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RESUMO 
 
As cargas sólidas à granel classificadas como susceptíveis à liquefação tem a 
determinação do Transportable Moisture Limit (TML) como requisito para seu 
transporte marítimo, de acordo com regulamentação da International Maritime 
Organization (IMO). O teste Proctor-Fagerberg é largamente aplicado pela indústria 
de mineração para determinar o TML de minérios e concentrados minerais. Em 2015 
a IMO determinou, através de um instrumento regulatório, que bauxitas contendo mais 
de 10% de umidade ou mais de 30% passante em 2,5mm passassem a ser 
classificadas como susceptíveis à liquefação, devendo contar com a determinação de 
TML, como um requisito para embarque de cargas de bauxita. A IMO prescreve, em 
seu Código Marítimo Internacional para Cargas Sólidas à Granel – IMSBC Code –, 3 
testes para determinação de TML: Flow Table, Penetration e Proctor-Fagerberg. 
Estudos demonstram que, dentre os 3 testes, o de Proctor-Fagerberg é o que 
apresenta maior reprodutibilidade, maior repetibilidade e menor subjetividade, sendo 
também o único com sólidos fundamentos em mecânica dos solos. Contudo, o 
procedimento deste teste indica que estudos e adequações são necessários para sua 
aplicação a materiais com top size acima de 5mm. Uma empresa produtora de bauxita 
embarca seu produto com top size de 76,2mm, mais de 10% de umidade e mais de 
30% passante em 2,5mm, sendo necessária a determinação do TML para embarque 
da carga, o que motivou estudos para verificar adequação e oportunidades de 
calibração do teste Proctor-Fagerberg para bauxita. Neste estudo, buscou-se 
correlacionar a densidade da bauxita embarcada – top size de 76,2mm – com a 
densidade de amostras de bauxita testadas em laboratório a diferentes top sizes. Para 
isso, determinações de densidade da bauxita em porão de navio e testes de 
compactação em laboratório foram realizados, produzindo informação necessária à 
calibração do teste Proctor-Fagerberg para bauxita. 
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cargas sólidas à granel. 

 
 

ABSTRACT 
 
The determination of Transportable Moisture Limit (TML) is a requirement for maritime 
transport of solid bulk cargoes classified as susceptible to liquefaction, as established 
by regulations of the International Maritime Organization (IMO). The Proctor-Fagerberg 
test is widely applied in the mining industry for assessing the TML of ores and ore 
concentrates.  In  2015  the  International  Maritime  Organization  (IMO) determined, 
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through a regulatory measure, that bauxites containing more than 10% moisture 
content or more than 30% passing 2.5mm shall be classified as susceptible to 
liquefaction and, therefore, count with TML determination as a requirement for shipping 
bauxite cargoes. The IMO prescribes, on its International Maritime Solid Bulk Cargoes 
Code – IMSBC Code –, 3 tests for TML determination: Flow Table, Penetration and 
Proctor-Fagerberg. Studies have shown that among the 3 tests, the Proctor-Fagerberg 
is the one that provides more reproducibility, more repeatability, less subjectivity and 
also the only test with solid fundamentals in soil mechanics. However, this test 
procedure indicates that studies and adjustments are necessary before applying it to 
materials with top size above 5mm. A bauxite producer company ships its product with 
76.2mm top size, more than 10% moisture content and more than 30% passing 2.5mm, 
making it necessary to determine the TML for shipping the cargo and raising studies 
to verify adequacy and calibration opportunities of the Proctor-Fagerberg test for 
bauxite. This study aims to correlate the density of shipped bauxite (76.2mm top size) 
with the density of bauxite samples tested in the laboratory at different top sizes. For 
this, determinations of bauxite density in vessel hold and compaction tests were 
performed, producing information necessary for the calibration of the Proctor- 
Fagerberg test for bauxite. 

 
KEYWORDS: Bauxite, Proctor-Fagerber test, TML, maritime transport of solid bulk 
cargoes 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A Organização Marítima Internacional (IMO) é uma agência da ONU responsável por 
regulamentar o transporte marítimo internacional, zelando pela segurança do 
transporte marítimo e pela prevenção de poluição dos mares por navios. No transporte 
oceânico de granéis sólidos, o principal instrumento normativo da IMO é o Código 
Marítimo Internacional de Cargas Sólidas à Granel (IMSBC Code), que lista as cargas 
transportadas por via marítima, bem como suas respectivas características, 
documentos e procedimentos necessários à conformidade de seus embarques. 

 

Além de listar as diversas cargas transportadas pelos mares, o IMSBC Code as 
classifica, quanto ao risco, em 3 grupos: Grupo A – aquelas que podem liquefazer; 
Grupo B – aquelas que podem apresentar risco químico; Grupo C – aquelas que não 
apresentam risco de liquefação e nem risco químico. 

 

Até 2015, a bauxita era entendida apenas como carga de Grupo C pelo código IMSBC, 
não havendo histórico de incidentes causados por instabilidade de cargas de bauxita. 
Contudo, em janeiro de 2015, o navio Bulk Jupiter, que transportava, da Malásia à 
China,19 homens e 46.400 toneladas de bauxita, afundou próximo à costa do Vietnã, 
tendo a causa do incidente sido atribuída à liquefação da carga. Em resposta ao 
incidente, a IMO promoveu a formação de um Grupo de Correspondência para estudar 
o comportamento da bauxita no transporte marítimo e emitiu, em outubro de 2015, 
uma circular regulamentando o transporte marítimo de bauxita, indicando que bauxitas 
contendo mais de 10% de umidade ou mais de 30% passante em 2,5mm passassem 
a ser classificadas como Grupo A, devendo contar com a determinação de 
Transportable Moisture Limit (TML), como um requisito para embarque. 
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O IMSBC Code prescreve 3 metodologias de teste para determinação de TML: Flow 
Table, Penetration e Proctor-Fagerberg. Estudos demonstram que, dentre os 3 testes, 
o de Proctor-Fagerberg é o que apresenta maior reprodutibilidade, maior repetibilidade 
e menor subjetividade, sendo também o único com sólidos fundamentos em mecânica 
dos solos. Contudo, o procedimento deste teste indica que estudos e adequações são 
necessários para sua aplicação a materiais com top size acima de 5mm. Uma 
empresa produtora de bauxita embarca seu produto com top size de 76,2mm, mais 
de 10% de umidade e mais de 30% passante em 2,5mm, sendo necessária a 
determinação do TML para embarque da carga, o que motivou estudos para verificar 
adequação e oportunidades de calibração do teste Proctor-Fagerberg para bauxita. 

 
Neste estudo, buscou-se correlacionar a densidade da bauxita embarcada – top size 
de 76,2mm – com a densidade de amostras de bauxita testadas em laboratório a 
diferentes top sizes. Para isso, determinações de densidade da bauxita em porão de 
navio e testes de compactação em laboratório foram realizados, produzindo 
informação necessária à calibração do teste Proctor-Fagerberg para bauxita. 

 

Por restrição do aparato de teste, o teste de Proctor-Fagerberg não pode ser aplicado 
à bauxita tal como é embarcada (top size de 76,2mm), sendo necessário escalpar 
amostras para o teste de determinação do TML. Logo, se faz necessário correlacionar 
a densidade do material escalpado com a densidade do material embarcado para se 
assegurar de que o teste Proctor-Fagerberg executado para materiais escalpados 
será capaz de reproduzir a compactação que se tem no navio para o material 
embarcado. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A densidade aparente da carga no porão do navio foi calculada a partir de 
determinações de volume de pilha formada no porão do navio por meio de scanner a 
laser (Leica C10) e determinações de massa a partir de dados de arqueação do navio. 
O levantamento contou com determinações de densidade de três porões por navio 
para 5 navios no porto de origem e 3 navios no porto de destino. Todos os navios 
fizeram os mesmos trechos de viagens domésticas com duração aproximada de 67 
horas totais por trechos de navegação fluvial e marítima. 

 

Figura 1. Determinação de volume da pilha do porão no navio a partir de escaneamento a laser 
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Já os testes de compactação realizados em laboratório buscaram reproduzir a 
densidade encontrada nos porões de navio por meio de procedimento adaptado das 
normas AS 1141.4-1996 e ISO 3852-2007, utilizando-se recipiente de volume 
conhecido, preenchendo-o com bauxita e submetendo-se o recipiente contendo 
minério a sucessivas quedas, variando-se altura e número de quedas no intuito de 
definir parâmetros que permitirão compactação do material a densidades iguais ou 
suficientemente próximas àquelas observadas nos porões dos navios. 

 

O recipiente adotado foi uma panela com capacidade de 27,4l. A bauxita testada em 
laboratório foi amostrada em transportador de correia do porto que precede o 
carregador de navios, garantindo-se que o material testado apresentasse 
características – como umidade granulometria e química – fiéis às características da 
carga no porão do navio. O minério amostrado foi armazenado em sacos plásticos 
mantidos vedados para evitar perda de umidade e uma vez removido dos casos, o 
material era manuseado pelo período máximo de duas horas ou realização de 3 testes 
de compactação, evitando-se excesso de perda de umidade durante os testes. 

 
Após preenchimento do recipiente com bauxita, foram testadas alturas de 8 e 10 cm, 
bem como 20, 28, 30 e 32 quedas por camada para um total de 3 camadas, 
garantindo-se que a última camada extrapolasse as bordas da panela de tal forma 
que, após a completa compactação da última camada, fosse realizada uma raspagem 
do material excedente, nivelando-se a superfície do material para que ele ocupasse o 
volume da panela. Uma vez que o minério ocupava volume conhecido e obtinha-se a 
massa pela pesagem do recipiente contendo minério, era possível calcular a 
densidade aparente para cada um dos testes de compactação. 

 

Figura 2. Recipiente adotado para testes de compactação em laboratório 

 
Após definidos os parâmetros – número e altura de quedas – que compactavam o 
minério produzindo densidades iguais às verificadas nos porões dos navios, os 
parâmetros foram testados por mais 7 vezes, avaliando-se a repetibilidade da 
metodologia. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1 DENSIDADE APARENTE DA BAUXITA NO PORÃO DO NAVIO 
 

Os valores encontrados de densidades aparentes da bauxita no porão do navio são 
apresentados na tabela 1. A mina de bauxita que produz o minério embarcado conta 
com dois estudos de determinação de densidade das pilhas de estocagem do minério 
por ano, sendo um estudo para o período chuvoso do complexo mina/porto e outro 
para o período seco, uma vez que a densidade aparente do minério é impactada pela 
umidade do minério e que esta umidade, por sua vez, é sensível à pluviometria, uma 
vez que os pátios de estocagem das pilhas e os processos de manuseio do minério 
até formação das pilhas não são cobertos. Observou-se que todos os dados de 
densidade da carga no porão do navio encontram-se dentro do intervalo de 
densidades históricas das pilhas de minério formadas nos pátios de estocagem, o que 
permite concluir que o carregamento do minério nos porões do navio não causou uma 
sobrecompactação do material. 

 

A análise dos resultados de densidade no porto de origem e destino demonstraram 
variação média de 1,1%, evidenciando que o transporte não causou compactação 
excessiva do minério embarcado. Estudos prévios (IOFTWG, 2013) apontaram 
variação de densidade de 2,2% a 2,6% para três diferentes produtos finos de minério 
de ferro transportados da Austrália à China. 

 
Tabela 1. Testes de compactação em laboratório 

Densidade inicial (t/m3) Densidade final (t/m3) Δ (%) 

Mínimo 
Máximo 
Média 

1.58 
1.87 
1.81 

1.61 
1.89 
1.83 

1.90 
1.07 
1.10 

 
3.2 TESTES DE COMPACTAÇÃO EM LABORATÓRIO PARA DEFINIÇÃO DE 
PARÂMETRO QUE REPRODUZA DENSIDADES VERIFICADAS NO PORÃO DO 
NAVIO 

 

A tabela 2 apresenta os resultados para as variações de altura e número de quedas 
aplicadas ao recipiente contendo bauxita, que foram realizadas de forma sistemática, 
buscando-se padronizar os movimentos e, com isso, a energia de compactação 
aplicada ao material. Apesar desse cuidado, os primeiros testes não apresentaram 
resultados consistentes, de modo que, por vezes, maior número de quedas para altura 
de queda constante levou a densidades menores e testes repetidos com o mesmo 
parâmetro e material resultaram em variações de densidade de até 8,13%. Avaliando- 
se ocorrido, percebeu-se que a queda do recipiente em áreas diferentes do chão de 
cerâmica do laboratório influenciava o resultado e buscou-se delimitar a área exata de 
posição do recipiente e um mecanismo de limitação da altura de suspensão do 
recipiente para garantir altura constante em todos os testes. Outra possível causa para 
os primeiros resultados menos consistentes seria a inexperiência dos laboratoristas 
com procedimento proposto. Após as melhorias apontadas, foi possível estabelecer o 
parâmetro de 20 quedas e altura de 10cm como adequado para reproduzir a 

densidade média de 1,83 t/m3 encontrada no porão do navio. Após encontrar 
densidade de 1,83 t/m3 com este parâmetro, ele foi repetido e a densidade observada 

foi de 1,84 t/m3. 
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Tabela 2. Testes de compactação em laboratório 

Qtd. de testes Altura (cm) / Quedas por camada Densidade média (t/m3) 

3 
3 
3 

Sem compactação 
10 / 20 
10 / 30 

1.44 
1.82 
1.87 

3 
3 

08 / 28 
08 / 32 

1.86 
1.77 

6 
2 

10 / 32 
10 / 20 

1.86 
1.84 

 

 
Ainda, após esses resultados, 7 testes foram feitos com esse mesmo parâmetro – vide 
tabela 3 – obtendo-se densidade média de 1,85 t/m³, isto é, 1,1% maior que a média 
observada nos navios após as viagens marítimas. 

 
Tabela 3. Repetição de testes para validação do parâmetro proposto 

Teste Altura (cm) / Quedas por camada Densidade (t/m3) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

10 / 20 
10 / 20 
10 / 20 
10 / 20 
10 / 20 
10 / 20 
10 / 20 

1.85 
1.86 
1.85 
1.86 
1.86 
1.83 
1.85 

 

Uma vez que este procedimento e parâmetro definidos permitiram reproduzir a 
densidade verificada no navio por meio de um teste de compactação de simples 
execução, pôde-se adotar essa compactação padronizada para materiais escalpados 
em diferentes malhas e, assim, calibrar a energia de compactação do soquete adotado 
para compactação de amostra no teste de Proctor-Fagerberg, assegurando-se que a 
energia de compactação aplicada no teste de Proctor-Fagerberg em laboratório irá 
reproduzir a energia de compactação verificada no transporte marítimo da bauxita. 

 
4. CONCLUSÕES 

 

O estudo realizado permitiu conhecer a densidade aparente do minério de bauxita no 
transporte marítimo e determinar um parâmetro em laboratório que permite 
correlacionar a densidade de materiais escalpados em diferentes malhas para teste 
de determinação de TML à densidade do minério embarcado. Esse resultado foi 
fundamental para o desenvolvimento de adequação do teste de Proctor-Fagerberg 
para determinação do TML de bauxita. 
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