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("Número de Variáveis Regressoras",cex=1. 4), 
 ylab=list("Erro Absoluto Médio (%)", cex=1.4), 
 main=list("Modelos de 2ª Ordem", cex=1.4)) 
dev.off() 
 
emf("Regressoras_x_AKAIKE_2.emf") 
plot(Numero_regressoras,AKAIKE_2, 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("Número de Variáveis Regressoras",cex=1. 4), 
 ylab=list("AIC", cex=1.4), 
 main=list("Modelos de 2ª Ordem", cex=1.4)) 
dev.off() 
 
emf("Regressoras_x_BAYES_2.emf") 
plot(Numero_regressoras,BAYES_2, 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("Número de Variáveis Regressoras",cex=1. 4), 
 ylab=list("BIC", cex=1.4), 
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 main=list("Modelos de 2ª Ordem", cex=1.4)) 
dev.off() 
 
emf("Regressoras_x_P_2.emf") 
plot(Numero_regressoras,P_2, 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("Número de Variáveis Regressoras",cex=1. 4), 
 ylab=list("p-valor", cex=1.4), 
 main=list("Modelos de 2ª Ordem", cex=1.4)) 
dev.off() 
 
emf("Regressoras_x_PRESS_2.emf") 
plot(Numero_regressoras,PRESS_2, 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("Número de Variáveis Regressoras",cex=1. 4), 
 ylab=list("PRESS", cex=1.4), 
 main=list("Modelos de 2ª Ordem", cex=1.4)) 
dev.off() 
 
emf("Regressoras_x_RMSE_new_2.emf") 
plot(Numero_regressoras,RMSE_new_2, 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("Número de Variáveis Regressoras",cex=1. 4), 
 ylab=list("RMSE para Novas Amostras (%)", cex=1.4) , 
 main=list("Modelos de 2ª Ordem", cex=1.4)) 
dev.off() 
 
emf("Regressoras_x_RMSE_new_2B.emf") 
plot(Numero_regressoras,RMSE_new_2, 
 ylim=c(0,1), 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("Número de Variáveis Regressoras",cex=1. 4), 
 ylab=list("RMSE para Novas Amostras (%)", cex=1.4) , 
 main=list("Modelos de 2ª Ordem", cex=1.4)) 
dev.off() 
 
emf("Regressoras_x_MAE_new_2A.emf") 
plot(Numero_regressoras,MAE_new_2, 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("Número de Variáveis Regressoras",cex=1. 4), 
 ylab=list("Erro Médio Abs. para Novas Amostras (%) ", cex=1.4), 
 main=list("Modelos de 2ª Ordem", cex=1.4)) 
dev.off() 
 
emf("Regressoras_x_MAE_new_2B.emf") 
plot(Numero_regressoras,MAE_new_2, 
 yaxt = "n", 
 ylim=c(0,1), 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("Número de Variáveis Regressoras",cex=1. 4), 
 ylab=list("Erro Médio Abs. para Novas Amostras (%) ", cex=1.4), 
 main=list("Modelos de 2ª Ordem", cex=1.4)) 
axis(2, at=0.50, col="red", col.ticks="red",col.axi s="red",cex.axis=1.4) 
axis(2, at=c(0.00,0.25, 0.75,1.0),cex.axis=1.4) 
abline(h=0.5, lty=2, col="red") 
dev.off() 
 
#================================================== ======================================= 
 
# SELEÇÃO DE MODELOS PARA DETALHAMENTO 
 
 
# Modelos de 1ª Ordem  
 
# Aplicando o primeiro critério de corte: erro médio absoluto inferior a 0,5%  
Lista_modelos_1a_ordem <- subset(Resumo1, MAE_new_1  < 0.5) 
Lista_modelos_1a_ordem 
 
# Aplicando os critérios de seleção aos modelos que p assaram ao critériod e corte  
modelo1_adjR2 <- Lista_modelos_1a_ordem$MODELO_1[wh ich.max(  
 Lista_modelos_1a_ordem$adjR2_1)] 
modelo1_adjR2 
Melhor_modelo1_adjR2 <- resultados_modelos1ordem[[m odelo1_adjR2]] 
 
modelo1_AKAIKE <- Lista_modelos_1a_ordem$MODELO_1[w hich.min( 
 Lista_modelos_1a_ordem$AKAIKE_1)] 
modelo1_AKAIKE 
Melhor_modelo1_AKAIKE <- resultados_modelos1ordem[[ modelo1_AKAIKE]] 
 
modelo1_BAYES <- Lista_modelos_1a_ordem$MODELO_1[wh ich.min(  
 Lista_modelos_1a_ordem$BAYES_1)] 
modelo1_BAYES 
Melhor_modelo1_BAYES <- resultados_modelos1ordem[[m odelo1_BAYES]] 
 
modelo1_PRESS <- Lista_modelos_1a_ordem$MODELO_1[wh ich.min( 
 Lista_modelos_1a_ordem$PRESS_1)] 
modelo1_PRESS 
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Melhor_modelo1_PRESS <- resultados_modelos1ordem[[m odelo1_PRESS]] 
 
 
# Modelos de 2ª Ordem  
 
# Aplicando o primeiro critério de corte: erro médio absoluto inferior a 0,5%  
Lista_modelos_2a_ordem <- subset(Resumo2, MAE_new_2  < 0.5) 
Lista_modelos_2a_ordem 
 
# Aplicando os critérios de seleção aos modelos que p assaram ao critériod e corte  
modelo2_adjR2 <- Lista_modelos_2a_ordem$MODELO_2[wh ich.max( 
 Lista_modelos_2a_ordem$adjR2_2)] 
modelo2_adjR2 
Melhor_modelo2_adjR2 <- resultados_modelos2ordem[[6 91]] 
 
modelo2_AKAIKE <- Lista_modelos_2a_ordem$MODELO_2[w hich.min( 
 Lista_modelos_2a_ordem$AKAIKE_2)] 
modelo2_AKAIKE 
Melhor_modelo2_AKAIKE <- resultados_modelos2ordem[[ 1659]] 
 
modelo2_BAYES <- Lista_modelos_2a_ordem$MODELO_2[wh ich.min( 
 Lista_modelos_2a_ordem$BAYES_2)] 
modelo2_BAYES 
Melhor_modelo2_BAYES <- resultados_modelos2ordem[[1 659]] 
 
modelo2_PRESS <- Lista_modelos_2a_ordem$MODELO_2[wh ich.min( 
 Lista_modelos_2a_ordem$PRESS_2)] 
modelo2_PRESS 
Melhor_modelo2_PRESS <- resultados_modelos2ordem[[1 659]] 
 
 
# Buscando modelo simplificado sem variáveis mineraló gicas  
 
Lista_modelos_2a_ordem2 <- subset(Resumo2, RMSE_new _2 >= 0.7 & RMSE_new_2 < 1.0) 
Lista_modelos_2a_ordem2 
 
simplificado <- Lista_modelos_2a_ordem2$MODELO_2[wh ich( 
 Lista_modelos_2a_ordem2$listavariaveis=="LnCU,IC") ] 
simplificado 
Modelo_simplificado <- resultados_modelos2ordem[[20 47]]  
 
#================================================== ======================================= 
 
# DETALHAMENTO DOS MODELOS SELECIONADOS 
# Resumo de cada modelo e definição de novas prediçõe s com base na matriz de teste  
 
summary(Melhor_modelo1_adjR2) 
confint(Melhor_modelo1_adjR2) 
novas_predicoes_Melhor_modelo1_adjR2 <- predict(Mel hor_modelo1_adjR2,novo,level=0.95, interval = 
"confidence") 
novas_predicoes_Melhor_modelo1_adjR2_PRED <- predic t(Melhor_modelo1_adjR2,novo,level=0.95, 
interval = "prediction") 
 
summary(Melhor_modelo1_AKAIKE) 
confint(Melhor_modelo1_AKAIKE) 
novas_predicoes_Melhor_modelo1_AKAIKE <- predict(Me lhor_modelo1_AKAIKE,novo,level=0.95, interval 
= "confidence") 
novas_predicoes_Melhor_modelo1_AKAIKE_PRED <- predi ct(Melhor_modelo1_AKAIKE,novo,level=0.95, 
interval = "prediction") 
 
summary(Melhor_modelo1_BAYES) 
confint(Melhor_modelo1_BAYES) 
novas_predicoes_Melhor_modelo1_BAYES <- predict(Mel hor_modelo1_BAYES,novo,level=0.95, interval = 
"confidence") 
novas_predicoes_Melhor_modelo1_BAYES_PRED <- predic t(Melhor_modelo1_BAYES,novo,level=0.95, 
interval = "prediction") 
 
summary(Melhor_modelo1_PRESS) 
confint(Melhor_modelo1_PRESS) 
novas_predicoes_Melhor_modelo1_PRESS <- predict(Mel hor_modelo1_PRESS,novo,level=0.95, interval = 
"confidence") 
novas_predicoes_Melhor_modelo1_PRESS_PRED <- predic t(Melhor_modelo1_PRESS,novo,level=0.95, 
interval = "prediction") 
 
summary(Melhor_modelo2_adjR2) 
confint(Melhor_modelo2_adjR2) 
novas_predicoes_Melhor_modelo2_adjR2 <- predict(Mel hor_modelo2_adjR2,novo,level=0.95, interval = 
"confidence") 
novas_predicoes_Melhor_modelo2_adjR2_PRED <- predic t(Melhor_modelo2_adjR2,novo,level=0.95, 
interval = "prediction") 
 
summary(Melhor_modelo2_AKAIKE) 
confint(Melhor_modelo2_AKAIKE) 
novas_predicoes_Melhor_modelo2_AKAIKE <- predict(Me lhor_modelo2_AKAIKE,novo,level=0.95, interval 
= "confidence") 
novas_predicoes_Melhor_modelo2_AKAIKE_PRED <- predi ct(Melhor_modelo2_AKAIKE,novo,level=0.95, 
interval = "prediction") 
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summary(Melhor_modelo2_BAYES) 
confint(Melhor_modelo2_BAYES) 
novas_predicoes_Melhor_modelo2_BAYES <- predict(Mel hor_modelo2_BAYES,novo,level=0.95, interval = 
"confidence") 
novas_predicoes_Melhor_modelo2_BAYES_PRED <- predic t(Melhor_modelo2_BAYES,novo,level=0.95, 
interval = "prediction") 
 
summary(Melhor_modelo2_PRESS) 
confint(Melhor_modelo2_PRESS) 
novas_predicoes_Melhor_modelo2_PRESS <- predict(Mel hor_modelo2_PRESS,novo,level=0.95, interval = 
"confidence") 
novas_predicoes_Melhor_modelo2_PRESS_PRED <- predic t(Melhor_modelo2_PRESS,novo,level=0.95, 
interval = "prediction") 
 
summary(Modelo_simplificado) 
confint(Modelo_simplificado) 
novas_predicoes_Modelo_simplificado <- predict(Mode lo_simplificado,novo,level=0.95, interval = 
"confidence") 
novas_predicoes_Modelo_simplificado_PRED <- predict (Modelo_simplificado,novo,level=0.95, interval 
= "prediction")  
 
#================================================== ======================================= 
# GRÁFICOS DE ADERÊNCIA 
 
emf("Aderência_Melhor_modelo2_adjR2.emf") 
plot(TML,fitted.values(Melhor_modelo2_adjR2), 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("TML Medido (%)",cex=1.4), 
 ylab=list("TML Calculado (%)",cex=1.4), 
 main=list("Aderência Modelo Critério R²aj", cex=1. 4), 
 ylim=c(6,18),xlim=c(6,18)) 
abline(a=0,b=1, col="red") 
dev.off() 
 
emf("Aderência_Melhor_modelo2_AKAIKE_BAYES_PRESS.em f") 
plot(TML,fitted.values(Melhor_modelo2_AKAIKE), 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("TML Medido (%)",cex=1.4), 
 ylab=list("TML Calculado (%)",cex=1.4), 
 main=list("Aderência Modelo Critérios AIC, BIC e P RESS", cex=1.4), 
 ylim=c(6,18),xlim=c(6,18)) 
abline(a=0,b=1, col="red") 
dev.off() 
 
emf("Aderência_Modelo_Simplificado.emf") 
plot(TML,fitted.values(Modelo_simplificado), 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("TML Medido (%)",cex=1.4), 
 ylab=list("TML Calculado (%)",cex=1.4), 
 main=list("Aderência Modelo Simplificado", cex=1.4 ), 
 ylim=c(6,18),xlim=c(6,18)) 
abline(a=0,b=1, col="red") 
dev.off() 
#================================================== ======================================= 
 
# AVALIAÇÃO DE RESÍDUOS 
 
# Teste de Shapiro Wilk para Normalidade dos Resíduos  
 
# Modelo Critério R²aj (691) 
shapiro.test(residuals(Melhor_modelo2_adjR2)) 
 
# Modelo Critérios AIC, BIC e PRESS (1659)  
shapiro.test(residuals(Melhor_modelo2_AKAIKE)) 
 
# Modelo Simplificado  
shapiro.test(residuals(Modelo_simplificado)) 
 
 
# Gráfico de Probabilidade Normal  
 
 
emf("Normalidade_Resíduos_Melhor_modelo2_adjR2.emf" ) 
qqnorm(residuals(Melhor_modelo2_adjR2), 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("Quantis Teóricos",cex=1.4), 
 ylab=list("Resíduos",cex=1.4), 
 main=list("Modelo Critério R²aj", cex=1.4), 
 col="red") 
qqline(residuals(Melhor_modelo2_adjR2)) 
dev.off() 
 
emf("Normalidade_Resíduos_Melhor_modelo2_AKAIKE_BAY ES_PRESS.emf") 
qqnorm(residuals(Melhor_modelo2_AKAIKE), 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("Quantis Teóricos",cex=1.4), 
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 ylab=list("Resíduos",cex=1.4), 
 main=list("Modelo Critérios AIC, BIC e PRESS", cex =1.4), 
 col="red") 
qqline(residuals(Melhor_modelo2_AKAIKE)) 
dev.off() 
 
emf("Normalidade_Resíduos_Mod_Simp.emf") 
qqnorm(residuals(Modelo_simplificado), 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("Quantis Teóricos",cex=1.4), 
 ylab=list("Resíduos",cex=1.4), 
 main=list("Modelo Simplificado", cex=1.4), 
 col="red") 
qqline(residuals(Modelo_simplificado)) 
dev.off() 
 
# Histogramas de Normalidade dos Resíduos  
 
emf("HIST_Resíduos_Melhor_modelo2_adjR2.emf") 
hist(residuals(Melhor_modelo2_adjR2), 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("Resíduos",cex=1.4), 
 ylab=list("Frequência",cex=1.4), 
 main=list("Modelo Critério R²aj", cex=1.4), 
 col="grey") 
dev.off() 
 
emf("HIST_Resíduos_Melhor_modelo2_AKAIKE_BAYES_PRES S.emf") 
hist(residuals(Melhor_modelo2_AKAIKE), 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("Resíduos",cex=1.4), 
 ylab=list("Frequência",cex=1.4), 
 main=list("Modelo Critérios AIC, BIC e PRESS", cex =1.4), 
 col="grey") 
dev.off() 
 
emf("HIST_Resíduos_ModSimp.emf") 
hist(residuals(Modelo_simplificado), 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("Resíduos",cex=1.4), 
 ylab=list("Frequência",cex=1.4), 
 main=list("Modelo Simplificado", cex=1.4), 
 col="grey") 
dev.off() 
# Resíduos x Valores Previstos  
 
emf("Resíduos x Fitted_Melhor_modelo2_adjR2.emf") 
plot(fitted.values(Melhor_modelo2_adjR2),residuals( Melhor_modelo2_adjR2), 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("TML Previsto (%)",cex=1.4), 
 ylab=list("Resíduos",cex=1.4), 
 main=list("Modelo Critério R²aj", cex=1.4)) 
lines(loess.smooth(fitted.values(Melhor_modelo2_adj R2), residuals(Melhor_modelo2_adjR2)), 
 col="red") 
abline(h=0, lty=2) 
dev.off() 
 
emf("Resíduos x Fitted_Melhor_modelo2_AKAIKE_BAYES_ PRESS.emf") 
plot(fitted.values(Melhor_modelo2_AKAIKE),residuals (Melhor_modelo2_AKAIKE), 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("TML Previsto (%)",cex=1.4), 
 ylab=list("Resíduos",cex=1.4), 
 main=list("Modelo Critérios AIC, BIC e PRESS", cex =1.4)) 
lines(loess.smooth(fitted.values(Melhor_modelo2_AKA IKE), residuals(Melhor_modelo2_AKAIKE)), 
 col="red") 
abline(h=0, lty=2) 
dev.off() 
 
emf("Resíduos x Fitted_ModSimp.emf") 
plot(fitted.values(Modelo_simplificado),residuals(M odelo_simplificado), 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("TML Previsto (%)",cex=1.4), 
 ylab=list("Resíduos",cex=1.4), 
 main=list("Modelo Simplificado", cex=1.4)) 
lines(loess.smooth(fitted.values(Modelo_simplificad o), residuals(Modelo_simplificado)), 
 col="red") 
abline(h=0, lty=2) 
dev.off() 
 
# Teste de Durbin-Watson para Autocorrelação dos Resí duos 
 
dwtest(Melhor_modelo2_adjR2, alternative = "two.sid ed", data=matriz) 
 
dwtest(Melhor_modelo2_AKAIKE, alternative = "two.si ded", data=matriz) 
 
dwtest(Modelo_simplificado, alternative = "two.side d", data=matriz) 
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# Resíduos x Ordem de Execução dos Testes  
 
emf("Resíduos x Ordem_Melhor_modelo2_adjR2.emf") 
plot(rownames(matriz),residuals(Melhor_modelo2_adjR 2), 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("Ordem de Execução do Teste",cex=1.4), 
 ylab=list("Resíduos",cex=1.4), 
 main=list("Modelo Critério R²aj", cex=1.4)) 
abline(h=0, lty=2) 
dev.off() 
 
emf("Resíduos x Ordem_Melhor_modelo2_AKAIKE_BAYES_P RESS.emf") 
plot(rownames(matriz),residuals(Melhor_modelo2_AKAI KE), 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("Ordem de Execução do Teste",cex=1.4), 
 ylab=list("Resíduos",cex=1.4), 
 main=list("Modelo Critérios AIC, BIC e PRESS", cex =1.4)) 
abline(h=0, lty=2) 
dev.off() 
 
emf("Resíduos x Ordem_ModSimp.emf") 
plot(rownames(matriz),residuals(Modelo_simplificado ), 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("Ordem de Execução do Teste",cex=1.4), 
 ylab=list("Resíduos",cex=1.4), 
 main=list("Modelo Simplificado", cex=1.4)) 
abline(h=0, lty=2) 
dev.off() 
 
# Gráficos de Resíduos x Leverage  
 
emf("Resíduos x Leverage_Melhor_modelo2_adjR2.emf")  
plot(Melhor_modelo2_adjR2, 5, labels.id=rownames(ma triz), id.n=21) 
abline(h=2, lty=2) 
abline(h=-2, lty=2) 
dev.off() 
 
emf("Resíduos x Leverage_Melhor_modelo2_AKAIKE_BAYE S_PRESS.emf") 
plot(Melhor_modelo2_AKAIKE, 5, labels.id=rownames(m atriz), id.n=25) 
abline(h=2, lty=2) 
abline(h=-2, lty=2) 
dev.off() 
 
emf("Resíduos x Leverage_Modelo_simplificado.emf") 
plot(Modelo_simplificado, 5, labels.id=rownames(mat riz), id.n=15) 
abline(h=2, lty=2) 
abline(h=-2, lty=2) 
dev.off() 
#================================================== ======================================= 
 
# GRÁFICOS DE ADERÊNCIA PARA NOVAS OBSERVAÇÕES 
 
aderencia_modelo2_adjR2 <- lm(novas_predicoes_Melho r_modelo2_adjR2~TMLnew) 
summary(aderencia_modelo2_adjR2)  
 
emf("Aderência Melhor_modelo2_adjR2_Novas Obs.emf")  
plot(novas_predicoes_Melhor_modelo2_adjR2 ~TMLnew, 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("TML Medido (%)",cex=1.4), 
 ylab=list("TML Calculado (%)",cex=1.4), 
 main="Aderência Teste Modelo Critério R²aj", 
 xlim = c(6, 18), ylim = c(6, 18)) 
abline(a=0,b=1, col="red") 
abline(aderencia_modelo2_adjR2) 
text(6,17,"R² = 0,87 \nTML Calc = 0,23 + 0,98 TML M ed",adj=0, cex=1.1) 
legend(x=13.5,y=7.28, 
 legend=c("Reta de Igualdade", "Regressão"),  
 col=c("red","black"),  
 lty=c(1,1)) 
dev.off()  
 
aderencia_modelo2_AKAIKE <- lm(novas_predicoes_Melh or_modelo2_AKAIKE~TMLnew) 
summary(aderencia_modelo2_AKAIKE) 
 
emf("Aderência Melhor_modelo2_AKAIKE_BAYES_PRESS No vas Obs.emf") 
plot(novas_predicoes_Melhor_modelo2_AKAIKE ~TMLnew,  
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("TML Medido (%)",cex=1.4), 
 ylab=list("TML Calculado (%)",cex=1.4), 
 main="Aderência Teste Modelo Critérios AIC, BIC, P RESS", 
 xlim = c(6, 18), ylim = c(6, 18)) 
abline(a=0,b=1, col="red") 
abline(aderencia_modelo2_AKAIKE) 
text(6,17,"R² = 0,90 \nTML Calc = 1,91 + 0,83 TML M ed",adj=0, cex=1.1) 
legend(x=13.5,y=7.28, 
 legend=c("Reta de Igualdade", "Regressão"),  
 col=c("red","black"),  
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 lty=c(1,1)) 
dev.off() 
 
aderencia_modelo2_Mod_Simp <- lm(novas_predicoes2[[ 2043]]~TMLnew) 
summary(aderencia_modelo2_Mod_Simp)  
 
emf("Aderência Modelo Simp Novas Obs.emf") 
plot(novas_predicoes2[[2043]] ~TMLnew, 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("TML Medido (%)",cex=1.4), 
 ylab=list("TML Calculado (%)",cex=1.4), 
 main="Aderência Teste Modelo Simplificado", 
 xlim = c(6, 18), ylim = c(6, 18)) 
abline(a=0,b=1, col="red") 
abline(aderencia_modelo2_Mod_Simp) 
text(6,17,"R² = 0,74 \nTML Calc = 3,04 + 0,72 TML M ed",adj=0, cex=1.1) 
legend(x=13.5,y=7.28, 
 legend=c("Reta de Igualdade", "Regressão"),  
 col=c("red","black"),  
 lty=c(1,1)) 
dev.off() 
 
#================================================== ======================================= 
 
#HISTOGRAMAS DE RESÍDUOS PARA NOVAS PREDIÇÕES 
 
novas_predicoes_Melhor_modelo2_adjR2_B <- predict(M elhor_modelo2_adjR2,novo) 
 
novas_predicoes_Melhor_modelo2_AKAIKE_B <- predict( Melhor_modelo2_AKAIKE,novo) 
 
novas_predicoes_Mod_Simp_B <- predict(Modelo_simpli ficado,novo) 
 
emf("HIST Erros Melhor_modelo2_adjR2_Novas Obs.emf" ) 
histogram(TMLnew-novas_predicoes_Melhor_modelo2_adj R2_B, 
 type="percent", 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("Resíduos",cex=1.4), 
 ylab=list("Frequência (%)",cex=1.4), 
 main=list("Modelo Critério R²aj", cex=1.4), 
 col="grey") 
dev.off() 
 
emf("HIST Erros Melhor_modelo2_AKAIKE_BAYES_PRESS N ovas Obs.emf") 
histogram(TMLnew-novas_predicoes_Melhor_modelo2_AKA IKE_B, 
 type="percent", 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("Resíduos",cex=1.4), 
 ylab=list("Frequência (%)",cex=1.4), 
 main=list("Modelo Critérios AIC, BIC, PRESS", cex= 1.4), 
 col="grey") 
dev.off() 
 
emf("HIST Erros Mod_Simp Novas Obs.emf") 
histogram(TMLnew-novas_predicoes_Mod_Simp_B, 
 type="percent", 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("Resíduos",cex=1.4), 
 ylab=list("Frequência (%)",cex=1.4), 
 main=list("Modelo Simplificado", cex=1.4), 
 col="grey") 
dev.off() 
 
#================================================== ======================================= 
 
# GRÁFICO DE SUPERFÍCIE DO MODELO LNCU X IC 
 
x<-seq(0,7,length= 30) 
y<-seq(0,10, length=30) 
g <- expand.grid(x = x, y = y) 
g$z <-13.37895432-2.43412859*g$x+0.21140819*g$x^2+1 .46655098*g$y-0.03925831*g$y^2-
0.08636142*g$x*g$y 
 
emf("Modelo LnCU x IC.emf") 
wireframe(z ~ x*y, g, 
 main=F,  
 par.settings = list(layout.heights = 
         list(top.padding = 0, 
              main.key.padding = 0, 
              key.axis.padding = 0, 
              axis.xlab.padding = 0, 
              xlab.key.padding = 0, 
              key.sub.padding = 0, 
              bottom.padding = 0), 
       axis.line = list(col = 0), 
       clip =list(panel="off"), 
       layout.widths = 
         list(left.padding = 0, 
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              key.ylab.padding = 0, 
              ylab.axis.padding = 0, 
              axis.key.padding = 0, 
              right.padding = 0)), 
 col="blue",col.regions="lightskyblue", 
 screen = list(x=-65,y=-40,z=-17),  
 scales=list(arrows = FALSE, cex=1.3, col = "black" ),  
 xlab=list(expression("LnC"["U"]),rot=-26, cex=1.4) , 
 ylab=list("IC",rot=30,cex=1.5),  
 zlab=list("TML (%)",rot=90, cex=1.4)) 
dev.off() 
 
#================================================== =================================== 
 
# GRÁFICOS LNCU X IC PARA OS MODELOS 691 E 1659  
 
# Modelo 691  
 
x1<-seq(0,7,length= 30) 
y1<-seq(0,10, length=30) 
g1 <- expand.grid(x1 = x1, y1 = y1) 
g1$z <- 15.48-2.78553432*g1$x1+0.23408*g1$x1^2+0.88 4132*g1$y1-0.0566*g1$y1^2-0.01005*g1$x1*g1$y1 
 
emf("Modelo 691 LnCU x IC.emf") 
wireframe(z ~ x1*y1, g1, 
 main=F,  
 par.settings = list(layout.heights = 
         list(top.padding = 0, 
              main.key.padding = 0, 
              key.axis.padding = 0, 
              axis.xlab.padding = 0, 
              xlab.key.padding = 0, 
              key.sub.padding = 0, 
              bottom.padding = 0), 
       axis.line = list(col = 0), 
       clip =list(panel="off"), 
       layout.widths = 
         list(left.padding = 0, 
              key.ylab.padding = 0, 
              ylab.axis.padding = 0, 
              axis.key.padding = 0, 
              right.padding = 0)), 
 col="blue",col.regions="lightskyblue", 
 screen = list(x=-65,y=-40,z=-17),  
 scales=list(arrows = FALSE, cex=1.3, col = "black" ),  
 xlab=list(expression("LnC"["U"]),rot=-26, cex=1.4) , 
 ylab=list("IC",rot=30,cex=1.5),  
 zlab=list("TML (%)",rot=90, cex=1.4)) 
dev.off()  
 
# Modelo 1659  
 
x2<-seq(0,7,length= 30) 
y2<-seq(0,10, length=30) 
g2 <- expand.grid(x2 = x2, y2 = y2) 
g2$z <- 15.29601095-2.60741958*g2$x2+0.193514*g2$x2 ^2+0.952348836*g2$y2-0.057844*g2$y2^2-
0.001042*g2$x2*g2$y2 
 
emf("Modelo 1659 LnCU x IC.emf") 
wireframe(z ~ x2*y2, g2, 
 main=F,  
 par.settings = list(layout.heights = 
         list(top.padding = 0, 
              main.key.padding = 0, 
              key.axis.padding = 0, 
              axis.xlab.padding = 0, 
              xlab.key.padding = 0, 
              key.sub.padding = 0, 
              bottom.padding = 0), 
       axis.line = list(col = 0), 
       clip =list(panel="off"), 
       layout.widths = 
         list(left.padding = 0, 
              key.ylab.padding = 0, 
              ylab.axis.padding = 0, 
              axis.key.padding = 0, 
              right.padding = 0)), 
 col="blue",col.regions="lightskyblue", 
 screen = list(x=-65,y=-40,z=-17),  
 scales=list(arrows = FALSE, cex=1.3, col = "black" ),  
 xlab=list(expression("LnC"["U"]),rot=-26, cex=1.4) , 
 ylab=list("IC",rot=30,cex=1.5),  
 zlab=list("TML (%)",rot=90, cex=1.4)) 
dev.off() 
 
# GRÁFICOS LNCU X HMMA PARA OS MODELOS 691 E 1659  
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# Modelo 1659  
 
x3<-seq(0,7,length= 30) 
y3<-seq(0,0.5, length=30) 
g3 <- expand.grid(x3 = x3, y3 = y3) 
g3$z <- 19.087415-2.7885*g3$x3+0.193514*g3$x3^2-8.8 773*g3$y3+7.7033*g3$y3^2+1.6949*g3$x3*g3$y3  
 
emf("Modelo 1659 LnCU x HMMA.emf") 
wireframe(z ~ x3*y3, g3, 
 main=F,  
 par.settings = list(layout.heights = 
         list(top.padding = 0, 
              main.key.padding = 0, 
              key.axis.padding = 0, 
              axis.xlab.padding = 0, 
              xlab.key.padding = 0, 
              key.sub.padding = 0, 
              bottom.padding = 0), 
       axis.line = list(col = 0), 
       clip =list(panel="off"), 
       layout.widths = 
         list(left.padding = 0, 
              key.ylab.padding = 0, 
              ylab.axis.padding = 0, 
              axis.key.padding = 0, 
              right.padding = 0)), 
 col="blue",col.regions="lightskyblue", 
 screen = list(x=-65,y=-40,z=-17),  
 scales=list(arrows = FALSE, cex=1.3, col = "black" ),  
 xlab=list(expression("LnC"["U"]),rot=-26, cex=1.4) , 
 ylab=list("HMMA",rot=30,cex=1.5),  
 zlab=list("TML (%)",rot=90, cex=1.4)) 
dev.off() 
 
# Modelo 691  
 
x4<-seq(0,7,length= 30) 
y4<-seq(0,0.5, length=30) 
g4 <- expand.grid(x4 = x4, y4 = y4) 
g4$z <- 24.2278-2.8263*g4$x4+0.23408*g4$x4^2-8.1442 *g4$y4+7.41705*g4$y4^2+1.6949*g4$x4*g4$y4 
 
emf("Modelo 691 LnCU x HMMA.emf") 
wireframe(z ~ x4*y4, g4, 
 main=F,  
 par.settings = list(layout.heights = 
         list(top.padding = 0, 
              main.key.padding = 0, 
              key.axis.padding = 0, 
              axis.xlab.padding = 0, 
              xlab.key.padding = 0, 
              key.sub.padding = 0, 
              bottom.padding = 0), 
       axis.line = list(col = 0), 
       clip =list(panel="off"), 
       layout.widths = 
         list(left.padding = 0, 
              key.ylab.padding = 0, 
              ylab.axis.padding = 0, 
              axis.key.padding = 0, 
              right.padding = 0)), 
 col="blue",col.regions="lightskyblue", 
 screen = list(x=-65,y=-40,z=-17),  
 scales=list(arrows = FALSE, cex=1.3, col = "black" ),  
 xlab=list(expression("LnC"["U"]),rot=-26, cex=1.4) , 
 ylab=list("HMMA",rot=30,cex=1.5),  
 zlab=list("TML (%)",rot=90, cex=1.4)) 
dev.off()  
 
# GRÁFICOS LNCU X MASSA ESPECÍFICA PARA OS MODELOS 691 E 1659  
 
# Modelo 1659  
 
x5<-seq(0,7,length= 30) 
y5<-seq(3.9,5.2, length=30) 
g5 <- expand.grid(x5 = x5, y5 = y5) 
g5$z <- -11.5958-5.2014*g5$x5+0.193514*g5$x5^2+14.4 985*g5$y5-1.7321*g5$y5^2+0.5480*g5$x5*g5$y5  
 
emf("Modelo 1659 LnCU x d.emf") 
wireframe(z ~ x5*y5, g5, 
 main=F,  
 par.settings = list(layout.heights = 
         list(top.padding = 0, 
              main.key.padding = 0, 
              key.axis.padding = 0, 
              axis.xlab.padding = 0, 
              xlab.key.padding = 0, 
              key.sub.padding = 0, 
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              bottom.padding = 0), 
       axis.line = list(col = 0), 
       clip =list(panel="off"), 
       layout.widths = 
         list(left.padding = 0, 
              key.ylab.padding = 0, 
              ylab.axis.padding = 0, 
              axis.key.padding = 0, 
              right.padding = 0)), 
 col="blue",col.regions="lightskyblue", 
 screen = list(x=-65,y=-40,z=-17),  
 scales=list(arrows = FALSE, cex=1.3, col = "black" ),  
 xlab=list(expression("LnC"["U"]),rot=-26, cex=1.4) , 
 ylab=list("Massa Específica (g/cm³)",rot=30,cex=1. 5), 
 zlab=list("TML (%)",rot=90, cex=1.4)) 
dev.off()  
 
# Modelo 691  
 
x6<-seq(0,7,length= 30) 
y6<-seq(3.9,5.2, length=30) 
g6 <- expand.grid(x6 = x6, y6 = y6) 
g6$z <- -8.1430-5.0802*g6$x6+0.23408*g6$x6^2+12.906 6*g6$y6-1.5533*g6$y6^2+0.4754*g6$x6*g6$y6 
 
emf("Modelo 691 LnCU x d.emf") 
wireframe(z ~ x6*y6, g6, 
 main=F,  
 par.settings = list(layout.heights = 
         list(top.padding = 0, 
              main.key.padding = 0, 
              key.axis.padding = 0, 
              axis.xlab.padding = 0, 
              xlab.key.padding = 0, 
              key.sub.padding = 0, 
              bottom.padding = 0), 
       axis.line = list(col = 0), 
       clip =list(panel="off"), 
       layout.widths = 
         list(left.padding = 0, 
              key.ylab.padding = 0, 
              ylab.axis.padding = 0, 
              axis.key.padding = 0, 
              right.padding = 0)), 
 col="blue",col.regions="lightskyblue", 
 screen = list(x=-65,y=-40,z=-17),  
 scales=list(arrows = FALSE, cex=1.3, col = "black" ),  
 xlab=list(expression("LnC"["U"]),rot=-26, cex=1.4) , 
 ylab=list("Massa Específica (g/cm³)",rot=30,cex=1. 5), 
 zlab=list("TML (%)",rot=90, cex=1.4)) 
dev.off()  
 
# GRÁFICO LNCU X HS PARA O MODELO 1659  
 
x7<-seq(0,7,length= 30) 
y7<-seq(0,0.7, length=30) 
g7 <- expand.grid(x7 = x7, y7 = y7) 
g7$z7 <- 16.5317-2.3261*g7$x7+0.193514*g7$x7^2+7.12 74*g7$y7-3.9570*g7$y7^2+0.9958*g7$x7*g7$y7  
 
emf("Modelo 1659 LnCU x HS.emf") 
wireframe(z7 ~ x7*y7, g7, 
 main=F,  
 par.settings = list(layout.heights = 
         list(top.padding = 0, 
              main.key.padding = 0, 
              key.axis.padding = 0, 
              axis.xlab.padding = 0, 
              xlab.key.padding = 0, 
              key.sub.padding = 0, 
              bottom.padding = 0), 
       axis.line = list(col = 0), 
       clip =list(panel="off"), 
       layout.widths = 
         list(left.padding = 0, 
              key.ylab.padding = 0, 
              ylab.axis.padding = 0, 
              axis.key.padding = 0, 
              right.padding = 0)), 
 col="blue",col.regions="lightskyblue", 
 screen = list(x=-65,y=-40,z=-17),  
 scales=list(arrows = FALSE, cex=1.3, col = "black" ),  
 xlab=list(expression("LnC"["U"]),rot=-26, cex=1.4) , 
 ylab=list("HS",rot=30,cex=1.5), 
 zlab=list("TML (%)",rot=90, cex=1.4)) 
dev.off() 
 
# GRÁFICO LNCU X HMIC PARA O MODELO 691  
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x8<-seq(0,7,length= 30) 
y8<-seq(0,0.5, length=30) 
g8 <- expand.grid(x8 = x8, y8 = y8) 
g8$z8 <- 17.1999-2.6798*g8$x8+0.23408*g8$x8^2+5.655 6*g8$y8-1.2586*g8$y8^2-0.8541*g8$x8*g8$y8 
 
emf("Modelo 691 LnCU x HMIC.emf") 
wireframe(z8 ~ x8*y8, g8, 
 main=F,  
 par.settings = list(layout.heights = 
         list(top.padding = 0, 
              main.key.padding = 0, 
              key.axis.padding = 0, 
              axis.xlab.padding = 0, 
              xlab.key.padding = 0, 
              key.sub.padding = 0, 
              bottom.padding = 0), 
       axis.line = list(col = 0), 
       clip =list(panel="off"), 
       layout.widths = 
         list(left.padding = 0, 
              key.ylab.padding = 0, 
              ylab.axis.padding = 0, 
              axis.key.padding = 0, 
              right.padding = 0)), 
 col="blue",col.regions="lightskyblue", 
 screen = list(x=-65,y=-40,z=-17),  
 scales=list(arrows = FALSE, cex=1.3, col = "black" ),  
 xlab=list(expression("LnC"["U"]),rot=-26, cex=1.4) , 
 ylab=list("HMIC",rot=30,cex=1.5),  
 zlab=list("TML (%)",rot=90, cex=1.4)) 
dev.off()  
 
# GRÁFICO LNCU X GT PARA O MODELO 691 
 
x9<-seq(0,7,length= 30) 
y9<-seq(0,0.1, length=30) 
g9 <- expand.grid(x9 = x9, y9 = y9) 
g9$z9 <- 17.6398-2.7027*g9$x9+0.23408*g9$x9^2+8.897 7*g9$y9+427.9648*g9$y9^2-4.9241*g9$x9*g9$y9  
 
emf("Modelo 691 LnCU x GT.emf") 
wireframe(z9 ~ x9*y9, g9, 
 main=F,  
 par.settings = list(layout.heights = 
         list(top.padding = 0, 
              main.key.padding = 0, 
              key.axis.padding = 0, 
              axis.xlab.padding = 0, 
              xlab.key.padding = 0, 
              key.sub.padding = 0, 
              bottom.padding = 0), 
       axis.line = list(col = 0), 
       clip =list(panel="off"), 
       layout.widths = 
         list(left.padding = 0, 
              key.ylab.padding = 0, 
              ylab.axis.padding = 0, 
              axis.key.padding = 0, 
              right.padding = 0)), 
 col="blue",col.regions="lightskyblue", 
 screen = list(x=-65,y=-40,z=-17), 
 scales=list(arrows = FALSE, cex=1.3, col = "black" ),  
 xlab=list(expression("LnC"["U"]),rot=-26, cex=1.4) , 
 ylab=list("GT",rot=30,cex=1.5),  
 zlab=list("TML (%)",rot=90, cex=1.4)) 
dev.off()  
 
# GRÁFICO LNCU X P1000 PARA O MODELO 691 
 
x10<-seq(0,7,length= 30) 
y10<-seq(0,1, length=30) 
g10 <- expand.grid(x10 = x10, y10 = y10) 
g10$z10<-20.4249-2.8803*g10$x10+0.23408*g10$x10^2-
7.7147*g10$y10+6.4914*g10$y10^2+0.0911*g10$x10*g10$ y10 
 
emf("Modelo 691 LnCU x P1000.emf") 
wireframe(z10 ~ x10*y10, g10, 
 main=F,  
 par.settings = list(layout.heights = 
         list(top.padding = 0, 
              main.key.padding = 0, 
              key.axis.padding = 0, 
              axis.xlab.padding = 0, 
              xlab.key.padding = 0, 
              key.sub.padding = 0, 
              bottom.padding = 0), 
       axis.line = list(col = 0), 
       clip =list(panel="off"), 
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       layout.widths = 
         list(left.padding = 0, 
              key.ylab.padding = 0, 
              ylab.axis.padding = 0, 
              axis.key.padding = 0, 
              right.padding = 0)), 
 col="blue",col.regions="lightskyblue", 
 screen = list(x=-65,y=-40,z=-17), 
 scales=list(arrows = FALSE, cex=1.3, col = "black" ),  
 xlab=list(expression("LnC"["U"]),rot=-26, cex=1.4) , 
 ylab=list("P1000",rot=30,cex=1.5),  
 zlab=list("TML (%)",rot=90, cex=1.4)) 
dev.off() 
 
#================================================== =================================== 
 
# AVALIAÇÃO DOS MODELOS COM REMOÇÃO DE AMOSTRAS INFLUENTES E OUTLIERS 
# MODELO 691 COM EXCLUSÃO DAS AMOSTRAS 71 E 74 
 
# Exibindo amostras 71 e 74  
matriz[c(71,74),] 
 
# Definindo a matriz sem as amostras 71 e 74  
matriz_sem_71_74 <- matriz[-c(71,74),] 
 
# Exibindo a matriz sem as amostras 71 e 74  
matriz_sem_71_74  
# Criando o modelo revisado 
modelo_691_revisado=lm(TML~polym(LnU,d,P1000,HMIC,H MMA,GT,IC, degree = 2, raw=TRUE),  
 data=matriz_sem_71_74) 
 
summary(modelo_691_revisado) 
 
# Novas predições para o modelo revisado  
novas_predicoes_modelo_691_revisado <- predict(mode lo_691_revisado,novo,level=0.95) 
 
# Cálculo do Erro Absoluto Médio (Mean Absolute Error ) para novas predições  
MAE_new_691rev <- MAE(novas_predicoes_modelo_691_re visado, TMLnew) 
MAE_new_691rev 
 
# Avaliando a aderência dos modelos revisados para no vas amostras  
aderencia_modelo_691_revisado <- lm(novas_predicoes _modelo_691_revisado~TMLnew) 
summary(aderencia_modelo_691_revisado) 
 
emf("Aderência Modelo 691 Revisado Novas Obs.emf") 
plot(novas_predicoes_modelo_691_revisado ~TMLnew, 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("TML Medido (%)",cex=1.4), 
 ylab=list("TML Calculado (%)",cex=1.4), 
 main="Aderência Teste Modelo 691 Revisado", 
 xlim = c(6, 18), ylim = c(6, 18)) 
abline(a=0,b=1, col="red") 
abline(aderencia_modelo2_adjR2) 
text(6,17,"R² = 0,58 \nTML Calc = 2,71 + 0,74 TML M ed",adj=0, cex=1.1) 
legend(x=13.5,y=7.28, 
 legend=c("Reta de Igualdade", "Regressão"),  
 col=c("red","black"),  
 lty=c(1,1)) 
dev.off() 
 
# MODELO 1659 COM EXCLUSÃO DA AMOSTRA 74 
 
# Exibindo amostra 74  
matriz[74,] 
 
# Definindo a matriz sem a amostra 74  
matriz_sem_74 <- matriz[-74,] 
 
# Exibindo a matriz sem a amostra 74  
matriz_sem_74  
 
# Criando o modelo revisado  
modelo_1659_revisado=lm(TML~polym(LnU,d,HS,HMMA,IC,  degree = 2, raw=TRUE),  
 data=matriz_sem_74) 
 
summary(modelo_1659_revisado) 
 
# Novas predições para o modelo revisado  
novas_predicoes_modelo_1659_revisado <- predict(mod elo_1659_revisado,novo,level=0.95) 
 
# Cálculo do Erro Absoluto Médio (Mean Absolute Error ) para novas predições 
MAE_new_1659rev <- MAE(novas_predicoes_modelo_1659_ revisado, TMLnew) 
MAE_new_1659rev 
 
# Avaliando a aderência do modelo revisado para novas  amostras 
aderencia_modelo_1659_revisado <- lm(novas_predicoe s_modelo_1659_revisado~TMLnew) 
summary(aderencia_modelo_1659_revisado) 
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emf("Aderência Modelo 1659 Revisado Novas Obs.emf")  
plot(novas_predicoes_modelo_1659_revisado ~TMLnew, 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("TML Medido (%)",cex=1.4), 
 ylab=list("TML Calculado (%)",cex=1.4), 
 main="Aderência Teste Modelo 1659 Revisado", 
 xlim = c(6, 18), ylim = c(6, 18)) 
abline(a=0,b=1, col="red") 
abline(aderencia_modelo2_adjR2) 
text(6,17,"R² = 0,84 \nTML Calc = 1,90 + 0,83 TML M ed",adj=0, cex=1.1) 
legend(x=13.5,y=7.28, 
 legend=c("Reta de Igualdade", "Regressão"),  
 col=c("red","black"),  
 lty=c(1,1)) 
dev.off() 
 
# FIM 
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APÊNDICE F: Script para Modelagem no R com Base em e9% e ρ 

 
# MODELO DE REGRESSÃO ASSOCIADO AO TESTE PFD NA UMIDADE DE 9% E MASSA ESPECÍFICA  
 
# Identificação das Variáveis : 
 
#TML = Transportable Moisture Limit  
#INDV = Índice de Vazios a 9% Umidade  
#DEN = Massa Específica dos Sólidos  
 
#================================================== ============================= 
# CARREGANDO PACOTES NECESSÁRIOS 
 
library(devEMF) #Todas as figuras são impressas em formato emf comp atível com MSOffice  
library(lattice) 
library(tcltk) 
library(lmtest) 
 
# Solicitando "," como decimal de saída  
options(OutDec=",") 
 
#================================================== ============================= 
# CARREGANDO E EXIBINDO O BANCO DE DADOS 
 
regressao<-read.table("Regressao.txt",header=T,dec= ",") 
 
ls() 
 
attach(regressao) 
 
regressao 
 
#================================================== ============================ 
# MODELAGEM POR REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA DE 2 ORDEM 
 
modelo=lm(TML~INDV+I(INDV^2)+DEN+I(DEN^2)+INDV*DEN)  
 
modelo 
 
# Resumo e Testes do Modelo  
 
summary(modelo) 
 
summary(modelo)$coefficient 
 
anova(modelo) 
 
confint(modelo) 
 
#================================================== =============================== 
# ADERÊNCIA DO MODELO 
 
# Gráfico de Aderência  
 
emf("Aderência_Modelo.emf") 
plot(TML,fitted.values(modelo), 
 cex.axis=1.4, 
 ylim=c(5,18),xlim=c(5,18), 
 xlab=list("TML Medido (%)",cex=1.4), 
 ylab=list("TML Calculado (%)", cex=1.4), 
 main="Aderência Modelo e9%") 
abline(a=0,b=1, col="red") 
dev.off() 
 
 
# Tabela de Aderência 
 
modelo$fitted.values 
 
aderência<-data.frame(TML_Medido=TML, TML_Calculado =fitted.values(modelo)) 
aderência 
 
#================================================== ============================= 
# AVALIAÇÃO DE RESÍDUOS 
 
modelo$residuals 
 
# Teste de Shapiro-Wilks para Normalidade dos Resíduo s  
shapiro.test(residuals(modelo)) 
 
# Gráfico de Probabilidade Normal 
 
emf("Gráfico_ProbNormal.emf") 
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qqnorm(residuals(modelo), 
 cex.axis=1.3, 
 ylab=list("Resíduos",cex=1.4), 
 xlab=list("Quantis Teóricos",cex=1.4), 
 main=list("Gráfico de Probabilidade Normal", cex=1 .4), 
 col="red") 
qqline(residuals(modelo)) 
dev.off() 
 
# Histogramas de Normalidade dos Resíduos  
 
emf("Gráfico_HistNormal.emf") 
hist(residuals(modelo), 
 cex.axis=1.3, 
 ylab=list("Frequência",cex=1.4), 
 xlab=list("Resíduos",cex=1.4), 
 main=list("Histograma Resíduos", cex=1.4), 
 col="grey") 
dev.off()  
 
# Resíduos x Valores Previstos 
 
emf("Gráfico_FittedxResíduos.emf") 
plot(fitted(modelo),residuals(modelo), 
 xlab=list("TML Previsto (%)",cex=1.4), 
 ylab=list("Resíduos",cex=1.4), 
 main=list("Resíduos versus Valores Previstos", cex =1.4)) 
lines(loess.smooth(fitted(modelo), resid(modelo)), col="red") 
abline(h=0, lty=2) 
dev.off()  
 
# Resíduos x Preditora e9%  
 
emf("Gráfico_e9xResíduos.emf") 
plot(INDV,residuals(modelo), 
 xlab=list("e9%",cex=1.4), 
 ylab=list("Resíduos",cex=1.4), 
 main=list("Modelo e9%", cex=1.4)) 
abline(h=0) 
dev.off()  
 
# Resíduos x Preditora d  
 
emf("Gráfico_dxResíduos.emf") 
plot(DEN,residuals(modelo), 
 xlab="Massa Específica (g/cm³)", 
 ylab=list("Resíduos",cex=1.4), 
 main=list("Modelo e9%", cex=1.4)) 
abline(h=0) 
dev.off()  
 
# Gráficos de Resíduos x Leverage 
 
emf("Resíduos x Leverage_Modelo e9.emf") 
plot(modelo, 5, labels.id=rownames(regressao), id.n =15) 
abline(h=2, lty=2) 
abline(h=-2, lty=2) 
dev.off() 
 
#================================================== =============================== 
 
 
 
# NOVO BD REMOVENDO AMOSTRAS COM D10 > 60 
 
# Exibindo amostras com D10 > 60 
regressao[c(34,35,47,58,59,71,95,98,99,101,102,104) ,] 
 
# Definindo a matriz sem as amostras com D10 > 60 
regressao_reduzida <- regressao[-c(34,35,47,58,59,7 1,95,98,99,101,102,104),] 
 
# Exibindo e carregando a nova matriz  
regressao_reduzida 
 
detach(regressao) 
 
attach(regressao_reduzida) 
 
#================================================== =============================== 
# NOVO MODELO COM BANCO DE DADOS REDUZIDO 
 
modelo_BD_reduzido=lm(TML~INDV+I(INDV^2)+DEN+I(DEN^ 2)+INDV*DEN, data=regressao_reduzida) 
 
modelo_BD_reduzido 
 
# Resumo e Testes do Modelo com BD Reduzido 
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summary(modelo_BD_reduzido) 
 
anova(modelo_BD_reduzido) 
 
summary(modelo_BD_reduzido)$coefficient 
 
confint(modelo_BD_reduzido)  
 
#================================================== =============================== 
 
# Testando um modelo reduzido sem a variável e9%  
 
modelo_reduzido=lm(TML~DEN+I(DEN^2), data=regressao _reduzida) 
 
summary(modelo_reduzido) 
 
anova(modelo_BD_reduzido,modelo_reduzido) 
 
#================================================== =============================== 
# ADERÊNCIA DO MODELO COM BD REDUZIDO 
 
# Gráfico de Aderência 
 
emf("Aderência_Modelo_Red.emf") 
plot(TML,fitted.values(modelo_BD_reduzido), 
 cex.axis=1.4, 
 ylim=c(5,18),xlim=c(5,18), 
 xlab=list("TML Medido (%)",cex=1.4), 
 ylab=list("TML Calculado (%)", cex=1.4), 
 main="Aderência Modelo e9% BD Reduzido") 
abline(a=0,b=1, col="red") 
dev.off() 
 
# Tabela de Aderência 
 
modelo_BD_reduzido$fitted.values 
 
aderência_2<-data.frame(TML_Medido=TML, TML_Calcula do=fitted.values(modelo_BD_reduzido)) 
 
aderência_2 
 
#================================================== ============================= 
# AVALIAÇÃO DE RESÍDUOS 
 
modelo_BD_reduzido$residuals 
 
# Teste de Shapiro-Wilk para Normalidade dos Resíduos  
shapiro.test(residuals(modelo_BD_reduzido)) 
 
 
# Gráfico de Probabilidade Normal 
 
emf("Gráfico_ProbNormal_Red.emf") 
qqnorm(residuals(modelo_BD_reduzido), 
 cex.axis=1.3, 
 ylab=list("Resíduos",cex=1.4), 
 xlab=list("Quantis Teóricos",cex=1.4), 
 main=list("Gráfico de Probabilidade Normal", cex=1 .4), 
 col="red") 
qqline(residuals(modelo_BD_reduzido)) 
dev.off() 
 
# Histogramas de Normalidade dos Resíduos 
 
emf("Gráfico_HistNormal_Red.emf") 
hist(residuals(modelo_BD_reduzido), 
 cex.axis=1.3, 
 ylab=list("Frequência",cex=1.4), 
 xlab=list("Resíduos",cex=1.4), 
 main=list("Histograma Resíduos", cex=1.4), 
 col="grey") 
dev.off() 
 
# Resíduos x Valores Previstos  
 
emf("Gráfico_FittedxResíduos_Red.emf") 
plot(fitted(modelo_BD_reduzido),residuals(modelo_BD _reduzido), 
 xlab=list("TML Previsto (%)",cex=1.4), 
 ylab=list("Resíduos",cex=1.4), 
 main=list("Resíduos versus Valores Previstos", cex =1.4)) 
lines(loess.smooth(fitted(modelo_BD_reduzido), resi d(modelo_BD_reduzido)), col="red") 
abline(h=0, lty=2) 
dev.off() 
 
# Teste de Durbin-Watson para Autocorrelação dos Resí duos 
dwtest(modelo_BD_reduzido, alternative = "two.sided ", data=matriz) 
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# Resíduos x Ordem de Execução dos Testes  
 
emf("Resíduos x Ordem_Red.emf") 
plot(rownames(regressao_reduzida),residuals(modelo_ BD_reduzido), 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("Ordem de Execução do Teste",cex=1.4), 
 ylab=list("Resíduos",cex=1.4), 
 main=list("Modelo e9% com BD Reduzido", cex=1.4)) 
abline(h=0, lty=2) 
dev.off() 
 
 
# Gráficos de Resíduos x Leverage 
 
emf("Resíduos x Leverage_Modelo e9 Red.emf") 
plot(modelo_BD_reduzido, 5, labels.id=rownames(regr essao_reduzida), id.n=15) 
abline(h=2, lty=2) 
abline(h=-2, lty=2) 
dev.off() 
 
#================================================== ============================ 
# VALIDAÇÃO DO MODELO FINAL (BD REDUZIDO) COM NOVAS A MOSTRAS 
 
# Carregando a matriz com nova observações  
 
novo <- read.table("Validacao.txt",header=T,dec="," ) 
 
detach(regressao_reduzida) 
 
attach (novo) 
 
TMLnew 
 
# Aplicando o modelo às novas observações 
 
predict(modelo_BD_reduzido, novo, level = 0.95, int erval = "confidence") 
 
# Criando vetores com as respostas das novas prediçõe s 
 
 
novas_predicoes <- predict(modelo_BD_reduzido,novo, level=0.95) 
 
# Gráficos de Aderência para novas observações 
 
aderencia_modelo_e9 <- lm(novas_predicoes~TMLnew) 
summary(aderencia_modelo_e9) 
 
emf("Aderência_Modelo e9 BD Red_Novas Obs.emf") 
 
plot(novas_predicoes~TMLnew, 
 pch=symbol, 
 cex=1.5, 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("TML Medido (%)",cex=1.4), 
 ylab=list("TML Calculado (%)",cex=1.4), 
 main="Aderência Teste Modelo e9%", 
 xlim = c(6, 18), ylim = c(6, 18)) 
abline(a=0,b=1, col="red") 
abline(aderencia_modelo_e9) 
text(6,17,"R² = 0,97 \nTML Calc = 1,16 + 0,90 TML M ed",adj=0, cex=1.1) 
legend(x=12,y=9, 
 legend=c("Reta de Igualdade", "Regressão", "Munro e Mohajerani (2016a)",  
 "Munro e Mohajerani (2016b)", "Munro (2017)"),  
 col=c("red","black","black", "black", "black"),  
 lty=c(1,1, NA, NA, NA), 
 pch=c(NA, NA, 3,4,2)) 
 
dev.off() 
 
#Histogramas de Resíduos para Novas Observações 
 
emf("HIST Erros Modelo e9 Novas Obs.emf") 
histogram(TMLnew-novas_predicoes, 
 type="percent", 
 cex.axis=1.3, 
 xlab=list("Resíduos",cex=1.4), 
 ylab=list("Frequência (%)",cex=1.4), 
 main=list("Modelo e9%", cex=1.4), 
 col="grey") 
dev.off() 
 
#================================================== ============================== 
# GRÁFICO DE SUPERFÍCIE DO MODELO FINAL (BD REDUZIDO - SEM AMOSTRAS COM D10>0,60)  
 
# Gerando os Dados Numéricos e a Função  
 
x <- seq(4, 5.2, len = 30)  
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y <- seq(0.5,1.5, len = 30)  
g <- expand.grid(x = x, y = y)  
g$z <- 45.5269+2.6371*g$y+0.3218*g$y^2-15.6409*g$x+ 1.5046*g$x^2+0.7016*g$x*g$y 
 
# Gerando a Superfície 
 
emf("GráficoModelo.emf") 
 
wireframe(z ~ x*y, g, 
 main=F,  
 par.settings = list(layout.heights = 
         list(top.padding = 0, 
              main.key.padding = 0, 
              key.axis.padding = 0, 
              axis.xlab.padding = 0, 
              xlab.key.padding = 0, 
              key.sub.padding = 0, 
              bottom.padding = 0), 
       axis.line = list(col = 0), 
       clip =list(panel="off"), 
       layout.widths = 
         list(left.padding = 0, 
              key.ylab.padding = 0, 
              ylab.axis.padding = 0, 
              axis.key.padding = 0, 
              right.padding = 0)), 
 col="blue",col.regions="lightskyblue", 
 screen = list(x=-65,y=-40,z=-17),  
 scales=list(arrows = FALSE, cex=1.3, col = "black" ),  
 xlab=list("Massa Específica (g/cm³)",rot=-26, cex= 1.4), 
 ylab=list(expression("e"["9%"]),rot=30,cex=1.5), 
 zlab=list("TML (%)",rot=90, cex=1.4)) 
 
dev.off() 
 
#FIM 

 


