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EDITORIAL

Prezados leitores interessados no desenvolvimento científico-tecnológico do Brasil, especial-
mente em assuntos voltados à Estratégia Nacional de Defesa, é com imensa satisfação que 
chegamos a quarta e última edição do ano de 2020. Um ano completamente atípico, onde uma 

pandemia (COVID-19) assolou o país e o mundo, e nos trouxe muitos desafios. 
Mesmo assim, a pesquisa não pode parar. Ao longo do ano publicamos 29 artigos aprovados pelo 

nosso corpo editorial, contemplando uma vasta quantidade de temas. Foram 5 artigos no campo da En-
genharia Mecânica e 5 no ramo da Engenharia de Computação, 4 em cada área, respectivamente, Engen-
haria Civil, Engenharia dos Materiais e Química/Engenharia Química, 3 em Engenharia Cartográfica e 
2 em Engenharia Elétrica/Eletrônica, além de mais dois artigos que tiveram como foco o enfrentamento 
ao COVID 19.

Especificamente nessa edição, brindamos o nosso público com assuntos de interesse em quatro áreas. 
Pesquisas no ramo da Engenharia Civil trataram de alternativas tecnológicas com o objetivo de reduzir os 
custos na construção civil no Acre, desenvolveram diretrizes para a organização dos processos de implan-
tação utilizando Modelagem da Informação da Construção (BIM) e apresentaram a caracterização geo-
técnica e mecânica de um solo arenoso fina laterítico (SAFL) e seu desempenho no campo como camada 
de sublastro em pavimento ferroviário. No âmbito da Engenharia Mecânica foram realizados estudos so-
bre uma nova proposta de um modelo com mais de um ponto de controle na dinâmica vertical de pneus, 
bem como, a apresentação de um modelo tridimensional de um veículo de três eixos com suspensões 
independentes MacPherson e esterçamento nos eixos dianteiro e intermediário. Na esfera da Química, 
foi realizado uma revisão das principais estratégias de síntese para obtenção de derivados 1,2,3-triazóis e 
pesquisaram o emprego de catalisadores de ródio suportado em zircônia e titânia na reação de hidrodes-
oxigenação do fenol, usado como molécula modelo do bio-óleo. Ainda, no campo da Engenharia de 
Materiais foi feito a caracterização da esponja de água doce como arcabouço tecidual.

Esperamos que a leitura seja profícua e que de alguma forma sirva como motivação para novas pes-
quisas. Lembrem que a ciência e a tecnologia quando bem empregadas movem a humanidade para um 
mundo melhor. Aproveitem esta edição! 

Paulo Henrique Coelho Maranhão
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RESUMO: O artigo apresenta estudos realizados para avaliar a 
viabilidade da utilização de solos oriundos do estado do Acre na confecção 
de agregados artificiais de argila calcinada visando seu emprego em bases 
de solo-agregado. Considerando o alto custo dos agregados britados nessa 
região, decorrente de extensas áreas sem ocorrências de jazidas, torna-se 
imperativo o uso de alternativas tecnológicas que aproveitem os recursos 
locais e reduzam os custos na construção civil, fortalecendo a infraestrutura 
de regiões estrategicamente importantes para a segurança nacional.

PALAVRAS-CHAVE: Argila Calcinada. Pavimentos. Acre.

ABSTRACT: The paper presents studies carried out in a soil from 
the Southwest of Brazilian Amazon in order to produce artificial 
calcined aggregates for use in pavements. Due to lack of rocky outcrops, 
stony aggregates used there have the most expensive price in Brazil. 
Therefore, it’s important the use of technological alternatives that utilize 
local resources and reduce costs in construction, reinforcing both local 
infrastructure and National security.

KEYWORDS: Calcined Aggregates. Pavements. Amazon.

 

Estudo de solos do Acre para a produção 
de agregados de argila calcinada e 
misturas para bases em pavimentação– 
uma alternativa estratégica para o 
estado do Acre
Victor Hugo R Barbosa, Antônio C R Guimarães, Maria E S Marques, Carmen Dias Castro                         
Instituto Militar de Engenharia (IME)
Praça General Tibúrcio, 80, 22290-270, Praia Vermelha, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
*victorhrb@gmail.com

1. Introdução

As características geotécnicas do 
estado do Acre vêm demandando 
grandes esforços da engenharia 

rodoviária nas últimas décadas. Caracterizado 
por uma bacia sedimentar com um horizonte 
espesso de material fino em quase toda 
sua superfície, o estado possui uma grande 
variedade de solos, dos quais grande parte não 
apresenta pedogênese adequada para emprego 
direto em camadas de pavimentos [1]. 

Um dos fatores que dificultam a implantação 
de obras rodoviárias no Acre é a presença de 
solos conhecidos localmente como tabatinga, cuja 
ocorrência é mais intensa na região central do 
estado, tornando-se praticamente inviável sua 
remoção ao longo do leito estradal. Trata-se de um 
solo silto-argiloso de origem sedimentar e coloração 
esbranquiçada,apresentando consistência muito 
plástica e elevada expansão quando em contato 
com a água. 

Os estudos conduzidos por [2] evidenciam a 
baixa capacidade de suporte desse material em 
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pavimentos, onde ensaios triaxiais dinâmicos 
mostram que a tabatinga se deforma rapidamente 
quando saturada por capilaridade, situação 
na prática facilmente atingida em solos da 
Amazônia. A figura 1 apresenta um trecho da 
rodovia BR-364 – único eixo de ligação Leste-
Oeste do estado –, conhecida no meio rodoviário 
acreano pela grande ocorrência de tabatinga no 
subleito e também pela recorrência de defeitos 
estruturais em diversos pontos.     

Fig. 1 – Dificuldade de tráfego na BR-364 em decorrência 
da tabatinga durante o período chuvoso.

Outro problema rodoviário no estado é a 
ausência de jazidas de rochas disponíveis para 
exploração comercial, o que torna o Acre o 
único estado do Brasil que não produz esse tipo 
de agregado. A alternativa utilizada vem sendo 
a importação de agregados pétreos de estados 
vizinhos, porém a custos muito elevados, o que 
dificulta o planejamento e a viabilização de 
diversas obras [3]. A título de comparação, na 
figura 2 é apresentado um comparativo entre 
os preços do m³ da pedra britada para diversos 
estados segundo os índices da Construção Civil – 
SINAPI de janeiro de 2017 [4], onde constata-se 
que o Acre é o estado que apresenta o preço mais 
elevado do país, sendo o dobro do 2º mais caro, 
que é o estado do Pará.

Fig. 2 – Comparativo do preço da brita para diversos 
estados[4].

A procura por material tecnicamente 
conveniente que substituísse a rocha 
como material de construção resultou na 
descoberta e exploração de jazidas de solos 
lateríticosconcrecionados (lateritas ou piçarras) 
a partir dos anos 80, cujo material passou a 
constituir-se em uma alternativa comumente 
empregada para compor camadas granulares 
de pavimentos no Acre, especialmente pelo bom 
desempenho obtido na prática [1]. Contudo, esse 
tipo de solo não é considerado abundante na 
natureza local, com ocorrências bastante esparsas 
nos pontos mais elevados do relevo da região [5]. 

Outra peculiaridade reside na alta 
variabilidade entre as características físicas 
das diferentes jazidas de lateritas no Acre, não 
atendendo a diversos critérios de aceitação de 
materiais relativos à granulometria, índice de 
plasticidade e CBR da Norma DNIT 098/2007 – 
ES [6], a qual preserva critérios tradicionais de 
seleção de solos. Tal fato resulta em dificuldades 
contratuais, o que, via de regra, é solucionado 
através da estabilização física ou química desse 
material, encarecendo a obra [3].

Diante desse cenário geotécnico desfavorável, 
a produção de agregados alternativos a partir de 
recursos locais é uma alternativa que não pode 
ser desconsiderada. E o aproveitamento de solos 
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de larga ocorrência não utilizáveis em pavimentos 
pode ser útil como matéria-prima para a 
fabricação de agregados de argila calcinada. 
Os agregados produzidos, uma vez que ensaios 
específicos atestarem suas características físicas e 
mecânicas como uma alternativa à brita, podem 
facilitar a estabilização de solos granulares como 
as lateritas do Acre, que usualmente apresentam 
granulometria com excesso de finos.

Recentemente, a pesquisa e emprego dessa 
tecnologia em solo amazônico vem sendo 
aperfeiçoada através de trabalhos desenvolvidos 
pelo Exército Brasileiro. Nesse sentido, os 
Batalhões de Engenharia e Construção vêm 
contribuindo na obtenção de diversos dados 
locais, propiciando o suporte logístico necessário 
ao desenvolvimento de inúmeros trabalhos, em 
especial às pesquisas realizadas nas instalações 
do Instituto Militar de Engenharia (IME). No 
caso do estado do Acre, uma região fronteiriça, a 
propositura e execução de alternativas técnica e 
economicamente viáveis possibilitaria ao Exército, 
além da ampliação da atuação de sua força, 
promover o fortalecimento da infraestrutura em 
locais de importância estratégica para a defesa 
nacional.

2. Agregados artificiais de argila 
calcinada

De maneira geral, agregados artificiais ou 
sintéticos de argila são produtos cerâmicos fabricados 
ou reutilizados com o objetivo de substituir ou 
aperfeiçoar o uso de agregados naturais. 

Os agregados artificiais de argila podem 
ser definidos como aqueles provenientes 
da transformação de um solo argiloso, 
previamente processado, em um material inerte 
e com resistência mecânica satisfatória a uma 

determinada finalidade. O produto final depende 
fundamentalmente da temperatura de queima, 
da matéria-prima utilizada e do processo de 
conformação da massa cerâmica [7].

Os agregados artificiais de argila também 
podem ser provenientes de resíduos da indústria 
cerâmica, tais como telhas ou tijolos. Contudo, 
tais agregados reciclados geralmente apresentam 
características físicas muito diferentes dos 
agregados manufaturados, uma vez que no 
processo inicial de fabricação a que foram 
submetidos não havia a preocupação em atender 
as características necessárias a um agregado para 
uso em engenharia rodoviária.

Os agregados obtidos a partir da queima da 
argila podem ser classificados como expandidos 
ou calcinados (figura 3). A argila expandida é 
produzida a partir de matérias-primas específicas, 
as quais apresentam um inchamento piroplástico 
a temperaturas elevadas (cerca de 1100 ºC), 
sendo sua produção operacionalizada por meio 
de grandes fornos rotativos. A argila calcinada, 
por outro lado, não apresenta essa expansão e é 
queimada a temperaturas mais baixas, a partir 
de 760ºC. Desta forma, a argila calcinada pode 
ser produzida com mais facilidade em unidades 
cerâmicas convencionais, além de dispor de uma 
maior variabilidade de matérias-primas para sua 
produção, reduzindo custos [8], [9].

Fig. 3 – (a) Agregados de argila expandida produzidos pela 
empresa CINSITA; (b) Agregados calcinados antes e após 
redução por britagem [10], [7].
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Os primeiros trabalhos relevantes 
envolvendo agregados de argila calcinada em 
pavimentação rodoviária foram realizados nos 
EUA, nas décadas de 1950 e 1960, por meio de 
instituições como o Texas Highway Departament e 
o Lousiana Departament of Highway [11], [12]. As 
pesquisas desenvolvidas nesses locais serviram 
de base para que o Instituto de Pesquisas 
Rodoviárias, do antigo DepartamentoNacional 
de Estradas de Rodagem (IPR/DNER), desse 
início às primeiras pesquisas no Brasil no final 
dos anos 70, o que resultou na fabricação de 
uma unidade de usina móvel e na construção 
de alguns trechos experimentais [13].

Com base na experiência americana, 
tendo em vista estabelecer um sistema de 
classificação para uso em obras rodoviárias, o 
DNER adaptou métodos de ensaio e normas 
técnicas relativas à classificação de agregados 
sintéticos de argila, conforme apresentado nas 
tabelas 1, 2 e 3, por meio das quais é possível 
classificar o agregado em expandido ou não 
expandido, atribuindo-lhes valores de classe e 
grupo, seguido da obtenção do melhor tipo de 
utilização para o agregado em estudo [7], [12].

Tab. 1 – Ensaios do Texas Highway Departament adaptados pelo 
DNER.

Método Ensaio

DNER-ME 
222/94 [14]

Agregado sintético fabricado com argila - desgaste por 
abrasão

DNER-ME 
223/94 [15]

Argilas para fabricação de agregado sintético de argila 
calcinada - seleção expedita pelo processo de fervura

DNER-ME 
225/94 [16]

Agregado sintético fabricado com argila - determina-
ção da perda de massa após fervura

Tab. 2 – Classificação de agregados sintéticos 
(DNER-EM 230/94) [17].

Classificação dos 
 agregados graúdos

Massa especí-
fica aparente 

t/m³

Desgaste na 
água após 

fervura (%)

Abrasão Los 
Angeles (%)

Classe Grupo Máx Mín Máximo Máximo

I 
Argila 

Expandida

A 0,880 0,560 6 35

B 0,880 0,560 6 40

C 0,880 0,560 10 45

II 
Argila 

não expan-
dida

A - 0,880 6 35

B - 0,880 6 40

C - 0,880 10 45

Tab. 3 – Classificação de agregados sintéticos 
(DNER-ES 227/89) [18].

UTILIZAÇÃO CLASSE E 
GRUPO

Tratamentos superficiais IA

Revestimento de concreto asfáltico IA, IIA

Bases de concreto asfáltico IA, B, C 
IIA, B, C

Estruturas expostas de concreto de cimento portland leve IA

Pavimentos e concretos de cimento portland não expostos IA, B 
IIA, B

Materiais para base Todos

A partir de 1997, no entanto, o IME iniciou 
com sucesso diversas pesquisas envolvendo 
agregados de argila, porém obtidos por 
calcinação, tendo em vista possuir um custo de 
produção mais baixo que os agregados de argila 
expandida. Como resultado, vários trabalhos 
passaram a atestar o uso da argila calcinada 
como uma alternativa para a obtenção de 
agregados econômicos, especialmente visando 
suprir a carência de rochas adequadas na 
região amazônica.

Entre os trabalhos de grande relevância 
estão [9] e [13], onde foi desenvolvida uma 
metodologia completa de produção do agregado 
de argila calcinada, tendo como importantes 
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premissas a correta seleção da matéria-prima 
e um eficiente controle tecnológico. Dessa 
forma, por meio de um projeto do Centro de 
Excelência em Engenharia de Transportes 
(CENTRAN) e do apoio técnico e logístico 
do 8° Batalhão de Engenharia de Construção 
(8° BEC), foi possível produzir o material em 
uma unidade cerâmica convencional, sendo o 
agregado aplicado em um trecho de 1,0 km da 
rodovia BR-163 Cuiabá – Santarém (figura 4).

Fig. 4 – Detalhe da superfície do segmento da BR-163 
construído com argila calcinada em 2009 após dois anos de 
uso[13].

3. A Engenharia do Exército 
Desde a retomada das pesquisas com 

agregados artificiais de argila calcinada no final 
dos anos 90, o Exército Brasileiro tem se destacado 
através de sua efetiva participação na evolução 
dessa tecnologia, seja por meio do suporte dos 
Batalhões de Engenharia na amazônia ou pelos 
trabalhos desenvolvidos no IME.

A atuação da Engenharia do Exército, presente 
na Amazônia desde o século XVII, representa 
em muitas dessas localidades a única presença 

do Estado apta a prover condições mínimas 
necessárias a muitas famílias [19]. Além disso, 
mesmo em lugares mais desenvolvidos da região, 
os Batalhões de Engenharia preservam grande 
respaldo junto ao meio técnico rodoviário, 
contribuindo fortemente para a defesa nacional 
e o desenvolvimento do país.

Nesse contexto está inserido o 7º Batalhão 
de Engenharia de Construção (7º BEC). 
Localizado em Rio Branco, capital do estado do 
Acre, que possui um grande acervo englobando 
as principais obras de Rodovias e Aeroportos 
do estado (figura 5), além de um histórico de 
forte atuação no apoio técnico especializado às 
unidades de fronteira da região.

 

Fig. 5 - Implantação da BR-364 pelo 7º BEC em 1971 [14].

Com base nesse cenário, nota-se a 
importância de o Exército adquirir cada vez mais 
independência na propositura de alternativas 
técnicas mais eficientes e econômicas em solo 
amazônico, especialmente em regiões carentes 
de agregados como o estado do Acre. Isso se 
torna mais relevante ao considerarmos que os 
órgãos rodoviários desses locais muitas vezes não 
possuem condições de realizar estudos científicos 
no mesmo nível de pesquisas realizadas nos 
grandes centros do país. Tal situação é observada 
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na Universidade Federal do Acre, que apesar de 
possuir um corpo docente qualificado, ainda não 
possui programa de Pós-Graduação na área de 
Engenharia Civil.

4. Produção dos agregados calcinados
Visando à produção de agregados calcinados, 

foram coletadas no entorno da cidade de Rio Branco 
(figura 6) amostras de uma argila cujo aspecto 
tátil-visual demonstrava alta plasticidade, textura 
muito fina e aspecto mosqueado, com fundo cinza 
e manchas vermelhas, possivelmente relacionadas à 
redução de ferro, conforme pode ser visto na figura 
7. Solos com essas características são identificados 
regionalmente como tabatinga, que foi escolhido 
para essa pesquisa por sua ampla ocorrência no 
estado e também por se tratar de um material muito 
presente na realidade rodoviária local, especialmente 
ao longo da BR-364. 

Fig. 6 – Localização da ocorrência da matéria-prima desta 
pesquisa.

Em seguida, o material coletado foi transportado 
até o Laboratório de Solos do IME/RJ, onde foi 
realizada a caracterização física, química e térmica, 
além da caracterização mineralógica realizada no 
Laboratório de Pedologia e Mineralogia das Argilas 

da UFRJ [20]. 

Fig. 7 – Aspecto da matéria-prima coletada.

Com o objetivo de reproduzir em laboratório 
as etapas de produção da argila calcinada em 
escala industrial, a confecção dos agregados foi 
baseada em procedimentos desenvolvidos nos 
Laboratórios de solos e de misturas asfálticas 
do IME, por meio de processos de extrusão e 
queima da argila em diferentes temperaturas. 
A metodologia de produção consistiu nas 
seguintes etapas:
• A matéria-prima foi desagregada e seca ao ar. 

Logo após, foi umedecida até alcançar uma 
plasticidade que garanta uma boa extrusão no 
equipamento do IME, sendo utilizado como 
referência um teor de umidade próximo à 
metade do Limite de liquidez desse material, 
conforme sugerido em [7];

• Em seguida, foi vedada em um saco plástico 
e colocada na câmara úmida por 24 horas, de 
modo a permitir uma melhor homogeneização 
antes da extrusão (figura 8);

• O material foi então submetido à extrusão a 
vácuo no equipamento do IME, cujo bocal 

10 • RMCT

 VOL.37 Nº4 2020



possui formato hexagonal de diâmetro 
circunscrito de aproximadamente 20 
mm, em função da maior angulosidade 
proporcionada por esse formato, conforme 
sugerido em[8].  

• Após a extrusão das barras, estas eram 
cortadas com um fio de aço em pequenas 
peças medindo aproximadamente 15 mm;

• Devido à alta plasticidade da massa e visando 
a evitar problemas de trincas, os agregados 
foram secos ao ar livre durante seis dias, 
situação onde perdem grande parte da água 
livre (figura 9). 

Fig. 8 – Sequência de processos necessários à fabricação dos 
agregados em laboratório: (a) Umidecimento e mistura;(b) 
homogeneização da massa na câmara úmida.

Fig. 9 – (a) Extrusão à vácuo;(b) corte das barras e (c) aspecto 
dos agregados durante o processo de secagem.

• Em seguida, foram colocados na estufa a 110º 
C durante 24 horas, completando um período 

total de sete dias de secagem;
• Após a etapa completa de secagem, os 

agregados foram calcinados em três 
temperaturas diferentes: 900, 1000 e 
1100 ºC durante 30 minutos, tendo em 
vista que algumas propriedades variam 
consideravelmente em função da temperatura 
de queima. O equipamento utilizado foi um 
forno mufla, cuja taxa de aquecimento é de 
cerca de 20 ºC/min até atingir o patamar 
desejado (figura 10).

Fig.10 – (a) Calcinação em forno mufla e (b) obtenção das 
amostras em três diferentes patamares de temperaturas – 
900, 1000 e 1100 ºC.

Com o objetivo de classificar os agregados 
produzidos e visando aferir suas propriedades 
em diferentes patamares de temperatura, foi 
realizada a caracterização física e mecânica 
das amostras mediante uma série de ensaios 
padronizados. 

Como critério classificatório para o 
atendimento aos limites preconizados na norma 
DNER EM 230/94 [17], foram realizados os 
ensaios de Massa unitária (DNER ME 152/95 
[21]), Perda de massa após fervura (DNER ME 
225/89 [16]) e Desgaste por abrasão (DNER ME 
222/94 [14]). Adicionalmente, tendo em vista 
obter maiores parâmetros comparativos com 
agregados calcinados (e também naturais) de 
outras pesquisas, foram realizados os ensaios de 
absorção de água (DNER ME 081/98 [22]), Massa 
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específica aparente (DNER ME 081/98 [22]) e 
Perda ao choque Treton (DNER ME 399/99 [23]). 
Todos os ensaios foram realizados no laboratório 
de asfaltos do IME, conforme figura 11.

Tendo em vista promover a mistura dos 
agregados calcinados produzidos com um solo 
local, utilizou-se uma laterita oriunda de uma 
jazida comercial localizada na rodovia BR-317, 
próximo à divisa com a BR-364, cujos finos 
foram classificados como lateríticos argilosos 
(LG’) segundo a metodologia MCT.

Fig. 11 – Exemplos de ensaios de caracterização física e 
mecânica nos agregados: (a) Perda de massa após fervura; 
(b) Absorção de água; (c) Perda ao choque Treton e (d) 
Desgaste por Abrasão Los Angeles.

Assim como as lateritas estudadas em [3], o 
material utilizado apresenta elevado teor de finos 
(83,5% passante na peneira 10 mm) e consequente 
carência de material granular, o que impossibilita 
o enquadramento desse solo dentro de uma das 
faixas granulométricas da norma DNIT 98/2007, 
a qual especifica as condições de serviço a serem 
adotadas em camadas de pavimentos utilizando 

solos lateríticos.
Como alternativa às soluções tradicionalmente 

empregadas no Acre – estabilização química ou física 
a custos elevados –, promoveu-se a mistura desse solo 
laterítico com os agregados calcinados produzidos 
em uma composição, em massa seca, de 70% solo 
laterítico e 30% agregado calcinado. Para isso, 
os agregados foram fracionados por compressão 
mecânica em partículas menores através do uso 
de uma prensa Amsler, conforme apresentado na 
figura 12.

Fig. 12 – (a) Britagem dos agregados produzidos;(b) e 
(c) antes e depois da mistura solo laterítico – agregado 
calcinado.

5. Resultados dos ensaios na argila 
calcinada

Devido à alta plasticidade da matéria-prima e 
elevado teor de finos (100% passante na peneira 
nº 200), verificou-se que o processo de confecção 
da massa demandou uma grande quantidade de 
água, o que exigiu um maior tempo de secagem 
ao ar livre antes da queima no forno mufla.

Em todos os lotes de agregados produzidos não 
foram detectadas trincas ou deformações nos três 
patamares de temperatura utilizados. A seguir, são 
apresentados os resultados dos ensaios realizados.
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5.1 Absorção de água

O ensaio de absorção permitiu uma primeira 
visão sobre a qualidade do agregado produzido 
em função da temperatura de queima, uma 
vez que a redução de vazios nas partículas 
geralmente resulta no aumento da resistência 
mecânica. De forma inversamente proporcional, 
à medida que a absorção diminuiu, ocorreu um 
aumento da densidade aparente, resultado da 
maior coalescência dos grãos e da redução de vazios 
ou fissuras em seu interior.

Os resultados dos ensaios de absorção e massa 
específica aparente foram comparados com os 
valores obtidos na literatura. No caso da absorção, 
foi inserido também o limite máximo aceitável 
de 18%, conforme sugerido por [9]. Na figura 13 
é apresentado o resultado do ensaio de absorção 
da matéria-prima deste trabalho, conforme [20], 
comparando-os com as citadas referências em 
diferentes patamares de temperatura obtidas em 
[7], [9] e [24].

Fig. 13 – Absorção versus temperatura de queima. 

Analisando os gráficos, nota-se inicialmente 
que entre 900 ºC e 1000 ºC a argila desta 

pesquisa não apresenta significativa redução nos 
valores de absorção, indicando que o material 
ainda está em fase de pré-sinterização ou não 
chegou a formar a fase líquida, porém em ambos 
os casos os valores obtidos são inferiores ao limite 
máximo. Entre 1000 ºC e 1100 ºC, contudo, 
ocorre uma significativa redução na absorção da 
matéria-prima, apresentando valores inferiores 
aos demais trabalhos.

5.2 Massa unitária

A massa unitária pode ser entendida como 
a massa real do agregado englobando todos 
os espaços internos e externos. Os agregados 
sintéticos graúdos de argila calcinada (não 
expandidos) devem estar acima do limite 
mínimo de 0,88 g/cm³ para serem classificadas 
como tal, de acordo com a norma DNER 230/94 
[17]. 

Na figura 14 são apresentados os resultados 
do ensaio. Nota-se um valor satisfatório no que 
concerne o atendimento à norma citada, o que 
indica que os agregados produzidos podem 
ser classificados como agregados calcinados 
adequados para utilização em bases ou ainda 
para revestimentos asfálticos.

Fig. 14 – Massa unitária versus temperatura de queima.
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5.3 Perda de massa após fervura

Os resultados dos ensaios indicaram que a 
desidratação dos agregados foi satisfatória, o 
que muito contribui para a qualidade final do 
agregado, tendo em vista se tratar de um ensaio 
especificado em normas estrangeiras e nacionais. 
Dessa forma, ficou evidenciado que as massas 
cerâmicas produzidas apresentam resistência 
mecânica suficiente para os critérios da 
especificação DNER-ES 227/89 [18]. Utilizando 
essa especificação, temos que a perda de massa 
aceitável é de 10% para o uso em bases de 
pavimentação.  

Na figura 15, além do limite aceitável do 
DNER, são apresentados também trabalhos da 
literatura de referência para fins de comparação 
listados em [9], [7], [12] e [25], observando 
que alguns valores são apenas pontuais, pois 
alguns autores não realizaram o ensaio para 
mais de um patamar de temperatura. 

Fig. 15 - Perda de massa pós fervura versus temperatura de 
queima.

Observando o gráfico, nota-se que para todas 
as faixas de temperatura estudadas a perda foi 
inferior à literatura de referência, enquadrando-
se facilmente no limite normativo de 10% de perda 
prescrito pela norma DNER EM 230/94 [17].

5.4 Perda ao choque Treton

O gráfico da figura 16 mostra resultados 
satisfatórios para as amostras ensaiadas nos 
três diferentes patamares de temperatura, 
encontrando-se abaixo dos valores de referência 
[9] e [26] e ainda do limite máximo aceitável 
definido por [9].

 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 16 – Perda ao choque Treton versus temperatura de queima.

5.5 Desgaste por Abrasão Los Angeles

O resultado deste ensaio indicou uma perda de 
23%, que se encontra abaixo do limite normativo 
(estabelecido pelo DNER EM 230/94 [17]) de 45% 
para o uso de agregados calcinados em bases flexíveis, 
conforme mostrado na figura 17. O resultado obtido 
atende ainda o limite aceitável de 50% de perda por 
abrasão, estipulado pela Metodologia desenvolvida 
por [9]. Adicionalmente, assim como nos demais 
ensaios, são apresentados valores de referência da 
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literatura obtidos em [26], [7] e [9], evidenciando os 
baixos valores obtidos e mostrando que o agregado 
desta pesquisa, segundo o critério desse ensaio, 
possui características favoráveis para o emprego em 
bases de rodovias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 17 - Abrasão Los Angeles versus temperatura de queima.

5.6 Resumo dos ensaios

Na tabela 4 estão resumidos os resultados 
dos ensaios realizados nos agregados produzidos 
nesta pesquisa, onde verifica-se que em todos os 
patamares de temperatura utilizando como matéria-
prima a tabatinga pura foram atendidos, de forma 
simultânea, aos limites normativos para utilização 
em bases e aos limites indicados na metodologia 
desenvolvida em [9]. 
Tab. 4 – Classificação de agregados sintéticos [18].

Tipo de ensaio

Limite 
DNER 

EM 
230/94

[17]

Limite 
Met. 
CA-

BRAL 
(2005)

[9]

Valores obtidos 
em ºC

(Tabatinga AC)

900 1000 1100

Absorção (%) - ≤ 18 11,5 12,9 2,8

Massa específica aparente (g/cm³) - - 1,9 1,9 2,2

Massa unitária (g/cm³) ≥ 0,8 - 1,1 1,1 1,3

Perda após fervura (%) ≤ 10 ≤ 6 0,8 0,9 0,4

Perda ao choque Treton (%) - ≤ 60 18,1 15,3 22,2

Desgaste por abrasão Los Angeles (%) ≤ 45 ≤ 50 22,8 - -
 

6. Mistura de solo-agregado 
calcinado

No que concerne à correção granulométrica 
da laterita através da mistura de 30% em massa 
seca do agregado calcinado britado, a adição do 
agregado permitiu o enquadramento do material 
na faixa B da norma DNIT 98/2007, conforme 
apresentado na figura 18.

Fig. 18 – Enquadramento granulométrico da Mistura Solo-
agregado na ES DNIT 98/2007 – Faixa B.

Um estudo comparativo entre o 
comportamento mecânico da laterita antes e 
após a adição dos agregados pode ser vista em 
[20], onde ensaios triaxiais de módulo resiliente, 
combinado com a avaliação MCT da fração fina 
do solo, permitiram verificar que o ganho ou 
a perda de resistência às deformações elásticas, 
mediante a adição dos agregados em lateritas, vai 
depender também das peculiaridades genéticas 
dos finos desse solo (solos lateríticos) e não somente 
das características físicas  da mistura solo-agregado.

7. Conclusões
A adição dos agregados artificiais permitiu 
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efetuar a correção granulométrica no solo 
empregado, enquadrando-o na faixa B da norma 
DNIT 98/2007 e possibilitando, segundo esse 
critério, sua utilização como camada de base 
sem o uso de agregados pétreos importados 
de outros estados. Contudo, vale ressaltar que 
a referida norma também prescreve que bases 
com solos lateríticos de graduação graúda devem 
apresentar outros requisitos mínimos, tais como 
CBR ≥ 60% para N ≤ 5 x 106 e limite de liquidez 
inferior ou igual a 40%.

No tocante ao CBR, a laterita analisada 
apresenta um CBR de 9,7%, o que é considerado 
um valor baixo para utilização em bases. Vale 
ressaltar que as condições saturadas impostas 
na metodologia desse ensaio não refletem as 
condições reais dos pavimentos em regiões 
tropicais como a do Brasil. Entretanto, para 
fins de segurança contratual e atendimento 
aos métodos tradicionais vigentes, a tendência 
é que, de maneira geral, a adição de partículas 
de granulometria grosseira – por meio de uma 
mistura com os agregados calcinados – eleve os 
valores do CBR, facilitando o enquadramento 
nas especificações de serviço do DNIT. Para 
essa pesquisa, contudo, não foi possível fazer 
a verificação do CBR após a mistura do solo-
agregado, dada a grande quantidade de solo a 
ser transportado do Acre ao Rio de Janeiro para 
a produção dos elementos calcinados.

Com relação aos limites de consistência, 
solos lateríticos como o desta pesquisa podem 
apresentar valores elevados de limite de liquidez, 

acima da tolerância de 40% prevista em norma. 
Todavia, tal situação pode ser facilmente resolvida 
através da mistura com solos arenosos oriundos 
de jazidas locais.

No tocante à qualidade da argila calcinada, os 
ensaios realizados mostraram que os agregados 
produzidos nesta pesquisa atendem aos limites 
preconizados na norma DNER-ES 227/89, 
podendo ser utilizados como materiais de base 
para pavimentação. Ficaram evidenciadas as boas 
propriedades físicas e mecânicas em comparação 
à literatura utilizada como referência. Constatou-
se ainda que a menor temperatura utilizada 
(900 ºC) – que representa uma maior economia 
de energia na produção – atendeu a todos os 
critérios citados.

A incorporação de agregados calcinados 
produzidos a partir da tabatinga apresenta 
grande potencial de utilização. Em relação 
aos custos decorrentes do emprego da argila 
calcinada em pavimentação no Acre, embora não 
tenha sido objeto aprofundado de análise neste 
trabalho, pode-se dizer que o aproveitamento 
dessas argilas – que são abundantes ao longo do 
principal segmento rodoviário do estado (BR-
364), pode ter um custo de fabricação baixo 
quando se considera as alternativas de importação 
de material atualmente utilizadas. Além 
disso, a exploração de jazidas de solo laterítico 
concrecionado (“piçarra”) para utilização em 
bases, a despeito do bom comportamento 
mecânico, pode não suprir a elevada demanda de 
recuperação e construção de trechos no estado.
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RESUMO: O Exército Brasileiro (EB), há mais de uma década, 
envida esforços para a adequada utilização de BIM nos projetos e obras 
militares. Esta pesquisa desenvolveu diretrizes para a organização 
dos processos de implantação utilizando BIM, de modo a auxiliar as 
Comissões Regionais de Obras, órgãos públicos ou demais empresas do 
setor. O método escolhido foi o Design Science Research. Foram analisados 
os processos colaborativos em quatro estudos empíricos, apontados os 
benefícios e dificuldades no desenvolvimento dos modelos, e propostas as 
diretrizes para uso do BIM. Os principais resultados obtidos foram que 
os modelos melhoram a visualização para coordenação de todo o processo; 
permitindo a efetiva colaboração entre as equipes de projeto, fiscalização 
e execução. O método pode ser replicado, e as informações obtidas dos 
modelos carregadas no Sistema Unificado do Processo de Obras (OPUS), 
assim ampliando a base de dados para uso no controle de obras pelo EB.
PALAVRAS-CHAVE: Modelagem de Informação da Construção. 
Ciclo de Vida da Edificação. Gestão de projetos. Exército Brasileiro.

ABSTRACT: The Brazilian Army, for more than a decade, has been 
making efforts to properly use BIM in military construction projects. 
This research intends to contribute to the BIM process implementation to 
assist Brazilian Army, public agencies or other companies of the sector. 
The chosen method was Design Science Research. The research analyzed 
the collaborative processes involving four empirical studies, pointing 
out the benefits and difficulties in the development of the models, and 
proposed guidelines for the use of BIM. The main results obtained were 
that the models improve the visualization of projects for making and 
monitoring of the constructions; enabling effective collaboration between 
design, inspection and execution teams. The method can be replicated, 
and the information obtained with the use of models can be loaded in the 
Brazilian Army unified system for construction management (OPUS), 
thus expanding the database to control use by the Brazilian Army. 
KEYWORDS: Building Information Modeling. Building Life Cycle. 
Project Management. Brazilian Army.
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1. Introdução

A  Modelagem da Informação da 
Construção (BIM) viabiliza o 
gerenciamento da informação 

referente à construção no ciclo de vida das 
edificações. Estas mudanças são significativas 
e vão além da representação bidimensional 
das edificações. As informações produzidas são 

concentradas em um modelo, que funciona como 
uma grande base de dados, da qual podem ser 
extraídos os documentos necessários ao longo de 
todo o processo [1], [2]. 

Estes modelos viabilizam uma colaboração 
eficiente, integridade das informações, 
documentação inteligente, acesso facilitado aos 
dados da construção, alta qualidade do projeto, 
bem como um planejamento e coordenação 
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multidisciplinar [2] - [6].
No Brasil, a maioria dos empreendimentos 

ainda utiliza programas com modelos 
bidimensionais ou processos híbridos. As 
diversas disciplinas desenvolvem seus processos 
individualmente, e a maioria dos documentos 
produzidos são independentes entre si. Além 
disso, existem grandes dificuldades em organizar 
equipes capacitadas para trabalhar de modo 
integrado com interoperabilidade [7].

A adoção do BIM no serviço público ocorreu 
inicialmente de maneira esparsa e não coordenada. 
Desde 2010, algumas instituições como a Petrobrás 
e Banco do Brasil têm exigido o uso da modelagem 
BIM em algumas de suas licitações de projetos. 
Porém, pode-se destacar iniciativas atuais para 
estabelecer formatos e normatizações necessários à 
contratação de projetos e obras públicas em BIM. 
Como exemplo, as ações realizadas pelos Governos do 
Estado do Paraná e Santa Catarina, implementando 
medidas com caráter pioneiro no país [8], [9]. 

Em relação à normatização, em 2009, foi instalada 
uma comissão de estudo especial (ABNT-CEE 134), 
que desde então elaborou cinco normas referente aos 
modelos de informação na construção. Em 2017, foi 
criado pelo Governo Federal o Comitê Estratégico 
de Implementação do BIM, com a finalidade de 
propor a Estratégia Nacional de Disseminação do 
BIM no Brasil [10], [11].

No âmbito do Exército Brasileiro existem 
importantes sistemas de acompanhamento e gestão 
dos processos, que buscam a efetiva integração 
com o BIM. Com o objetivo de gerir todas as 
informações relacionadas às edificações militares 
foi desenvolvido, em 2008, um sistema web 
denominado Sistema Unificado do Processo de 
Obras (OPUS), apresentado na figura 1. A criação 
do OPUS impulsionou a utilização do BIM, sendo 
uma grande base de dados para gestão e controle 

de todos os processos que envolvem o ciclo de vida 
das edificações e Plano Diretor (PDOM) onde estão 
inseridas [12].

Fig. 1 – Sistema OPUS, Infraestrutura do PDOM 
georreferenciada.

O processo de adoção do BIM ocorre também 
no âmbito regional do EB, visando à melhoria na 
gestão de projetos e obras. Sua atuação é dividida em 
Organizações Militares (OM) responsáveis por atuar 
em regiões distintas do Brasil. Os projetos e obras 
pertencentes aos estados do Paraná e Santa Catarina 
são responsabilidade da Comissão Regional de 
Obras 5 (CRO 5). 

A atuação da CRO 5 envolve todo o ciclo de vida 
da edificação, ampliando as possibilidades de um uso 
efetivo de modelos BIM nos processos necessários. O 
foco deste artigo, baseado na pesquisa de Brocardo 
[13], está na utilização dos modelos de projeto e 
planejamento de obras militares desenvolvidos pela 
CRO 5.

2. Método de pesquisa
O trabalho foi estruturado em três partes 
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principais: delimitação do problema, produção do 
artefato e resultado. O método foi desenvolvido com 
base na abordagem de Design Science Research (DSR), 
proposta por Dresch, Lacerda e Antunes Júnior [14]. 

O DSR é um método muito utilizado na área de 
gestão e busca, com foco nas soluções de problemas, 
produzir e avaliar artefatos que proporcionam 
a melhoria dos sistemas em que estão inseridos. 
Procura também diminuir a lacuna entre a teoria e 
a prática, trabalhando de forma colaborativa com as 
organizações para testar novas ideias em contextos 
reais [14].

Uma das características importantes da 
DSR é a busca por problemas específicos, não 
necessariamente a solução ótima, mas a solução 
satisfatória para a situação. Porém, estas soluções 
encontradas devem ser passíveis de generalização, 

dentro de uma determinada classe de problemas. 
Desta forma, permitem que outros pesquisadores e 
profissionais, em situações diversas, possam utilizar 
o conhecimento gerado [14].

O objetivo deste tipo de pesquisa construtiva é 
produzir e avaliar um artefato inovador que, no caso 
deste trabalho, foram as diretrizes para uso de BIM 
no contexto das organizações militares brasileiras. 

A figura 2 apresenta de modo gráfico como foi 
a organização das etapas, envolvendo o objetivo 
principal da pesquisa, revelando a natureza da 
estratégia e destacando os pontos importantes 
desenvolvidos.

Como representado na figura 2, no decorrer 
da pesquisa, as três partes principais se 
desdobraram em seis etapas. Essas etapas foram 
estruturadas de acordo com seleção dos estudos 

Fig. 2 – Etapas da pesquisa.
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empíricos, proposta do artefato, e sua avaliação 
por meio da aplicação destas diretrizes. 

Primeiro foi delimitado o problema. A 
segunda etapa consistiu na realização da Revisão 
Sistemática da Literatura (RSL), que alimentou 
as demais etapas da pesquisa. Na terceira etapa 
foram escolhidos os estudos empíricos para 
observar, medir e testar o comportamento das 
diretrizes propostas, o artefato da pesquisa, na 
solução dos problemas encontrados.

Para o DSR é importante comparar os 
resultados obtidos com os requisitos previamente 
definidos, e essa avaliação pode ser feita num 
contexto real. Para tanto, os estudos empíricos 
são importantes para envolver o pesquisador e 
demais integrantes, esperando-se aprendizados 
baseados em experimentações.

O primeiro estudo empírico, com caráter 
mais exploratório, produziu as primeiras 
recomendações para o uso dos modelos BIM.

A quarta etapa englobou o segundo e terceiro 
estudos empíricos, com os quais foram avaliados 
os usos dos modelos e estruturadas as diretrizes 
de uso para a CRO 5. 

A quinta etapa foi a validação do artefato, 
por meio da aplicação das diretrizes no quarto 
estudo empírico. Por fim, na última etapa foram 
analisados os resultados, e consolidado o método 
das diretrizes para uso de BIM no contexto 
pretendido.

3. Diagnóstico
Foram analisadas diferentes fontes com 

o objetivo de coletar dados, quantitativos e 
qualitativos, sobre os processos atuais da CRO 5, 
e as perspectivas futuras. As informações foram 
analisadas a partir de documentos, entrevistas, 
registros em arquivo, observação direta, 

observação participante e de artefatos físicos 
escolhidos. 

O público alvo das primeiras entrevistas 
foram vinte profissionais integrantes da equipe 
multidisciplinar que compõe a seção técnica 
da CRO 5. Em uma segunda etapa foi aplicada 
outra entrevista com profissionais das empresas 
responsáveis pela execução das obras analisadas 
nos estudos empíricos.

As entrevistas foram divididas em quatro 
etapas: a primeira etapa coletou dados da equipe 
técnica e atividades desenvolvidas, a segunda 
verificou as ferramentas e sistemas utilizados 
pelos profissionais, a terceira etapa coletou 
os dados referentes aos processos de trabalho 
utilizando o BIM, e, por fim, a quarta e última 
etapa verificou os procedimentos de trabalho 
realizados para o planejamento das obras.

A segunda entrevista foi aplicada com 
profissionais das empresas responsáveis pela 
execução das obras analisadas nos estudos 
empíricos. Foram entrevistados 4 engenheiros, 
responsáveis técnicos dos respectivos estudos 
empíricos. Porém, outros profissionais envolvidos 
diretamente com as obras, como os fiscais e 
mestres de obras, também contribuíram de 
maneira informal com informações sobre o 
andamento das obras.

Para obter uma maior credibilidade foi 
entregue aos entrevistados, e aos demais 
integrantes dos processos, um resumo de todos os 
dados coletados. Assim, foi possível um feedback 
e avaliação das informações apresentadas.

3.1 Equipe técnica e atividades

A CRO 5 é uma Organização Militar (OM) 
com autonomia administrativa, que conta com 
uma equipe de 85 funcionários distribuídos em 
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6 seções.
Estas OMs são incumbidas de execução, no 

âmbito do Exército, das tarefas relacionadas às 
obras militares, pertinentes às atividades de 
construção, ampliação, reforma, adaptação, 
reparação, restauração, conservação e remoção 
de benfeitorias e instalações.

Os serviços e atividades realizados pela 
CRO 5 são bastante diversificados, já que 
se trata de uma equipe multidisciplinar. A 
aplicação da entrevista buscou ser realizada 
com profissionais de diferentes áreas. Dos 20 
funcionários entrevistados, 6 são engenheiros 
civis, 6 engenheiros eletricistas, 2 arquitetos, 
2 desenhistas, 3 orçamentistas e 1 técnico 
agrimensor.

3.2 Ferramentas e sistemas

Dentre os sistemas de amplo uso pelo EB está 
o OPUS, conforme citado anteriormente, com o 
qual são realizados carregamento de projetos, 
medições, aditivos, e controle físico-financeiro 
das obras. 

Os programas Sped e Spark foram desenvolvidos 
pelo EB, respectivamente, para o controle de 
documentos e comunicação entre as equipes. 

Os modelos arquitetônicos, todos desenvolvidos 
pela CRO 5, são elaborados com o Autodesk Revit. 
Para elaboração dos projetos complementares, 
quando realizados internamente, são utilizados 
diversos softwares como o QiBuilder, Eberick, TQS, 
Civil 3D e Infraworks. 

Além destes softwares, a equipe de topografia 
utiliza o Pix4D. Esta ferramenta garante uma 
conversão precisa da nuvem de pontos gerada 
pelo drone. Desta forma, auxiliando tanto 
no desenvolvimento dos projetos quanto nas 
medições necessárias para a fiscalização das 

obras.
Para a elaboração dos orçamentos, todos 

desenvolvidos pela CRO 5, utiliza-se o Orçafascio. 
O lançamento das informações necessárias, e 
vínculos com os modelos, podem ser realizados 
de maneira colaborativa. Esta ferramenta é 
integrada aos modelos BIM por meio do plugin 
OrçaBIM. Também é possível o lançamento 
manual das informações, caso as disciplinas não 
sejam desenvolvidas em BIM.

Estão em estudo de uso o Navisworks, para 
o planejamento das obras, o Laser Scanner, 
para medições e elaboração de projetos As 
Built e o sistema Solibri Model Checker para 
compatibilizações e checagem de regras. 

A comunicação entre as equipes, nos diferentes 
softwares, ocorre por meio dos relatórios com 
uso do formato BCF (BIM Colaboration Format). 
São compartilhados modelos ora nos formatos 
IFC, ora via plugin nos formatos nativos e de 
compartilhamento. O plugin do BIM Collab 
também é muito utilizado, já que gerencia 
e sincroniza rapidamente as informações 
específicas em nuvem.

Atualmente não é exigido o uso do BIM pelas 
empresas contratadas para desenvolvimento dos 
projetos complementares. Porém, já existe um 
edital de contratação com estes novos processos 
em andamento. Espera-se que em breve este 
edital passe a ser um padrão para todas as 
contratações necessárias.

3.3 Processos de trabalho utilizando o BIM 

Todos os entrevistados concordam que a 
adoção do BIM e sua ampla utilização faz parte 
da missão da CRO 5. A implantação da tecnologia 
procura ser realizada de maneira cíclica, de forma 
que uma fase possa retroalimentar a outra. Desta 
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forma, melhorando os processos de acordo com 
as experiências, além de aperfeiçoar a equipe e 
as aplicações das ferramentas. 

Para os entrevistados, as principais vantagens da 
implantação do BIM foram melhorar a qualidade 
do projeto, confiabilidade nas especificações e 
quantitativos, e precisão na compatibilização dos 
projetos entre as diferentes disciplinas.

Todos concordam que para trabalhar 
utilizando o BIM existe a necessidade de 
profissionais mais qualificados. Além disso, 95% 
dos entrevistados afirmam que com a adoção do 
BIM é preciso um maior número de informações 
do projeto na fase inicial, com maior participação 
de profissionais das diferentes áreas. 

Vale colocar que a CRO 5 busca manter a 
equipe sempre capacitada e atualizada, com 
novos cursos, palestras e seminários na área, em 
média com ocorrência de uma vez por mês.

Não houve um consenso quanto às resistências 
existentes na utilização do BIM nos processos de 
trabalho: 35% discorda, 35% concorda, e 30% 
não concorda nem discorda. 

Existem pessoas responsáveis pela organização 
de padrões e adaptações dos softwares utilizados 
para adequá-los às necessidades da CRO 5, para 
75% dos entrevistados. A mesma porcentagem 
afirma que são realizados investimentos em 
customizações de softwares ou ferramentas que 
auxiliem na gestão dos processos. 

A maior parte dos entrevistados (65%) 
também concorda que a CRO 5 possui medidas 
para garantir a interoperabilidade dos aplicativos 
utilizados pelas diversas disciplinas (estrutural, 
elétrico, hidráulico, etc.).

3.4 Planejamento das obras

Dos 20 profissionais entrevistados, 15 são 

da equipe multidisciplinar de planejamento e 
fiscalização de obras da CRO 5. Estes profissionais 
destacaram quais são os componentes do 
planejamento das obras utilizados.

O escopo da obra é controlado para 73,3% dos 
entrevistados somente através de orçamentos e 
memoriais, e para 60% por meio do contrato. Já 
o cronograma da obra é controlado por 86,6% 
dos profissionais manualmente com o software 
Microsoft Excel. Vários deles colocaram como 
sugestão a utilização do MS Project de maneira 
mais efetiva, para a verificação dos desvios de 
projeto. Vale a pena ressaltar que a DOM é 
informada constantemente sobre o andamento 
ou variações das obras por meio do OPUS, 
principalmente sobre assuntos referentes a 
aditivos, supressões ou desvios existentes.

Para a equipe, o OPUS funciona como uma 
grande base de dados onde os projetos e obras são 
registrados. Entretanto, deve-se ressaltar que nas 
etapas de fiscalização da construção e avaliação 
pós-ocupacional os modelos BIM produzidos nas 
fases de projeto ainda são pouco utilizados no 
Exército Brasileiro.

4 Estudos empíricos
Apesar da ampla utilização dos processos 

BIM, em nível estratégico com o OPUS, 
operacionalmente poucas CROs utilizavam 
ferramentas BIM para elaboração dos projetos 
desde sua concepção. 

Na CRO 5, havia algumas iniciativas para 
implantação do BIM na concepção dos projetos 
desde o início da utilização do OPUS, mas 
sua implementação só foi concretizada com a 
participação da primeira autora no ano de 2015. 

A partir deste ano, todos os novos projetos 
arquitetônicos foram elaborados em BIM, e 
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compatibilizados com modelos no formato IFC, 
quando os projetos complementares também 
foram desenvolvidos em BIM, internamente ou 
pelas empresas contratadas.

O método apresentado na seção 2 foi aplicado 
em quatro edificações que utilizaram BIM para o 
desenvolvimento de projetos, gestão dos processos 
e uso das informações em obra. O critério inicial 
de seleção dos estudos foi o levantamento de 
projetos que já tivessem ultrapassado as etapas 
iniciais de implantação do processo BIM. Porém, 
não foi excludente a participação de profissionais 
que não dominavam o uso destas ferramentas.

Foram escolhidos projetos concebidos pela 
equipe de arquitetura da CRO 5, e que estavam 
em fase de planejamento ou início da execução 
da obra. Foram analisadas quatro edificações 
conforme consta na tabela 1.

Tab. 1 – Descrição dos estudos empíricos.

Estudos Empí-
ricos Data iní-

cio real

Prazo inicial Características dos 
projetos 

EE1 - Pav Co-
mando AD5 Mar/2016 12 meses Pavilhão administrativo, 

com 1 pavimento. 
EE2 - PNR 27º 

B Log Fev/2016 18 meses Bloco residencial, com 4 
pavimentos. 

EE3 - CCCF 34º 
BI Mec Dez/2016 13 meses Pavilhão administrativo 

com 1 pavimento.
EE4 - COp 5ª 
DE e 11ºCT Nov/2016 18 meses Pavilhão administrativo 

com 3 pavimentos.

A escolha dos estudos empíricos foi realizada 
de acordo com as seguintes etapas:
• Verificação dos propósitos dos modelos: através 

da revisão bibliográfica sobre BIM foram 
analisados os atuais usos e possíveis aplicações;

• Estudos dos softwares utilizados pela equipe 
e modelos de compatibilização, interoperáveis 
por meio do formato IFC;

• Localização e prazo das obras, para viabilizar 
análises mais completas.

Primeiro, foi realizado um estudo piloto 
exploratório, para aplicação do método e 
avaliação dos resultados. Após este primeiro 
estudo, foram lançadas as diretrizes iniciais 
do uso do BIM nos demais estudos empíricos 
selecionados. 

Os dois primeiros estudos selecionados 
ainda fazem parte do processo de transição de 
tecnologias, começaram a ser desenvolvidos 
em CAD bidimensional e posteriormente 
modelados com ferramentas BIM. O estudo 
piloto foi um projeto de menor porte e o 
segundo estudo empírico um projeto de maior 
porte. 

Na etapa inicial da pesquisa, ainda não 
haviam projetos com processos BIM desde a 
fase de concepção, mas foi possível realizar a 
modelagem pela equipe da CRO 5. 

Esta modelagem foi importante para 
verificar algumas interferências, antes ou 
durante a etapa de licitação, que ainda puderam 
ser corrigidas para sua correta execução. 

Já o terceiro e quarto estudos utilizaram o 
BIM desde o início do processo de concepção 
dos projetos, e grande parte dos projetos 
complementares recebidos também foram 
desenvolvidos com ferramentas BIM ou 
softwares compatíveis. 

Nestes últimos estudos, foi possível aplicar 
os procedimentos aprendidos nos anteriores. A 
primeira autora da pesquisa, como integrante 
da equipe da seção técnica da CRO 5, obteve 
contato direto com todos os profissionais 
envolvidos no processo. Desta forma, foi possível 
propor o artefato por meio da aplicação das 
diretrizes para uso de BIM na CRO 5. 

Nas próximas seções, serão apresentados 
os dados coletados das entrevistas com as 
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empresas responsáveis pela execução das obras. 
Além disso, serão descritos os procedimentos 
realizados com uso do BIM, as questões 
de colaboração e interoperabilidade, e os 
benefícios e dificuldades encontrados.

4.1 Estudo Empírico 1 – Pavilhão Comando 
da Artilharia Divisionária 5

A Artilharia Divisionária 5 (AD/5), localizada 
em Curitiba, possui um pavilhão administrativo 
que foi projetado inicialmente em CAD no ano 
de 2014. Como os projetos somente são licitados 
com o projeto executivo, esta etapa do projeto 
foi realizada em BIM pela primeira autora em 
2015. 

Seu desenvolvimento foi realizado no período 
de transição do uso de ferramentas BIM para 
elaboração dos projetos desenvolvidos pela 
CRO 5. Sendo que este foi o primeiro projeto 
arquitetônico executivo, com um modelo BIM, 
a ser carregado no OPUS pela CRO 5. 

O desenvolvimento deste projeto foi 
importante para alinhar os materiais fornecidos 
pela DOM com as necessidades processuais 
da CRO 5. A partir das configurações básicas 
existentes, foram desenvolvidos arquivos 
Template, um padrão para iniciar os projetos, 
e bibliotecas de acordo com a demanda de 
projetos da CRO 5. 

Estas configurações e parametrização dos 
componentes continuaram a ser aperfeiçoadas 
durante o desenvolvimento dos demais projetos, 
e de acordo com as exigências da DOM.

Este estudo empírico teve caráter exploratório 
e foi relevante para, após o diagnóstico do uso 
do BIM na CRO 5, aperfeiçoar a modelagem 
e realizar testes com a aplicação para o uso na 
etapa de planejamento.

A empresa responsável pela execução da 
obra é de pequeno porte e já havia executado 
outras obras do EB, porém esta foi a primeira 
obra que passou a utilizar ferramentas BIM no 
processo de projeto. 

Os principais softwares utilizados pela 
empresa para o controle e acompanhamento 
da obra são o Excel e MS Project.  E para leitura 
dos projetos recebidos utilizam principalmente 
o AutoCAD. 

Esta empresa não apresentou resistências 
ao uso de tecnologias BIM nos processos, mas 
também teve pouco envolvimento, procurando 
atender os requisitos mínimos solicitados. 

A fiscalização desta obra foi facilitada pela 
proximidade da obra com a CRO 5, ambos 
localizados dentro do Forte do Pinheirinho. 
Apesar da busca por melhorias do processo, e 
do acompanhamento contínuo pela equipe de 
fiscalização da CRO5, a empresa apresentou 
um grande atraso na obra e sofreu processo 
administrativo. Sendo que a obra foi concluída, 
por meio de uma segunda contratação, somente 
em junho de 2019.

Se houvesse uma maior participação da 
empresa, em colaboração com a equipe de 
fiscalização da CRO 5, a conclusão da obra 
poderia ter ocorrido como o planejado. Apesar 
do uso dos modelos, evidenciando o processo 
e prazos para o andamento da obra, estes 
modelos não foram utilizados pela empresa 
executora. 

O uso do BIM ocorreu parcialmente neste 
estudo, já que as fases iniciais ocorreram 
com uso de tecnologias CAD bidimensional. 
Apesar dos projetos complementares serem 
desenvolvidos por empresas contratadas que 
não trabalham em BIM, a CRO 5 desenvolveu 
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a modelagem para compatibilização e uso na 
etapa de construção, conforme modelo da 
figura 3. 

Fig. 3 – Projeto elétrico modelado com o Autodesk Revit MEP.

Neste primeiro momento já foi possível observar 
importantes benefícios com o uso dos processos 
BIM, mesmo ocorrendo parcialmente. Vale 
destacar: melhoria na visualização das alterações 
realizadas nas propostas, documentação do 
projeto produzida de maneira integrada e precisa, 
compatibilização mais eficaz, aumento da qualidade 
do projeto executivo, entendimento da evolução 
construtiva junto ao cronograma proposto.

Porém, nesta etapa de transição, é difícil realizar 
todas as potencialidades das ferramentas, pois 
os processos ainda estão sendo alinhados a estas 
novas tecnologias. A falta de padrões e bibliotecas 
configurados também confere certa morosidade 
ao processo. De qualquer forma, o estudo piloto 
foi válido para estudar as possibilidades do uso do 
modelo na etapa de planejamento e execução da 
obra. 

4.2 Estudo Empírico 2 – Próprio Nacional 
Residencial do 27º Batalhão Logístico

O segundo estudo realizado é um Próprio 

Nacional Residencial (PNR), segundo a IG 50-
03 da DOM: “edificação de um ou mais pavimentos, 
isolada (casa) ou integrante de apartamentos, utilizada 
com a finalidade específica de servir de residência para 
o pessoal do Exército, com seus dependentes”. 

Os processos foram similares ao primeiro 
estudo: inicialmente, os projetos foram 
desenvolvidos com softwares não paramétricos, 
sendo modelados para compatibilização e uso 
na etapa de construção, como mostra a figura 4. 
O principal diferencial em relação ao primeiro 
estudo é o porte da obra, o que aumentou a 
complexidade dos modelos e vínculos com o 
planejamento realizado.

Fig. 4 – Modelos Projetos Arquitetônico e Estrutural.

Este projeto possui uma tipologia arquitetônica 
padrão que foi amplamente utilizado pelo 
EB, sendo executado em diversas localidades. 
O projeto original não havia sido concebido 
em BIM, mas possui vários dados coletados 
referentes à sua construção. Estas informações 
foram importantes para a elaboração de um 
planejamento mais adequado à execução da obra.

A empresa inicialmente responsável pela 
execução do segundo estudo empírico também 
não havia acompanhado alguma obra que 
utilizasse processos BIM. 

Esta empresa também apresentou problemas 
trabalhistas e, da mesma forma, sofreu processo 
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administrativo. Já a segunda empresa contratada 
recebeu os modelos atualizados, foi realizada uma 
comparação com a nuvem de pontos produzida 
com o escaneamento a laser.

A colaboração neste segundo caso ocorreu 
de maneira similar ao primeiro, somente 
a modelagem foi mais demorada devido à 
complexidade do projeto. O arquivo padrão para 
início das modelagens já estava com as principais 
configurações realizadas, o que facilitou o 
processo. 

A interoperabilidade também não foi restritiva, 
porém o número de interferências encontradas 
foi maior devido a problemas de compatibilidade 
entre os projetos realizados inicialmente em 
ferramentas convencionais. Este já foi um 
grande benefício da troca de tecnologias, por 
detectar problemas e incompatibilidades antes da 
execução da obra. 

A equipe também melhorou o domínio das 
ferramentas, realizando uma opção de vínculo 
automático com o cronograma. Entretanto, nem 
todos os elementos funcionaram adequadamente, 
sendo necessário revisões e algumas adaptações 
de acordo com o desenvolvimento da obra. 

A introdução das ferramentas BIM, mesmo 
em etapas tardias nestes estudos, aproximou as 
equipes e diversos profissionais responsáveis em 
um processo cada vez mais colaborativo. 

Nas compatibilizações várias decisões foram 
tomadas em conjunto, antecipando problemas 
que prejudicariam o andamento da obra. A 
melhoria na visualização das propostas agilizou 
estas decisões e consequentemente aumentou a 
qualidade da documentação produzida. 

Uma das dificuldades encontradas, que 
também ocorreu no estudo anterior, foi a 
integração com a empresa responsável pela 

execução da obra. A facilidade de troca de 
informações, e transparência dos processos, nem 
sempre ocorreu da mesma forma que com as 
equipes da CRO 5. 

 Outro fator relevante, destacado com as 
modelagens realizadas, foi a falta de qualidade 
dos projetos complementares terceirizados. As 
licitações atualmente não exigem a elaboração 
dos projetos em BIM, e em grande parte dos 
casos foram necessárias várias revisões nos 
projetos para que atendessem as demandas 
adequadamente.

4.3 Estudo Empírico 3 – Centro de Comando 
e Controle Fixo do 34º Batalhão de Infantaria 
Mecanizado

O Centro de Comando e Controle Fixo (CCCF) 
do 34° Batalhão de Infantaria Mecanizado (34° BI 
Mec) é localizado em Foz do Iguaçu. Seus projetos 
foram desenvolvidos em BIM pela CRO 5 desde as 
etapas iniciais. 

Os modelos foram utilizados para a 
compatibilização dos projetos, no processo de 
etiquetagem do PBE Edifica, e no planejamento e 
controle da obra.  Este foi o primeiro pavilhão do 
EB a receber o selo de Eficiência Energética em 
Edificações (figura 5).

Neste terceiro estudo empírico, foi possível 
observar claramente a melhoria do processo desde 
as etapas iniciais do projeto, de maneira colaborativa 
e multidisciplinar.

A integração entre equipes melhorou as práticas 
realizadas, e as lições aprendidas foram importantes 
para o desenvolvimento dos próximos projetos 
realizados pela CRO 5. 

Neste projeto, a equipe de topografia realizou 
diversos vídeos com o uso de um drone, o que 
facilitou o desenvolvimento do estudo preliminar, 
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melhorando a visualização de detalhes da localização. 
A implantação da edificação foi desenvolvida em 

conjunto com a equipe de arquitetura. O estudo 
foi elaborado de forma a aproveitar o desnível do 
terreno, além de evitar o corte da vegetação existente. 

A importação da superfície topográfica elaborada 
no Civil 3D para o Autodesk Revit ocorreu de maneira 
precisa, sendo possível analisar as informações 
obtidas no levantamento topográfico.

Os projetos complementares, estrutural e 
elétrico, também foram desenvolvidos internamente. 
Somente o projeto da fundação e o projeto hidráulico 
foram realizados por empresas terceirizadas, que 
utilizaram ferramentas bidimensionais. Estes 
projetos também foram modelados pela equipe 
da CRO 5 para a compatibilização com as demais 
disciplinas.

A colaboração no desenvolvimento destes projetos 
foi intensa, sendo que o estrutural foi elaborado com 
o software CypeCAD e o elétrico com o AltoQI Lumine. 

Na verificação de interferências entre as 
disciplinas, na etapa de projeto executivo, 
houve um número significativamente menor de 
incompatibilidades. Também foram extraídas 
diversas informações, de especificações e 
quantitativos, para a elaboração do orçamento e 
termo de referência.

Fig. 5 – Perspectivas CCCF do 34º BI Mec.

Foram realizadas diversas configurações e 
padrões das ferramentas utilizadas. Também 
houve um maior envolvimento da empresa 
contratada para a execução da obra, evidenciando os 
benefícios do uso do BIM nesta etapa de execução.

Um dos desafios deste estudo foi a distância entre 
a CRO 5 e a obra. Foram realizadas, a cada 15 dias 
no máximo, reuniões para verificar o andamento do 
cronograma, avaliação do atendimento dos padrões 
de qualidade exigidos, apresentação do executado 
até o momento e relatórios de desvio do projeto. 

O fiscal da CRO 5 realizou viagens, no máximo 
mensais, para acompanhamento e medição da obra. 
Todos os dados referentes à obra foram carregados 
no OPUS, sistema pelo qual os profissionais 
envolvidos e chefias controlavam estas informações.

Mas, alguns fatores também dificultaram o 
aperfeiçoamento do processo, principalmente na 
atualização dos modelos de acordo com o andamento 
da obra. 

4.4 Estudo Empírico 4 – 11º Centro de 
Telemática e Centro de Operações da 5ª 
Divisão de Exército

O 11º Centro de Telemática (11ºCT) e o Centro 
de Operações da 5ª Divisão do Exército (COp 
da 5 ª DE) possuem um pavilhão administrativo 
localizado em Curitiba (figura 6), este projeto 
arquitetônico foi desenvolvido pela equipe 
multidisciplinar da CRO 5 em BIM. 

Fig. 6 – Perspectiva do 11º CT e COp da 5ª DE.
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Neste último estudo empírico, foi aplicado o 
artefato proposto, as diretrizes para uso do BIM, 
validando os benefícios e melhores práticas dos 
estudos anteriores. 

Os profissionais envolvidos já estavam cientes 
das alterações dos processos com o BIM em todas as 
etapas, incluindo a contratação dos complementares 
e a execução da obra. 

O último estudo empírico procurou avaliar os 
processos propostos nos estudos anteriores. A equipe 
já havia passado pela etapa de transição inicial e foi 
solicitada uma participação maior das empresas 
terceirizadas do processo. 

Este processo foi balizado pelos pontos positivos 
verificados, e pelas necessidades de revisões 
diante das dificuldades anteriores. Então todos os 
profissionais envolvidos, incluindo os terceirizados, 
estavam envolvidos nas mudanças necessárias.

A empresa responsável pela execução desta obra 
já destacou alguns benefícios com o uso do BIM, 
como a identificação de pontos e caminhos críticos, 
facilitando possíveis soluções ou alternativas que 
diminuam o prazo de execução. Também relatou 
que os modelos evitam eventuais transtornos pela 
má interpretação dos projetos. 

Entretanto, destacou algumas dificuldades como 
a capacitação prévia dos envolvidos, para utilização 
dos softwares, demandando tempo e custos. Estes 
fatores nem sempre estão disponíveis no momento 
necessário para as mudanças nos processos.

Buscou-se, neste estudo, o desenvolvimento de 
todas as etapas em BIM de maneira colaborativa. 
Apesar de não ser uma exigência do edital, os 
projetos complementares foram desenvolvidos 
também em BIM, ou softwares compatíveis, pelas 
empresas contratadas. 

O projeto estrutural foi realizado com o software 
TQS e o hidráulico com o Autodesk Revit MEP. Apenas 

o elétrico foi desenvolvido em AutoCAD 2D, mas foi 
modelado para a compatibilização com participação 
da empresa contratada. O objetivo foi evidenciar os 
benefícios do uso do BIM, extraindo do modelo as 
informações necessárias.  

Os modelos também foram utilizados para 
compatibilização com as demais disciplinas, no 
processo de etiquetagem do PBE Edifica, e no 
planejamento e controle da obra.

A localização desta obra foi um facilitador 
no processo de acompanhamento da obra, já 
que também está no Forte do Pinheirinho. Mas 
o principal benefício para a efetiva integração 
dos profissionais foi o envolvimento de todas as 
partes, o que potencializou o uso das ferramentas. 

5. Análise dos resultados
Os estudos empíricos apresentados 

demonstraram como ocorreu o uso de BIM 
em projetos e obras realizados pela CRO 5. 
Foram apresentados os dados referentes à 
CRO 5, as especificidades de cada caso e das 
empresas contratadas, assim como os benefícios e 
dificuldades encontrados.

Apesar de experiências distintas com o uso de 
BIM, foi possível levantar fatores em comum que 
puderam contribuir para a proposta de diretrizes 
de uso. O método pode ser utilizado em outras 
CROs, assim como para outras instituições 
públicas e privadas que busquem implantar 
estes novos processos. A seguir, é apresentada a 
análise destes fatores, que constituem a base para 
elaboração das diretrizes propostas. 

5.1 Gestão dos processos

O planejamento estratégico é um fator 
determinante nos processos do EB, de uma 
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forma ampla, em todas as suas organizações. 
Especificamente, no Sistema de Obras Militares 
(SOM), a motivação para implantação de novas 
tecnologias sempre esteve presente desde os mais 
altos níveis hierárquicos até os níveis operacionais. 

A adoção dos processos BIM ocorreu de 
maneira gradual, neste caso primeiro em nível 
estratégico, com o OPUS, posteriormente em 
nível operacional. 

A capacitação profissional da equipe, para 
trabalhar com o uso do BIM, é uma das 
dificuldades do EB. Existem diversos níveis 
de conhecimento, uma grande rotatividade 
dos profissionais militares de carreira, e 
diversidade cultural nas várias localidades onde 
estão instaladas. De uma maneira geral, falta 
capacitação dos profissionais para trabalharem 
com processos BIM.

Outra dificuldade que pode ocorrer nos 
projetos é a questão de o BIM não ser uma 
exigência de contrato, o que depende da 
capacitação voluntária das empresas. Se esta 
já fosse uma exigência nas licitações, poderia 
melhorar a qualidade técnica e induzir a 
capacitação para domínio das ferramentas BIM 
por parte das empresas participantes. 

Em contrapartida, existem vários fatores 
que proporcionam um ambiente favorável para 
as mudanças de processos, como uma equipe 
multidisciplinar que pode realizar o processo 
colaborativo, com troca de informações contínua, 
em todo o ciclo de vida das edificações. 

Também pode ser mencionado que os 
projetos e obras desenvolvidos pelo EB são 
patrimônios próprios, a instituição não visa lucro 
e busca sempre as melhores soluções dentro das 
condições viáveis, além de valorizar a organização 
dos processos, a disciplina, a coletividade, o rigor 

e qualidade nos serviços desenvolvidos.
Neste sentido, ocorreu inicialmente um 

mapeamento dos processos na CRO 5, capacitação 
das equipes e reestruturação de maneira gradual 
com o uso do BIM. 

Existem vários fatores que proporcionaram um 
ambiente favorável para as mudanças necessárias. 
Um dos mais importantes é a organização de 
equipes multidisciplinares que atuam de maneira 
colaborativa em todo o processo. 

Estas equipes trabalham com troca de 
informações contínua em todo o ciclo de vida das 
edificações, por meio da interoperabilidade dos 
softwares utilizados.

5.2 Uso das tecnologias

No uso de novas tecnologias, é importante 
o conhecimento dos conceitos e aplicações que 
envolvem o processo BIM. Não basta somente 
a habilidade de utilização dos softwares e das 
funcionalidades disponíveis. Portanto, o tema foi 
amplamente discutido para aplicação dentro da 
realidade da CRO 5.

Para ampliar o uso do BIM, ocorreu 
reestruturação dos processos existentes, e 
adequações necessárias, visando os seguintes 
objetivos e usos:
• Mapear os processos de uso das tecnologias 

pela Seção Técnica da CRO 5;
• Elaborar Guias de Boas Práticas em BIM para 

as Comissões de Obras;
• Utilizar modelos para identificação de conflitos, 

melhorar a compatibilidade entre os projetos, 
ou Clash Detection, antecipar erros construtivos, 
e simular o processo construtivo;

• Utilizar modelos para extração automática e 
integrada de quantitativos para orçamentação;

• Utilizar modelos para análise de eficiência 
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energética;
• Utilizar modelos para elaboração de projetos As 

Built, operação e manutenção das edificações;
• Viabilizar um sistema de comunicação integrado 

através da interoperabilidade, organizando as 
bases de dados dos projetos, e melhorando o 
fluxo de trabalho;

• Organizar padrões, adaptações e customização 
dos softwares para adequá-los às necessidades 
da CRO 5.
Vale destacar, porém, que nem todos os 

objetivos foram amplamente alcançados. Assim 
como em outras empresas brasileiras, o estágio 
atual do BIM na CRO 5 é de transição de 
tecnologias, avanços e mudanças de processos 
serão necessários para sua ampla utilização.

5.3 Colaboração entre equipes

Apesar de ser pouco citado nas entrevistas 
realizadas com a equipe técnica da CRO 5, houve 
certa resistência ao mudar os processos e trabalho 
com o BIM. Nesta transição é comum certo receio 
por parte da equipe, por não saber como utilizar 
as ferramentas computacionais, e como lidar com 
a nova maneira de trabalhar. 

Mas, a partir do momento em que aplicação 
do BIM nos processos de projeto foi realizada 
de forma efetiva, houve a conscientização dos 
benefícios reais da colaboração entre as equipes.

Esta conscientização foi muito importante 
para que a proximidade entre as equipes fosse 
além de trabalhar no mesmo ambiente. Soluções 
foram discutidas, simuladas e muitos problemas 
antecipados de maneira colaborativa. Foi possível 
compartilhar as diferentes experiências entre os 
profissionais e incorporar estas informações nos 
modelos. 

Esses modelos formaram um banco de 

dados, que poderá ser utilizado como base de 
boas práticas para projetos e acompanhamento 
de obras futuras. Além disso, os modelos 
também contêm informações importantes para 
as Organizações Militares que irão realizar a 
manutenção destas edificações.

Apesar das resistências iniciais, principalmente 
no primeiro e segundo estudos empíricos, com 
a apresentação dos resultados do novo processo 
com BIM nos estudos empíricos seguintes, esta 
postura mudou. 

As empresas no terceiro e quarto estudos 
puderam verificar que as medições mais precisas 
reduzem erros muitas vezes recorrentes, além de 
facilitar a visualização do processo construtivo 
e possíveis replanejamentos. Desta forma, a 
colaboração entre equipes de fiscalização e 
execução foi vantajosa para ambas as partes, 
melhorando o controle e planejamento dos 
recursos aplicados.

6. Diretrizes para uso de BIM nos 
projetos militares

Diante da abrangência do uso de BIM, é 
importante o estabelecimento de diretrizes 
estruturadas para seu uso adequado. Nesta 
pesquisa, o artefato foi proposto na forma de 
um conjunto de diretrizes documentadas neste 
capítulo, de maneira a promover condições de 
viabilidade para o emprego em outras instituições. 

Para ultrapassar os desafios iniciais, é preciso 
entender seus conceitos e aplicações, analisar os 
objetivos esperados, quais informações pretende-
se utilizar, como será a integração entre os 
agentes, como estes profissionais terão acesso às 
informações, enfim, vários fatores fundamentais 
para o sucesso no uso dos modelos. 

No quarto estudo empírico, foi possível verificar 
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todo o processo proposto, e inicialmente testado 
nos estudos anteriores. Conforme delimitado, 
esse estudo teve como proposta avaliar o artefato 
por meio da aplicação das diretrizes para o 
uso de BIM nas edificações militares. Assim, as 
diretrizes propostas a seguir são apresentadas de 
acordo com as etapas do processo, divididas em 
quatro partes.

6.1 Planejamento 

Para que ocorra a integração do BIM nos 
processos de projeto e obra de maneira efetiva 
é essencial que faça parte do planejamento 
estratégico. O mesmo deve ocorrer de maneira 
minuciosa, levando em conta todas as condições 
existentes e as esperadas. 

Conforme avaliado no diagnóstico com a CRO 
5, a definição dos usos do BIM é de extrema 
importância. Sua implantação pode ser realizada 
de maneira cíclica, um uso após o outro, de forma 
que uma etapa possa retroalimentar a outra. As 
boas práticas adquiridas devem ser monitoradas, 
atualizadas e revisadas sempre que necessário.

Os objetivos estratégicos devem estar claros 
para todos os envolvidos: cada integrante deve 
entender seu papel e suas responsabilidades, 
alinhando os fluxos de trabalho conforme os 
novos processos. 

A troca de informações nestas mudanças é 
constante entre as diferentes partes, discutindo 
as melhorias alcançadas, pontos críticos, 
atividades mais importantes, e os usos principais 
e secundários. 

Os engenheiros militares, na posição de chefia 
(Chefes CRO e Seção Técnica), devem estar 
especialmente convencidos e engajados no apoio 
à efetiva implantação do BIM.

Com os estudos empíricos ficou claro que, 

para melhorar o uso futuro do modelo na etapa 
de execução da obra, é fundamental que se 
tomem algumas decisões nas etapas iniciais. Por 
exemplo, deve haver o entendimento por parte 
dos profissionais e empresas terceirizadas das 
mudanças necessárias com o uso do BIM. Para 
que assim ocorra o efetivo envolvimento de todas 
as partes, em todo o processo. 

Vale destacar a importância do uso do 
BIM desde o início do processo, com projetos 
elaborados de maneira colaborativa, ampliando 
assim os benefícios do uso dos modelos. Quando 
as mudanças de projeto ocorrem no início do 
processo, momento no qual ainda é possível 
simular diversas situações, é mais viável realizar 
mudanças de acordo com o contexto. 

Apesar dos estudos empíricos serem realizados 
em uma parcela do território brasileiro, foi possível 
destacar critérios que podem sem aplicados nas 
demais regiões. Deve ocorrer um preparo para 
o planejamento, compilando as informações 
necessárias, e garantindo a interoperabilidade na 
troca de informações. 

6.2 Estudo preliminar 

Nas etapas iniciais do projeto, deve-se definir 
os usuários do modelo e os objetivos de acordo 
com o projeto a ser desenvolvido. É importante 
o envolvimento destes usuários, em definições 
multidisciplinares, desde o início do processo. 
Desta forma, ampliando as possibilidades de 
análises, simulações, e alterações significativas 
que venham a ser necessárias nesta etapa. 

Antes de iniciar o desenvolvimento do projeto 
é ideal a organização de arquivos padrão, que 
possuam as configurações de acordo com os 
usos estabelecidos e as normas brasileiras. 
Estas configurações incluem a representação 
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do projeto, simbologias, processo construtivo, 
organização das bibliotecas, informações em cada 
objeto, quantitativos, esquemas de áreas, e assim 
por diante. 

Neste processo inicial, deve-se também levar 
em conta como cada profissional irá contribuir 
com as informações necessárias a serem 
incorporadas no modelo. Como será esta troca de 
informações e os fluxos de trabalho, é importante 
o envolvimento de toda a equipe. Além de facilitar 
o desenvolvimento do projeto, estas organizações 
irão aprimorar o processo nas etapas posteriores.

O uso do BIM nesta etapa melhora a 
visualização das propostas realizadas e permite 
alterações mais facilitadas. Nos estudos empíricos 
desenvolvidos, fica claro que quanto maior era 
a integração das equipes nesta etapa inicial, 
melhores eram os resultados obtidos. 

Por exemplo, com as soluções que foram 
discutidas e compatibilizadas antecipadamente, 
houve significativa diminuição do número de 
revisões posteriores, principalmente durante a 
obra. 

6.3 Projeto executivo 

Para o desenvolvimento do projeto executivo, 
e modelagem inicial do planejamento da obra, 
é fundamental tanto o conhecimento das 
ferramentas quanto o conhecimento técnico para 
elaboração do projeto. É nesta etapa que o nível 
de detalhe aumenta e são realizados os vínculos 
com o cronograma planejado. 

O uso dos modelos facilita a identificação de 
pontos e caminhos críticos, de modo a prever 
possíveis soluções ou alternativas que diminuam 
o prazo de execução. Nesta etapa os modelos 
também evitam eventuais transtornos pela má 
interpretação dos projetos.

A visualização da edificação fica muito 
mais próxima do real e a compatibilização se 
torna muito mais precisa. Entretanto, é preciso 
enfrentar os diferentes níveis de envolvimento 
dos profissionais, a falta de conhecimento das 
ferramentas, e as resistências para alterar os 
processos de trabalho tradicionais. 

Ao ultrapassar essas barreiras, é possível 
vislumbrar os benefícios do uso de BIM no 
processo como um todo. Dentre estes benefícios, 
verificados no desenvolvimento dos estudos 
empíricos, estão a melhoria na identificação 
de conflitos, maior controle no planejamento 
e acompanhamento das obras e a escolha de 
melhores soluções. Todos estes fatores resultam 
em uma maior qualidade na construção da 
edificação.

6.4 Execução da obra 

Por fim, na etapa de execução da obra 
ocorre a aplicação dos modelos, que devem ser 
constantemente atualizados para comparação 
do planejado e do executado. É importante o 
aumento do diálogo com a empresa responsável 
pela execução, assim como com os diversos 
profissionais envolvidos diretamente com a obra. 

A equipe de fiscalização, no caso de obras 
públicas, também pode utilizar os modelos para as 
medições necessárias. Obtendo quantidade maior 
e mais precisa de informações, e consequente 
redução de incompatibilidades e de aditivos.

Os estudos empíricos demonstraram que este 
acompanhamento exige um maior detalhamento 
dos cronogramas produzidos, para o controle 
efetivo das obras junto com os modelos. O nível 
de detalhe dos cronogramas realizados para a 
fiscalização e acompanhamento da execução 
deve ser compatível com o nível de detalhe dos 
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modelos, sendo que quanto maior for este nível 
de detalhamento, mais informações poderão 
ser utilizadas para comparação do progresso da 
obra. 

As lições aprendidas nos estudos foram 
importantes para balizar os processos 
desenvolvidos pela equipe, que procurou 
trabalhar de maneira colaborativa em todo o 
processo. 

É possível também emitir relatórios de 
acompanhamento de obras, previsão dos serviços 
a serem realizados, ordem construtiva, resolução 
de dúvidas e acompanhamento na obra com 
uso de um tablet. Também obter um prazo mais 
adequado e preciso de acordo com as atividades 
a serem executadas e maior controle das fases e 
simulações. 

Além disso, estes modelos podem ser 
utilizados na manutenção da edificação, já que 
são muito mais precisos do que os projetos As 
Built produzidos na maneira tradicional.  A 

figura 7 apresenta um estudo comparativo 
entre os modelos de projeto do estudo empírico 
4, desenvolvidos no software Autodesk Revit, e a 
situação real levantada na fiscalização da obra 
com escaneamento a laser.

Assim, todas estas informações referentes à 
edificação podem formar um banco de dados 
vinculado ao modelo que alimentará o sistema 
OPUS. Consequentemente, facilitarão a gestão 
das edificações realizada pelas Comissões 
Regionais de Obras e Organizações Militares 
responsáveis.

7. Conclusões
A pesquisa demonstrou, por meio dos quatro 

estudos empíricos, como ocorreu o uso de 
modelagem BIM para projetos e planejamento 
de obras militares desenvolvidos pela CRO 5. 

E, para validar a metodologia, foram propostas 
diretrizes que podem auxiliar outras Comissões 
Regionais de Obras, órgãos públicos ou demais 

Fig. 7 – Comparativo modelo e nuvem de pontos.
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empresas do setor que busquem organizar os 
seus processos BIM.

Outro objetivo proposto pela pesquisa foi 
analisar os benefícios e dificuldades encontrados 
nos processos. Nesse sentido, a construção 
das diretrizes teve como base os resultados 
descobertos com a avaliação desse artefato. 

Já no primeiro estudo empírico fica evidente o 
impacto da integração da equipe na elaboração e 
uso dos modelos, incluindo os agentes externos à 
CRO 5. Pois quanto mais colaborativo é o processo 
melhores são os resultados obtidos, facilitando o 
desenvolvimento de todas as etapas do projeto. 

De maneira ampla, com a aplicação das 
diretrizes, foi possível verificar que o uso da 
modelagem permite uma melhor visualização e 
controle dos processos, com uma base de dados 
mais precisa. 

Entretanto, não é excludente o uso de outras 
formas de planejamento e controle. Podem ser 
utilizadas diversas ferramentas existentes na 
gestão dos processos, inicialmente ocorrendo um 
processo híbrido. É importante que ocorra um 
controle destes processos, evitando retrabalhos 
ou informações em duplicidade. 

Embora existam diferenças no Sistema de Obras 
Militares, quando comparado com processos 
realizados por outras empresas e instituições, as 
diretrizes apresentadas nesta pesquisa podem 
significar importantes orientações em processos 
de implantação de BIM. 

O nível de utilização das diretrizes pode variar 
de acordo com as etapas que serão abrangidas, 
da complexidade das aplicações pretendidas, 
do nível de capacitação dos profissionais, entre 
outros aspectos. 

Para tanto, são fatores importantes o 
amadurecimento e a capacitação contínua, 

o aprendizado para reconhecimento das 
potencialidades da modelagem e a metodologia 
de como fazer contratos nesse cenário.

Atualmente, a CRO 5 utiliza o processo BIM 
nas etapas iniciais de todos os projetos e espera-
se que a pesquisa possa contribuir para ampliar 
o uso mais efetivo também na etapa de execução 
das obras. 

A utilização de estudos empíricos como parte 
do método de geração de diretrizes de uso do 
processo BIM pode ser utilizada em outras CROs, 
assim como para outras instituições públicas e 
privadas que busquem implantar estes novos 
processos.  

Espera-se que com a implantação efetiva de uso 
dos modelos BIM nas obras do EB os benefícios 
sejam cada vez mais evidenciados, fazendo com 
que as empresas se capacitem e passem a adotar 
as ferramentas e modelos BIM em seus processos 
de projetos e obras. 

Também almeja-se a ampliação em outros usos 
de interesse, com o BIM inserido amplamente no 
processo. Como, por exemplo, para a análise de 
eficiência energética, orçamentação, operação, 
e manutenção das edificações. Todas estas 
informações podem ser inseridas no sistema 
OPUS, com a efetiva integração com os modelos, 
aliando os benefícios do BIM em todo o ciclo de 
vida das edificações militares.

Agradecimentos

Agradecemos a todos os participantes desta 
pesquisa, entrevistados e gestores da Comissão 
Regional de Obras 5, ao programa de Pós 
Graduação em Engenharia de Construção 
Civil (PPGECC), pelo amplo apoio dado ao 
desenvolvimento dos estudos realizados sobre 
uso do BIM.   

36 • RMCT

 VOL.37 Nº4 2020



Referências Bibliográficas
[1] Eastman, C.M.; Teicholz, P; Sacks, R.; Liston, K. Manual de BIM: Um guia de modelagem da infor-

mação da construção para arquitetos, engenheiros, gerentes, construtores e incorporadores. Porto 
Alegre: Bookman, 2014. 

[2] Succar, B. The five components of BIM performance measurement. In: CIB World Building Con-
gressS, 18., 2010, Salford. Proceedings… Salford: CIB, 2010. p. 1-14. 

[3] Grilo, A.; Gonçalves R. J.; Value proposition on interoperability of BIM and collaborative working 
environments. Automation in Construction. 2010.

[4] Gu, N.; London, K. Understanding and facilitating BIM adoption in the AEC industry. Automation 
in Construction, n.19, p. 988-999, 2010. 

[5] Hartmann, T. et al. Aligning building information model tools and construction management metho-
ds. Automation in construction, v. 22, p. 605-613, 2012. 

[6] Jung, Y.; Joo, M. Building information modelling (BIM) framework for practical implementation. 
Automation in Construction. n. 20, p. 126–133 2011. 

[7] Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. Guia AsBEA Boas Práticas em BIM: estruturação 
dos escritórios de projeto para a implantação do BIM. [S.l.: Fascículo I] 2013. 

[8] Cunha, J. M. F. e Silva, R. F. T. The experience of the State of Santa Catarina, Brazil, in bidding a BIM 
project. Em 4th BIM International Conference, São Paulo, págs. 67–68, 2016. 

[9] Matos, C. R. O uso de BIM na fiscalização de obras públicas. Dissertação de Mestrado, Universidade 
de Brasília, 2016. 

[10] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR ISO 12006: 2010: Construção de edificação: organi-
zação de informação da construção. Parte 2 - Estrutura para classificação de informação, 2010. 

[11] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR ISO 15965-1:2011: Sistemas de classificação da infor-
mação da construção. Parte 1: Terminologia e estrutura. Rio de Janeiro, 2011.

[12] Nascimento, A. F., Ferreira, E. C. e Pellanda, P. C. OPUS: o sistema de gestão de obras do exército 
brasileiro baseado em BIM, págs. 55–72. Câmara dos Deputados, 2015. 

[13] Brocardo, F. L. M. O uso da modelagem da informação da construção (BIM 4D) nos projetos de 
obras militares da Comissão Regional de Obras 5. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do 
Paraná, 2017. 

[14] Dresch, A.; Lacerda, D. P.; Antunes Júnior, J. A. V. Design science research: método de pesquisa para 
avanço da ciência e tecnologia. Porto Alegre: Bookman, 2014. 204p.

 RMCT • 37

VOL.37 Nº4 2020



RESUMO: A administração de antimicrobianos nos casos de doenças 
infecciosas é inevitável, porém seu uso excessivo e indiscriminado vem 
influenciando na resistência bacteriana. Este cenário de saúde constitui 
uma extensa ameaça à população enferma e necessitada de tratamento 
terapêutico, o que torna necessário o empenho da comunidade científica na 
pesquisa e desenvolvimento de novos protótipos com potencial propriedade 
farmacológica. O heterociclo 1,2,3-triazol constitui um núcleo que  pode 
ser encontrado na estrutura de diferentes compostos bioativos. Embora 
existam diferentes procedimentos de síntese para obtenção desses derivados, 
o método mais usual é a cicloadição 1,3-dipolar de azidas a alquinos, 
empregando o uso do cobre como catalisador da reação. Esta revisão 
apresenta as principais estratégias de síntese para obtenção de derivados 
1,2,3-triazóis, bem como resultados associados à sua propriedade 
antibacteriana.
PALAVRAS-CHAVE: Triazol, Antibiótico, Cicloadição, 
Bioatividade.

ABSTRACT: The administration of antimicrobials in cases of 
infectious diseases is inevitable, but their excessive and indiscriminate use 
has been influencing bacterial resistance. This health scenario constitutes 
an extensive threat to the sick population and in need of therapeutic 
treatment, which makes it necessary for the scientific community to 
engage in research and development of new prototypes with potential 
pharmacological properties. The 1,2,3-triazole heterocycle constitutes a 
nucleus that can be found in the structure of different bioactive compounds. 
Although there are different synthesis procedures for obtaining these 
derivatives, the most usual method is 1,3-dipolar cycloaddition of azides 
to alkynes, employing the use of copper as a reaction catalyst. This 
review presents the main synthesis strategies for obtaining 1,2,3-triazole 
derivatives, as well as results associated with their antibacterial property. 

KEYWORDS: Triazole. Antibacterial, Cycloaddition, Bioactivity

 

Derivados 1,2,3-triazol: métodos de 
síntese e atividade antibacteriana 

Guilheane Gonçalves Barbosa*, Alcino Palermo de Aguiar 
Instituto Militar de Engenharia (IME)
Praça General Tibúrcio, 80, 22290-270, Praia Vermelha, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.  
*guilheane_gb@yahoo.com

1. Introdução

Aresistência dos microrganismos 
é grave e ameaça à saúde da 
população enferma.   O aumento 

de patógenos resistentes está diretamente 
relacionado ao uso excessivo e indiscriminado de 
antibióticos [1-3]. 

Diante este cenário, pesquisadores visam 
possíveis estratégias como a descoberta de protótipos 
com potenciais propriedades antimicrobianas, 
de maneira a propiciar uma melhor terapêutica 

e qualidade de vida a população necessitada de 
tratamento terapêutico [4-5].

Os heterociclos compõem uma importante 
classe, sendo amplamente investigados frente 
suas distintas propriedades farmacológicas, visto 
que são encontrados em estruturas de moléculas 
potencialmente bioativas [5-6]. Estes compostos 
são encontrados em diferentes tamanhos e 
classes, sendo constituídos de um ou mais átomos 
diferentes de carbono, tais como: nitrogênio, 
oxigênio ou enxofre [7].

 Em particular, a classe azol tem se mostrado 
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promissora frente às publicações, seja por 
desempenhar um importante papel nos sistemas 
biológicos, seja por possuir um vasto campo 
de aplicações industriais. No entanto, uma vez 
que o heterociclo 1,2,3-triazol tem se mostrado 
promissor, há uma tendência maior nas pesquisas 
que envolve a síntese e avaliação biológica deste 
núcleo [5-7]. 

A estrutura química triazol é observada na 
forma de um núcleo heteroaromático nitrogenado 
de cinco átomos, e, também, encontrada na forma 
de seu isômero 1,2,4-triazol (figura 1) [8-10]. 

/

Fig. 1 – Estrutura dos isômeros 1,2,3 e 1,2,4-triazóis. 
Fonte: Shankar et. al., 2017 [5]. /

Os núcleos 1,2,3 e 1,2,4-triazol são obtidos 
exclusivamente por métodos sintéticos, haja vista 
que não há relatos de suas origens a partir de 
fontes naturais [9-10]. 

Dentre os mais variados métodos para obtenção 
do núcleo 1,2,3-triazol, a reação de cicloadição 
1,3-dipolar de azida a alquino catalisada por metal 
tem apresentado destaque frente as publicações 
de simples execução e purificação dos produtos. 
Esta reação é comumente conhecida como ‘‘Click 
Chemistry’’. O conceito ‘‘Click Chemistry’’ 
iniciou-se com K. Barry Sharpless et. al., o qual 
apresentou a possibilidade da obtenção de 
derivados triazólicos em rendimentos elevados, 
ampla aplicabilidade de solventes facilmente 
removíveis, e, também, fatores como condições 
reacionais brandas, os quais geram produtos e 
subprodutos de fácil manipulação e purificação 
[8-11].  Consequentemente, a ampla aplicabilidade 

de reações que abrangem ‘‘Click Chemistry’’ 
estão associadas à química verde, seletividade na 
formação do produto e altos rendimentos [12-14]. 

Quanto ao uso de catalisadores, os métodos de 
cicloadição azida-alquino por sais de Cobre (CuAAC) 
e a cicloadição azida-alquino por Rutênio (RuAAC) 
foram investigadas por serem capazes na formação 
regiosseletiva do 1,2,3-triazol-1,4-dissubstituído e 
-1,5-dissubstituído, respectivamente. 

Tendo em vista a importância do grupo 
farmacofóro triazol, o qual compõe estruturas de 
fármacos comerciais [15-17], serão apresentados 
a seguir os diferentes métodos de síntese para 
obtenção desses heterociclos, bem como suas 
possíveis e potenciais atividades antibacterianas.

2. Métodos de síntese
Pechmann et. al., (1888) investigou um 

método de síntese para o derivado 4,5-dimetil-2-
fenil-2H-1,2,3-triazol (1) (figura 2) [18] a partir 
do tratamento térmico de 2,3-bis-fenil-hidrazona 
com ácido nítrico. /

/
/
/
/

Fig. 2 – Síntese de triazol a partir de 2,3-bis-fenil-
hidrazona. Fonte: Pechmann et. al., 1888 [18]./

Arthur Michael (1893) realizou um 
procedimento de síntese a partir do aquecimento 
do dipolo fenilazida e acetilenodicarboxilato 
de metila, o que levou a formação do derivado 
1,4,5-trissubstituído (2) (figura 3) [19].

/

Fig. 3 – Síntese de triazol a partir de acetilenodicarboxilato 
de metila. Fonte: Michael, 1893 [19].
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Dimroth (1902) investigou um método para 
obtenção de triazóis a partir da adição do dipolo 
fenilazida a composto contendo hidrogênios 
α-carbonílicos, em condições térmicas reacionais. 
A reação entre ambos os substratos produziu o 
derivado 1,2,3-triazol-1,4,5-trissubstituído (3) 
(figura 4) com rendimento de 90% [20]. 

 EtONa N
N

N

O

O

O

(3)
N N

N

Fig. 4 – Síntese de triazol 1,4,5-trissubstituído derivado 
de  composto α-carbonilado. Fonte: Dimroth, 1902 [20].

Dimroth (1904) avaliou o método de 
síntese para o produto (4) (figura 5) a partir 
de um procedimento de ciclização 2N+1N. 
Inicialmente, ocorreu a inserção de um reagente 
contendo dois átomos de nitrogênio com outro 
reagente contendo um átomo de nitrogênio 
(figura 5) [21]. Esta metodologia envolveu um 
equilíbrio tautomérico do composto 5-amino-
1,4-difenil-1,2,3-1H-triazol, e, em seguida, 
um processo de ciclização de uma diazoimina 
acíclica, em baixa temperatura. 

Fig. 5 – Síntese de 1,2,3-triazol através da ciclização de 
diazoimina. Fonte: Dimroth, 1904 [21].

Lieber et al., (1957) reportaram um 
procedimento para obtenção do produto 
5-amino-1,2,3-1H-triazol (5) (figura 6) a partir de 
fenilacetonitrila e fenilazida, em condições de meio 
básico [22]. Neste caso, o carbânion alfa ao grupo 
nitrila é adicionado ao nitrogênio eletrofílico do 
grupo azida e, em seguida, o carbono da nitrila 
é atacado pelo nitrogênio mais nucleofílico do 
grupamento azida, e, em seguida, produz uma 
imina. Posteriormente, ocorreu um processo 
de tautomerização e formação do produto 1,4,5 
trissubstituído com rendimento de 97 %.

 

Fig. 6 – Síntese de triazol trissubstituídos a partir da 
reação de fenilacetonitrila e fenilazida. Fonte: Lieber et al., 
1957 [22].

Hauptmann & Moser, em 1967, sintetizaram 
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o 1-amino-4-fenil-1H-1,2,3-triazol (6) (figura 7) a 
partir do aquecimento de dibromo acetofenona 
com hidrazina. Esta reação produziu o 
intermediário bis-hidrazona por meio da oxidação 
do óxido de mercúrio (HgO) e formação de um 
diazocomposto [23]. De acordo com os autores, o 
processo de ciclização do intermediário forneceu 
o produto 1-amino-4-fenil-1,2,3-triazol com 70% 
de rendimento.

Fig. 7 – Síntese de triazol a partir de α,α-dibromoacetofenona 
com hidrazina. Fonte: Hauptmann & Moser, 1967 [23].

No mesmo ano, Huisgen et al., (1967) investigaram 
a síntese de fenilazida e alquino terminal na 
formação de triazóis 1,4- (7) e 1,5-disubstituídos (8). 
Uma limitação desse procedimento está associada à 
baixa seletividade dos produtos (7) e (8) (figura 8), 
quando a reação é mantida em condições térmicas. 
Os produtos obtidos apresentaram uma proporção 
aproximada de 2:1, respectivamente [24].

Fig. 8 – Síntese de triazóis 1,4 e -1,5 dissubstituídos 
reportada por Huisgen. Fonte: Huisgen et al., 1967 [24]. 

Kevill & Park, em 1978, realizaram um 
procedimento sintético a partir de cloreto de imidoíla 
e diazometano para formar o produto 1,5-difenil-
1H-1,2,3-triazol (9) (figura 9). A formação do triazol 
envolveu o ataque nucleofílico do diazometano ao 
carbono eletrofílico do cloreto de imidoíla, e, por 
fim, um processo de ciclização [25].

 
Fig. 9 – Síntese de triazóis empregando cloreto de 
imidoíla. Fonte: Kevill & Park, 1978 [25].

Em 2002, Sharpless et al., através das pesquisas 
reportadas por Huisgen et al., (1967) investigaram 
a cicloadição 1,3-dipolar de azida a alquino 
terminal empregando cobre (I) como catalisador, 
em condições catalíticas, à temperatura ambiente. 
Este procedimento forneceu maior seletividade 
na formação do produto 1-benzil-4-fenoximetil-
1H-1,2,3-triazol (10) (figura 10) com rendimento 
de 91% [26].

 
Fig. 10 – Reação de cicloadição 1,3-dipolar catalisada por 
sal de cobre (I). Fonte: Sharpless et al., 2002 [26].

Em adicional, os autores [26] propuseram que 
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a reação de cicloadição 1,3-dipolar, catalisada 
por cobre, em condições catalíticas, envolveu 
um ciclo catalítico de seis etapas. Inicialmente, 
ocorreu a formação de acetileto de cobre (etapa II), 
posteriormente, a azida substituiu um dos ligantes 
do cobre (etapa III). Em seguida, o intermediário 
formado sofreu um processo de ciclização 
originando uma espécie cíclica tensionada 
(etapa IV). Por fim, ocorreu uma contração do 
anel originando o heterociclo 1,2,3-triazol-1,4-
dissubstituído (etapa V) (figura 11).

Fig. 11 – Ciclo catalítico do cobre para a reação 1,3-dipolar 
entre azida e alquino. Fonte: Sharpless et al., 2002 [26].

Dentre os métodos apresentados há um 
destaque para o procedimento reportado por 
Sharpless et al., sendo este o método mais usual nas 
publicações que envolvem a formação de derivados 
1,2,3-triazol-1,4-dissubstutídos. A reação proposta 
Sharpless et al., envolve o uso de catalisador cobre, 
em condições catalíticas, além de condições suaves 
de temperatura, o que torna a reação simples de 
execução, fornece maior seletividade e rendimento 
na formação do produto [26]. 

Em adicional, embora a literatura reporte o 
uso de diferentes metais como catalisadores para 

a reação de cicloadição 1,3-dipolar de azidas e 
alquinos [27-33], os sais de cobre (I), gerado in 
situ, ainda são os mais utilizados para obtenção do 
isômero 1,4-dissubstituído [34]. 

Em 2007, Moses et al., realizaram a síntese 
do produto 1,4-difenil-1H-1,2,3-triazol (11) 
(figura 12) [35] a partir de  anilina,  nitrito  de  
t-butila  (t-BuONO), trimetilsililazida (TMSN3) 
e fenilacetileno, em temperatura ambiente. O 
produto aprensentou rendimento de 88 %.

Fig. 12 – Síntese de triazol reportado por Moses 
empregando anilina, nitrito de t-butila e trimetilsililazida. 
Fonte: Moses et al., 2007 [35].

Kaushik et al., em 2012, investigaram a 
síntese do bis-triazol (12) (figura 13) a partir da 
cicloadição 1,3-dipolar de benzilazida e derivado 
de piridina 2,6-bis-(carboxilato de prop-2-in-
1-ila) [36]. Neste caso foram avaliadas duas 
metodologias, em vista a distinção de sais de 
cobre como catalisador. Inicialmente, os autores 
observaram que o primeiro método não foi viável 
para a obtenção do produto. Em contra partida, 
a reação empregando o sal CuSO4.52O forneceu 
o produto bis-triazol com rendimento de 85 %.

 
Fig. 13 – Síntese do bistriazol derivado de piridina 2,6-bis-
(carboxilato de prop-2-in-1-ila). Fonte: Kaushik et al., 2012 [36].
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No mesmo ano Punniyamurthy & Guru (2012) 
reportaram a ciclização oxidativa de hidrazonas 
na presença de um catalisador de cobre e oxigênio 
molecular, em condições reacionais térmicas [37]. O 
produto 4,5-bis(4-metoxifenil)-2-fenil-2H-1,2,3-triazol 
(13) (figura 14) apresentou rendimento de 75 %.

Fig. 14 – Síntese do triazol 1,3,4-trissubstituídos a partir 
da oxidação de hidrazonas com oxigênio molecular e 
Cu(OAc)2.H2O. Fonte: Punniyamurthy e Guru, 2012 [37].

Maurya et al., em 2014, realizaram a síntese 
do triazol com anel fundido (14) (figura 15) 
via condensação de Knoevenagel e cicloadição 
1,3-dipolar [38]. O tratamento do derivado 
N-benzil-pirrol-3-carbaldeído com acetato de 
piperidina produziu o intermediário íon iminio. 
Em uma etapa posterior, o intermediário formado 
reagiu com um enol contendo o grupo azida, 
que após um processo de ciclização forneceu o 
produto (14) com rendimento de 88 %. 

Fig. 15 – Síntese de triazol através da condensação de 
Knoevenagel de azida e alquino. Fonte: Maurya et al., 2014 [38].

Em 2014, Jiang et. al., sintetizaram o triazol 
(15) (figura 16) a partir de éter fenil propargílico 
com azidoacetato de etila e água como solvente 
[39]. Para esta metodologia, foi investigada a 
influência da temperatura no meio reacional, o 
uso de sal de cobre, além da ausência do uso do 
agente redutor ascorbato de sódio. As condições 
de síntese utilizadas foram viáveis, fornecendo o 
produto (15) com rendimento de 85 %. 

Fig. 16 – Cicloadição de azidoacetato de etila a éter fenil 
propargílico. Fonte: Jiang et al., 2014 [39].

No mesmo ano, Jiang et al., (2014) reportaram a 
síntese one pot (figura 17) [39] conduzida pela adição 
sequencial de cloreto de p-nitro-benzila, azida 
de sódio e o éter propargílico. O substrato nitro 
benzilazida foi sintetizado por meio de uma reação de 
substituição, e, em seguida, adicionado ao derivado 
insaturado. O diferencial dessa metodologia é o uso 
de catalisador cobre e aquecimento, além do uso da 
água como solvente. A reação apresentou eficiência 
e forneceu o produto (16) com rendimento de 89 %.

Fig. 17 –  Cicloadição de p-nitrobenzil azida a p-clorofenil-
propargil éter empregando reação one pot. Fonte: Jiang et al., 
2014 [39].
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Wu et. al., (2015) [40] reportaram a formação 
de um derivado triazólico explorando a ciclização 
intramolecular oxidativa de β-cetoidrazonas, na 
presença de acetato de amônio. A reação ocorreu 
via 4 etapas, acompanhadas de processos de 
oxidação e ciclização dos reagentes. O produto 
(17) (figura 18) apresentou rendimento de 92 %. 

Fig. 18 – Síntese de triazol via ciclização intramolecular 
oxidativa de β-cetoidrazonas. Fonte: Wu et al., 2015 [40].

Yao et. al., (2017) [41] investigaram a síntese 
do triazol (18) (figura 19) a partir da reação 
de benzilazida e alquino terminal derivado 
de 2H-1,4-benzoxazin-3-(4H)-ona. Os autores 
investigaram a influência do solvente, tempo, 
temperatura (tabela 1), bem como a natureza 
do catalisador cobre (CuCl, CuBr, Cu(OAc)2 e 
CuI) (tabela 2) na eficiência da reação. Em uma 
avaliação preliminar, constatou-se a influência 
das condições reacionais no rendimento. Em 
uma etapa adicional, os autores avaliaram que 
as reações conduzidas com 1,4-dioxano forneceu 
a melhor efetividade, tanto à temperatura 
ambiente, como condições térmicas, 80 ºC 
(tabela 1). Inclusive, também foi avaliada a 
influência de diferentes catalisadores utilizando 
1,4-dioxano como solvente (tabela 2). Os 
produtos apresentaram  rendimentos obtidos 
entre 63 – 97 %. 

Fig. 19 – Síntese de triazol a partir de 2H-1,4-benzoxazin-
3-(4H)-ona. Fonte: Yao et al., 2017 [41].

Tab. 1 – Condições de reação utilizadas por Yao et  al.

Solvente Condi-
ção

Tempo 
(h)

Rendimento 
(%)

1,4-dioxano t.a 13 93

Dimetilsulfóxido t.a 1 73

Dimetilforma-
mida t.a 3 69

Acetonitrila refluxo 5 71

Tetraidrofurano refluxo 6 68

Etanol refluxo 24 65

Tolueno 80 ºC 8 63

Água 80 ºC 0,67 73

1,4-dioxano 80 ºC 0,75 97
Fonte: Yao et. al., 2017 [41]

Tab. 1 –  Variação do catalisador avaliado por Yao et  al.
Catalisa-

dor
Equiva-

lente
Tempo 

(h)
Rendimento 

(%)

CuCl 0,3 1 82

CuBr 0,3 1 86

Cu(OAc)2 0,3 1 89

CuCl 0,3 1 82

CuBr 0,3 1 86

CuI 0,1 3 92

CuI 0,05 3,5 91

CuI 0,15 2,5 92

CuI 0,3 0,75 97
1,4-dioxano, temperatura= 80 ºC

Fonte: Yao et. al., 2017 [41]
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Kaushik et al., (2019) [42] reportaram um 
método para obtenção de N-fenil-2-(4-fenil-1H-
1,2,3-triazol-1-il) acetamida (19) (figura 20) a 
partir da cicloadição de 2-bromo-N-fenilacetamida 
e fenilacetileno, empregando cobre (I) como 
catalisador, ascorbato de sódio e aquecimento. O 
produto (19) apresentou rendimento de 82 %. 

Fig. 20 – Síntese de triazol a partir de 2-bromo-N-
fenilacetamida. Fonte: Kaushik et al., 2019 [42].

Dasari et al., (2019) [43] realizaram um 
procedimento de síntese para obtenção do 
produto (20) (figura 21), via reação de cicloadição 
1,3-dipolar de azida derivada de cumarina e 
éter fenil propargílico. O método empregou 
uso de sal CuSO4.5H2O e ascorbato de sódio, 
e a reação mantida à temperatura ambiente. O 
produto (20) apresentou rendimento de 87 %.

 
Fig. 21 – Síntese de triazol empregando azida derivada de 
cumarina. Fonte: Dasari et al., 2019 [43] .

3. Atividade biológica de derivados 
de 1,2,3-triazol

A avaliação da atividade biológica de 
compostos heterociclos apresenta extrema 
importância quando associada à investigação de 
fármacos [13-17]. Entretanto, em decorrência 
dos problemas da resistência bacteriana, será 
apresentada uma série de resultados associados 
à avaliação da propriedade antibacteriana. 
Essa propriedade é aferida através dos dados 
de concentração inibitória mínima (CIM), a 
qual consiste na quantidade mínima necessária 
de um composto para inibir determinado 
microrganismo.  

Os heterociclos 1,2,3-triazol apresentam 
resultados promissores de bioatividade, dentre 
os quais também podem ser destacadas as 
propriedades: antimalárica, antituberculose, 
antifúngica, anticâncer, antiviral, antiprotozoária, 
antioxidante, anticonvulsivante [44-52]. 

Em 1992, Yuldasheva et al. [53] investigaram a 
capacidade antibacteriana de derivados triazóis 
21-27, sendo estes obtidos a partir da cicloadição 
1,3-dipolar de derivados de fenilazidas e 
benzoato de propargila. Os derivados foram 
avaliados frente à Micrococcus sp., Staphylococcus 
aureus e Escherichia coli (tabela 3). 

Os resultados desta avaliação indicaram uma 
discreta influência dos grupos substituintes 
halogenados, sendo o produto (25) o mais ativo 
frente à S. aureus e Micrococcus sp (CIM= 10 
μg/mL). Todos os derivados avaliados frente à 
Micrococcus sp apresentaram melhor eficiência 
comparável ao padrão (penicilina). A bactéria E. 
coli mostrou-se resistente a todos os compostos 
avaliados. 
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Tab 3 – Valores de CIM de derivados triazóis frente à 
Micrococcus sp e E. coli.

Composto R

CIM (μg/mL)

S.
 a

ur
eu

s

M
ic

ro
co

c-
cu

s s
p

E.
 c

ol
i

21 H 15 15 n.a

22 2-Cl 15 12 n.a

23 2,4-diCl 13 10 n.a

24 2-Br 12 15 n.a

25 4-Br 10 10 n.a

26 2-NO2 20 10 n.a

27 2-I 20 12 n.a

Penicilina
Clorafenicol

n.d

n.d 17 n.a

n.d 8

n.d.- não determinado; n.a.- não ativo
Fonte: Yuldasheva et al. 1992 [53].

Em 2006, Costa et al. [54] avaliaram 
a biatividade de derivados fenil-triazóis 
contendo substituintes carbaldeído (28a-35a) e 
difluorometileno (28b-35b) ligados ao C-4 do 
heterociclo. Os produtos foram avaliados frente 
à Mycobacterium tuberculosis (tabela 4). 

A presença de grupo substituintes ativadores 
e desativadores ligados ao anel homoaromático 
foram investigados (tabela 4). Embora os 
compostos apresentassem atividade biológica, eles 
foram menos eficientes que os padrões utilizados 
como referência (rifampicina e etambutol). 
De acordo com os resultados os derivados 
28a-35a apresentaram melhor desempenho em 
comparação aos derivados 28b-35b. Os produtos 

contendo substituintes 3,5-dicoloro (28a) 4-metila 
(35a) foram os mais eficientes da série avaliada 
(CIM= 2,5 μg/mL).

Tab 4 – Atividade inibitória de triazóis contendo 
carbaldeído e trifluorometileno como substituintes

C
om

po
st

o

R

CIM (μg/mL) CIM (μg/mL)

28 3,5-diCl 2,5 80

29 4-CN 5,0 20

30 2-OCH3 40 40

31 4-OCH3 10 10

32 3-Cl 10 80

33 4-Cl 5,0 40

34 4-Br 5,0 20

35 4-CH3 2,5 40

Rifampicina
Etambutol

3,25

1,0 1,0

3,25

Fonte: Costa et al., 2006 [54].

Em 2007, Gallardo et al. [55] reportaram a 
atividade de derivados triazólicos 36-39 (figura 
22). Os produtos (36) (CIM= 6,2 µg/mL) e (38) 
(CIM= 3,1 µg/mL) com radical fenila ligado ao C-4 
do anel triazólico foram mais ativos comparados 
aos (37) e (39) (CIM > 100 µg/mL). O derivado 
(38) apresentou uma melhor atividade (CIM= 3,1 
µg/mL) comparável ao etambutol (CIM= 3,25 µg/
mL) e menor ao padrão rifampicina (CIM= 1,0 
µg/mL).
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Fig. 22 – Bioatividade de triazóis avaliados frente a M. 
tuberculosis. Fonte: Gallardo et al., 2007 [55].

Shanmugavelan et al., (2011) [56] avaliaram a 
atividade antimicobacteriana de triazóis (40)-(43) 
(figura 23) derivados de acetilenodicarboxilato 
de etila. Os heterociclos foram sintetizados 
empregando azidas derivadas de haloacetofefona 
(cloro, bromo) e acetofenona. Os resultados 
indicaram que o derivado (40) (CIM= 1,56 µg/
mL) apresentou melhor atividade, sendo duas 
vezes mais eficiente que o padrão etambutol 
(CIM= 3,25 µg/mL) e menos ativo que a isoniazida 
(CIM= 0,75 µg/mL).

Fig. 23 – Triazóis trissubstituídos avaliados frente a M. 
tuberculosis. Fonte: Shanmugavelan et al.., 2011 [56].

Boechatt et al., (2011) [57] avaliou a atividade 
de triazóis (44)-(57) frente à M. tuberculosis. 
Os resultados indicaram que derivados com 
substituintes ativadores (metoxi, metila) e 
desativador (cloro) ligados ao anel homoaromático 
forneceram os melhores valores de CIM (0,62 
µg/mL). Os derivados (46), (47), (50), (52) e (55) 
apresentaram melhor desempenho comparado 
com o padrão rifampicina (CIM= 1,0 µg/mL). 
Nenhum derivado avaliado foi mais ativo que o 
padrão isoniazida (CIM= 0,06 µg/mL).

Tab. 5 – Atividade in vitro de triazóis derivados de fenilazida 
substituída contra M. tuberculosis.

Composto R CIM (µg/mL)

44 H 2,5

45 4-F 1,25

46 4-Cl 0,62

47 3-Cl 0,62

48 2-Cl 1,25

49 4-CH3 1,25

50 3-CH3 0,62

51 2-CH3 2,5

52 4-NO2 0,62

53 4-OCH3 2,5

54 3-OCH3 1,25

55 2-OCH3 0,62

56 3,4-diCl 2,5

57 2,5-diCl 1,25

Isoniazida - 0,06

Rifampicina - 1,0
Fonte: Boechatt et al., 2011 [57].

Em 2012, Kaushik et al. [36] avaliaram a atividade 
de derivados bis-triazólicos (12), (58) e (59) (figura 
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24) frente à B. Subtilis e E. coli. Os heterociclos foram 
obtidos a partir de azidas e ésteres propargílicos 
derivados de ácidos dicarboxílicos aromáticos 
(piridina ou benzeno) e derivado de ácido malônico. 
Os compostos apresentaram (CIM= 0,0123 – 0,0280 
µg/mL). Embora o derivado (12) apresentasse 
CIM= 0,0123 µg/mL, o mesmo foi menos eficiente 
que o padrão norfloxacina (CIM= 0,0098 µg/ml). 
Por outro lado, o derivado de éster aromático (58) 
(CIM= 0,0233 µg/mL) foi mais eficiente comparado 
com o derivado alifático (59) (CIM= 0,0280 µg/mL).

Fig. 24 – Bis-triazóis avaliados frente a B. Subtilis e E. Coli. 
Fonte: Kaushik et al., 2012 [36].

Em 2015, Altimari et al. [58] avaliaram a atividade 
dos triazóis (11), (60) - (63) (figura 25) a partir da 
cicloadição 1,3-dipolar de diferentes fenilazidas 
substituídas. Os compostos foram avaliados frente à 
M. tuberculosis. Os produtos apresentaram inibição 
(CIM= 2,1 – 25 µg/mL), sendo o 1,4-difenil-1H-

1,2,3-triazol (11) o mais eficiente dentre os derivados  
avaliados (CIM= 2,1 µg/mL).

Fig. 25 – Valores de inibição de derivados triazóis frente à M. 
Tuberculosis Fonte: Altimari et al., 2015 [58].

Em 2015, Seeka et al. [59] investigaram a 
atividade dos triazóis (64)-(67) derivados de 
N-propargil benzimidazol. Os triazóis foram 
avaliados contra cepas S. aureus, B.subtilis, 
E.coli e Proteus vulgaris (tabela 6). Os derivados 
ativos apresentaram (CIM= 40-44 µg/mL). As 
bactérias E. coli e P. vulgaris foram resistentes ao 
derivado (66), bem como P. vulgaris resistente 
ao triazol (64). Os resultados indicaram que 
nenhum dos triazóis foi mais eficiente que o 
padrão Estreptomicina (CIM= 10 – 16 µg/mL).

Tab. 6 – Valores de CIM para triazóis derivados de 
N-porpargil benzimidazol.

Composto

CIM (µg/mL)

S.
 a

ur
eu

s

B
. s

ub
til

is

E.
 c

ol
i

P.
 v

ul
ga

ri
s

45 60 44 n.a.
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Composto

CIM (µg/mL)

S.
 a

ur
eu

s

B
. s

ub
til

is

E.
 c

ol
i

P.
 v

ul
ga

ri
s

48 50 46 66

62 46 n.a. n.a.

54 40 54 64

Estreptomicina 10 12 16 14

n.a. - não ativo
Fonte: Seeka et al (2015) [59].

Reddy et al., 2015 [60] avaliaram a atividade 
de triazóis (68)-(72) derivados de N-propargil-
imidazol, frente às bactérias Klebsiella 
pneumoniae, S. Aureus, Bacillus subtilis e E.Coli 
(tabela 7). 

Os resultados indicaram que o produto (68) 
apresentou eficiência frente a S. aureus (CIM= 
4,54 μg/mL), e E. coli (CIM= 6,54 μg/mL). 
Por outro lado, o derivado (70) apresentou 
resultado promissor frente a K. pneumoniae, 

porém nenhum dos derivados se mostrou 
mais ativo que padrão penicilina (CIM = 1,56 
e 6,25 μg/mL). 

Tab 7 - Potencial valor de CIM de triazol frente a S. aureus 
reportado por Reddy et al., 2015.

Composto

CIM (μg/mL)

K
. p

ne
um

on
ia

e

S.
 a

ur
eu

s

B
. s

ub
til

is

E.
 c

ol
i

N
N

N

N
N

(68)

O

>150 4,54 >150 6,54

N
N

N

N
N

(69)

>150 >150 >150 >150

N
N

N

N
N

(70)

C4H9

2,25 >150 >150 >150

N
N

N

N
N

(71)

>150 >150 >150 >150

N
N

N

N
N

(72)

>150 >150 >150 >150

Penicilina 1,56 1,56 6,25 6,25

Fonte: Reddy et al 2015 [60].

Após os resultados reportados por [36], os 
autores deram continuidade em suas pesquisas 
avaliando os derivados bis-triazólicos (73) e 
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(74) [61] frente a quatro diferentes bactérias - 
B. subtilis, S. aureus, Pseudomonas aeruginosa e 
E. coli (tabela 8). Os autores constataram que o 
triazol (74) apresentou melhor eficiência (CIM 
= 0,02 - 0,09 μg/mL) comparável ao triazol 
(73) (CIM entre 0,3 - 0,9 μg/mL) e comparável 
ao padrão cicprof loxacina.

Tab. 8 - Valores de CIM de bis-triazóis reportados por Kaushik 
et al., 2015.

Bactéria

CIM (μg/mL)

B. subtilis 0,3 0,02

S. Aureus 0,9 0,09

P. aeruginosa 0,9 0,04

E. Coli 0,4 0,04

Ciprofloxacina B. subtilis - 0,03 / S. aureus - 0,15 /
P. aeruginosa - 0,03 / E. coli  - 0,07

Fonte: Kaushik et al (2015). [61].

Fichtali et al. (2016) [62] realizaram a avaliação 
de triazóis (75), (76), e (77) (tabela 9) frente E. 
Coli, B. Subtilis e S. Aureus. Os derivados (75) 
e (77) foram os mais eficientes (CIM = 62,5 
- 31,25 μg/mL) frente a B. Subtilis e S. aureus, 
respectivamente. A bactéria E. coli mostrou-
se resistente a todos os compostos avaliados. A 
presença dos substituintes imidazol e 1,2,4-triazol 
ligados ao C-4 do anel triazólico (75) e (77) 

favoreceram os melhores resultados de atividade. 

Tab. 9 – Valores de CIM para triazóis derivados de propargil 
imidazol reportados por Fichtali et al (2016).

Composto

CIM (μg/mL)

B
. s

ub
til

is

S.
 a

ur
eu

s

E.
 c

ol
i

31,25 31,25 250

125 250 500

62,5 31,25 500

Fonte: Fichtali et al 2016 [62].

Kaushik et al, (2016) [63] avaliaram a bioatividade 
de derivados (78)-(82) (tabela 10) frente à E. coli, B. 
Subtilis e S. aureus. Os autores empregaram fenil 
alquil azidas contendo diferentes números de 
átomos de carbono (espaçadores) entre os grupos 
azida e o radical fenila. Os resultados indicaram 
que o grupo retirador de elétrons no radical 
fenila e o tamanho do espaçador influenciaram na 
bioatividade. 

O produto (82) contendo o radical p-nitro-
benzila apresentou um valor de CIM= 1,86 μg/mL 
frente E. coli e S. aureus, sendo aproximadamente 
duas vezes mais ativo que padrão norfloxacina 
(CIM= 3,91 μg/mL).

50 • RMCT

 VOL.37 Nº4 2020



Tab. 10 – Valores de CIM para triazóis derivados de 
N-propargil-benzimidazol.

Composto R1 CIM (μg/mL)
E.

 c
ol

i

B
. s

ub
til

is

S.
 a

ur
eu

s
78 17,28 8,64 17,28

79 8,24 8,24 16,48

80 15,75 3,94 3,94

81
OMe

4,12 4,12 8,24

82 1,86 3,73 1,86

Norfloxacina 3,91 1,95 3,91
Fonte: Kaushik et al (2016) [63].

Em 2017, Kaushik et al., [64] avaliaram a 
atividade de triazóis (83)-(87) derivados de 
2-furanil-carboxilato de propargila e benzilazida 
substituída. Os produtos foram avaliados frente a 
E. coli, Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae e 
S. aureus (tabela 11). 

Os triazóis apresentaram (CIM=0,04 - 0,17 
μg/mL). Os derivados (84), (85) e (86), contendo 
substituintes ativador (metila) e desativador (flúor 
e cloro) na posição -para do anel homoaromático 
produziu uma eficiência de inibição próxima ao 
antibiótico padrão norfloxacina.

Tab. 11 – Avaliação da CIM dos triazóis derivados de 
2-furanil-carboxilato de propargila.

Composto

CIM (μg/mL)

E
. c

ol
i

E
. a

er
og

en
es

K
. p

ne
um

on
ia

e

S.
 a

ur
eu

s

0,08 0,17 0,08 0,17

0,04 0,08 0,04 0,08

O
O

N
NN

O

F(85)

0,04 0,04 0,04 0,08

O O

N
NN

O
Cl

(86)

0,04 0,04 0,04 0,08

O O

N
NN

O
Br

(87)

0,07 0,15 0,07 0,07

Norfloxacina 0,03 0,03 0,03 0,07
Fonte: Kaushik et al (2017) [64].

Kaushik et al., 2019 [39] avaliaram derivados 
triazólicos (19), (88)-(93) obtidos a partir de 
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fenilazida. Os derivados foram avaliados frente 
a B. Subtilis, S. epidermidis, E. coli e Pseudomonas 
(tabela 12).

 Os autores reportaram que os derivados 
(88) e (92) apresentaram valores de CIM= 
0,016 e 0,017μg/mL para B. subtilis e E. coli, 
respectivamente. Ambos os derivados foram mais 
ativos que o padrão ciprofloxacina (CIM= 0,018 
μg/mL). Os resultados indicaram que os grupos 
substituintes metóxi e bromo na posição -para 
do anel homoaromático favoreceram um melhor 
desempenho.

Tab. 12 – Valores de CIM de triazóis avaliados 
frente a bactérias gram-positiva e gram-negativa.

N
N

N

N
RO

H

Composto R

CIM (μg/mL)

B
. s

ub
til

is

S.
 e

pi
de

rm
id

is 

E
. c

ol
i

P.
 a

er
ug

in
os

a

19 C6H5 0,089 0,044 0,089 0,179

88 4-CH3O-
C6H4

0,016 0,040 0,081 0,081

89 4-NO2C6H4 0,038 0,019 0,038 0,038

90 4-FC6H4 0,042 0,042 0,021 0,021

91 4-ClC6H4 0,079 0,079 0,079 0,040

92 4-BrC6H4 0,035 0,035 0,017 0,035

93 α-naphthyl 0,019 0,076 0,038 0,038

Ciprofloxacina 0,018 0,018 0,018 0,018

Fonte: Kaushik et al (2019) [39].

Shaikh et al, (2019) [65] investigaram a 
capacidade antibacteriana de triazóis (94)-(97) 

frente a B. Subtilis, S. aureus e E. coli (tabela 13). 
Os produtos exibiram potencial desempenho 
frente a todos os micro-organismos (CIM= 10-15 
μg/mL) comparado com o padrão ciprofloxacina 
(CIM = 23 μg/mL). 

Tab. 13 – Valores de CIM para derivados triazóis frente a B. 
subtilis, S. aureus e E. coli.

N
NN

O

R1

R2

R3

R4

R5

C
om

po
st

o

R1 R2 R3 R4 R5

CIM (μg/mL)

B
. s

ub
til

is

S.
 a

ur
eu

s

E.
 c

ol
i

94 NO2 H H H COCH3 11 12 14

95 H NO2 H H NO2 14 15 14

96 NO2 H H H NO2 10 11 13

97 NO2 H NO2 NO2 H 11 10 11

Ciprofloxacina 23 21 22

Fonte: Shaikh et al, (2019) [65].

Kaushik et al, (2019) [11] investigaram a 
bioatividade de triazóis (98)-(104) originados a partir 
de N-propargil amidas. Os produtos (98) e (103) 
exibiram valores de CIM= 0,01 μg/mL frente a 
todos os micro-organismos (tabela 14). 

A inserção do grupo nitro como substituinte 
produziu uma melhor inibição quando comparado 
aos demais substituintes. Em sua maioria, os 
derivados apresentaram valores de (CIM= 0,01- 
0,02 μg/mL) para todas as bactérias, exceto o derivado 
(102) o qual forneceu CIM= 0,05 μg/mL frente a K. 
pneumonia (tabela 14).
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Tab. 14 –  Valores de CIM para triazóis derivados de amida 
substituída.

R1

NH
O N

NN
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HN R2
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R1 R2

CIM (μg/mL)
E.

 c
ol
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E.
 a

er
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en
es

K
. p

ne
um

on
ia

S.
 a

ur
eu

s

98
4-NO2C6H4 4-NO2C6H4 0,01 0,01 0,01 0,01

99 4-NO2C6H4 4-FC6H4 0,02 0,02 0,02 0,02

100
4-NO2C6H4 α-C10H7 0,02 0,02 0,02 0,02

101 C4H3O α-C10H7 0,02 0,02 0,02 0,02

102 C4H3S
4-CH3O-

C6H4
0,02 0,02 0,05 0,02

103 C4H3S 4-NO2C6H4 0,01 0,01 0,01 0,01

104 C4H3S α-C10H7 0,02 0,02 0,02 0,02

Ciprofloxacina 0,01 0,01 0,01 0,01

Fonte: Kaushik et al (2019) [11].

Kaushik et al, (2019) [66] avaliaram a 
capacidade inibitória de triazóis (105)-(109) 
frente a  E.coli e P. mirabilis (tabela 15). Foi 
avaliado que todos os derivados apresentaram 
eficiência CIM = 9,8-12,8 μg/mL frente E. coli. O 
derivado (108) foi o mais ativo CIM = 9,8 μg/mL. 
Todos os derivados ativos foram mais eficientes 
que o padrão estreptomicina (CIM = 25 μg/
mL). Por outro lado, observou-se que o micro-
organismo P. mirabilis apresentou resistência 
frente a todos os derivados avaliados.

Tab. 15 –  Valores de CIM dos triazóis avaliados por 
Kaushik et al, (2019)

R2

N
N

N

N N
N

S

R1

Composto R1 R2
CIM (μg/mL)

E. coli P. mirabilis

105 Cl H 12,8 -

106 Cl CH3 12,4 -

107 Cl F 12,2 -

108 Cl Cl 9,8 -

109 Cl Br 11,0 -

Estreptomicina 25,0 18,5
Fonte: Nalawade et al (2019) [66].

5. Conclusão
A reação de cicloadição 1,3-dipolar de azidas e 

alquinos, empregando cobre (I) como catalisador, 
tem se mostrado um método de síntese 
eficiente para obter derivados 1,2,3-triazol-
1,4-dissubstituídos. A ampla aplicabilidade da 
reação mostra a importância do método, assim 
como a praticidade da reação. O interesse pela 
metodologia de síntese 1,3-dipolar de azidas e 
alquinos está associado a fatores como seletividade 
na formação do produto, ampla disponibilidade 
dos substratos, simples processo de purificação e 
produtos com altos rendimentos. 

Em relação à atividade biológica observa-
se que esses derivados apresentam capacidade 
inibitória promissora, o que pode ser visto em 
algumas publicações que apresentam derivados 
com potencial atividade antibacteriana, 
principalmente quando se referem aos resultados 
que abrangem a avaliação de derivados 
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heterociclos bis-triazóis. 
Por fim, uma possível investigação da 

bioatividade de novo protótipos triazóis frente a 
novos micro-organismos pode ser uma estratégia 

promissora, uma vez que este heterociclo tem 
mostrado desempenho frente às avaliações 
biológicas. 
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RESUMO: A utilização de biomassa como matéria-prima para 
a produção de combustíveis e produtos químicos tem sido proposta 
como alternativa viável e sustentável ao uso tradicional do petróleo e 
derivados. Neste contexto, a pirólise vem se destacando como processo 
para a transformação de biomassa em um bio-óleo que pode ser tratado 
para fornecer tanto um combustível como produtos químicos. Uma 
das principais etapas do tratamento deste bio-óleo envolve a remoção 
parcial ou total do oxigênio contido no material, normalmente por 
hidrogenação no processo conhecido como hidrodesoxigenação (HDO). 
Mais especificamente, este trabalho se propõe a estudar o emprego de 
catalisadores de ródio suportado em zirconia e titânia na reação de 
hidrodesoxigenação do fenol, usado como molécula modelo do bio-óleo. O 
benzeno seria o principal produto esperado da HDO do fenol, o que foi 
possível obter com mais de 70 e 80% de seletividade para os catalisadores 
de Rh/ZrO2 e Rh/TiO2, respectivamente..

PALAVRAS-CHAVE: hidrodesoxigenação, ródio, bio-óleo, 
fenol, benzeno

ABSTRACT: The use of biomass as a raw material for the production 
of fuels and chemicals has been proposed as a viable and sustainable 
alternative to the traditional use of petroleum and derivatives. In this 
context, pyrolysis has emerged as a process for transforming biomass into 
a bio-oil that can be treated to provide both fuel and chemicals. One of 
the main steps in the treatment of this bio-oil involves the partial or total 
removal of oxygen contained in the material, usually by hydrogenation 
in the process known as hydrodeoxygenation (HDO). More specifically, 
this work proposes to study the use of zirconia and titania-supported 
rhodium catalysts in the phenol hydrodeoxygenation reaction, used as a 
model molecule of the bio-oil.Benzene would be the main expected product 
of phenol HDO, which was possible to obtain with more than 70 and 
80% of selectivity for the Rh/ZrO2 and Rh/TiO2 catalysts, respectively. 

KEYWORDS: hidrodeoxygenation, rhodium, bio-oil, phenol, 
benzene

Hidrodesoxigenação do fenol utilizando 
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1. Introdução

O aumento generalizado do setor 
de transporte e das atividades 
industriais, associado à redução das 
florestas, queimadas e outros fatores, 

elevaram significativamente os níveis de dióxido 
de carbono (CO2) na atmosfera. Neste contexto, 
a necessidade de reduzir as emissões geradas 
a partir da queima de combustíveis fósseis tem 
direcionado as pesquisas para o uso de energias 

renováveis. Os países buscam alternativas 
para que suas matrizes energéticas sejam mais 
equilibradas, reduzindo a importância do 
petróleo, gás natural e carvão mineral.

Dentre as alternativas renováveis, destaca-se a 
biomassa, com um papel fundamental no contexto 
energético, ambiental e socioeconômico. Biomassa 
é um material vegetal de origem orgânica, como 
as plantas aquáticas e terrestres, os resíduos 
florestais e da agropecuária (bagaço de cana-
de-açúcar, esterco), os óleos vegetais, os resíduos 

58 • RMCT

 VOL.37 Nº4 2020



urbanos (lixo doméstico, lodo de esgoto) e certos 
resíduos industriais (da indústria madeireira, 
de alimentos e bebidas, de papel e celulose, 
e beneficiamento de grãos) [1]. A biomassa é 
constituída basicamente de celulose, hemicelulose 
e lignina. A combustão, a gaseificação e a pirólise 
são os principais processos de conversão da 
biomassa em biocombustíveis, com destaque para 
a pirólise por ser o processo que permite a maior 
produção de produtos líquidos [2, 3, 4].

O processo de pirólise consiste basicamente no 
aquecimento da biomassa a ser tratada na ausência 
de oxigênio. O material então se transforma em 
produtos sólidos, líquidos e gasosos. As frações 
são combustíveis e o rendimento em líquidos 
pode ser maximizado ajustando-se as variáveis 
do processo, principalmente a temperatura e o 
tempo de residência [2, 3, 4].

O líquido ou óleo resultante da pirólise de 
biomassa é denominado bio-óleo, podendo ser 
usado como um combustível líquido renovável. 
Contudo, o bio-óleo é uma mistura complexa de 
compostos oxigenados, cuja composição específica 
depende da biomassa e das condições operacionais 
utilizadas. Os principais grupos presentes são 
hidroxialdeídos, hidroxicetonas, açúcares, 
ácidos carboxílicos, ésteres, furanos, compostos 
fenólicos (fenol, cresol, guaiacol) e água [5, 6]. A 
presença destes compostos oxigenados confere ao 
bio-óleo instabilidade química, em razão da alta 
reatividade dos grupos oxigenados, menor poder 
calorífico pela presença do oxigênio e elevada 
acidez. Assim, faz-se necessário um tratamento 
com o objetivo de remover com bom rendimento 
estes compostos oxigenados para posterior uso 
como combustível com propriedades similares 
aos derivados de petróleo.

A principal rota proposta para tratamento 

do bio-óleo é a hidrodesoxigenação (HDO), 
que envolve a remoção dos grupos oxigenados 
via hidrogenação, na presença de catalisadores, 
em condições moderadas de temperatura e 
pressão (300 a 600°C, 1 a 20 bar), podendo a 
fase reacional ser líquida ou gasosa. O oxigênio é 
removido na forma de água, gerando compostos 
desoxigenados [7, 8].

Devido à complexidade e instabilidade 
química do bio-óleo, normalmente são utilizados 
compostos modelos para estudar os mecanismos 
reacionais, entre outros aspectos. As principais 
moléculas usadas como modelo na literatura são 
fenol, cresol, guaiacol e anisol [7, 8].

Inicialmente, os catalisadores testados 
para a reação de HDO foram os catalisadores 
sulfetados a base de CoMo/Al2O3 e NiMo/Al2O3, 
usados tradicionalmente na indústria de refino 
do petróleo em processos de hidrotratamento 
[7, 8]. No entanto, a necessidade de sulfetação 
constante para evitar a desativação do catalisador 
é uma desvantagem importante. Paralelamente, 
a alta formação de coque reduz a atividade do 
catalisador [9]. Esses inconvenientes apresentados 
durante o processo motivaram as pesquisas de 
novos possíveis catalisadores para a reação de 
HDO.

Na reação de HDO, a atividade catalítica é 
atribuída à interação entre metal e o suporte. 
Desta forma, tanto o metal como o suporte 
exercem influência na reação. De Souza e 
colaboradores [7, 10] verificaram uma maior taxa 
de desoxigenação para catalisadores suportados 
em materiais oxofílicos, tais como ZrO2 e TiO2. 
Teles e colaboradores [11] avaliaram o efeito de 
diferentes metais em catalisadores suportados 
em zircônia na reação de HDO do fenol. Os 
autores observaram duas rotas de reação 
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diferentes, dependendo do tipo de metal. Para os 
catalisadores Pt e Pd, o fenol seria principalmente 
tautomerizado, seguido pela hidrogenação da 
ligação C = C do tautômero intermediário, 
produzindo ciclohexanona e ciclohexanol. 
Para Rh, Ru, Co e Ni, metais mais oxofílicos, 
a desidroxilação direta do fenol seguida pela 
hidrogenólise também pode ocorrer. 

Este trabalho tem por objetivo estudar 
catalisadores de Rh suportado em TiO2e ZrO2 
na reação de HDO do fenol, combinando metal e 
suporte oxofílicos.

2. Metodologia experimental

2.1 Preparação dos catalisadores

Os suportes comerciais utilizados no preparo 
dos catalisadores foram os de TiO2 (Evonik P25) 
e ZrO2 (Saint Gobain/Norpro). O suporte de 
ZrO2 estava na forma de grânulos e foi macerado 
e peneirado antes da impregnação. Ambos os 
suportes em pó (270 mesh) foram calcinados em 
mufla à 500 °C por 6 horas, com uma taxa de 
aquecimento de 10 °C min-1.

Os catalisadores de ródio suportados foram 
preparados pelo método de impregnação seca. O 
sal precursor do ródio foi RhCl3.H2O (Aldrich). 
Inicialmente determinou-se o volume de poros 
dos suportes a serem impregnados e soluções 
aquosas do sal precursor foram preparadas de 
modo a se obter uma carga metálica de 1% em 
peso. A impregnação ocorreu por gotejamento 
destas soluções aquosas, diretamente sobre os 
suportes. Posteriormente, os materiais foram 
secos em estufa, à 120 °C por 12 horas, e 
calcinados à 400 °C por 3 horas, sob fluxo de ar 
sintético. A taxa de aquecimento foi de 10 °C min-

1 e a vazão de ar utilizada foi de 50 mL min-1.

2.2 Caracterização dos catalisadores

As propriedades texturais dos catalisadores 
foram obtidas a partir das isotermas de adsorção 
de nitrogênio à -196°C empregando o método 
de Brunnauer-Emmett-Teller (BET). As análises 
foram realizadas em um equipamento ASAP 2020 
(Micromeritcs). As amostras foram pré-tratadas a 
350°C até atingir um vácuo de 9 mm Hg para 
realizar a limpeza da superfície.

A análise de difração de raios X (DRX) foi 
realizada com o objetivo de se identificar as 
diferentes fases dos suportes e catalisadores. As 
análises foram realizadas em um difratômetro 
Miniflex (Rigaku), usando radiação CuKα 
(0,1540 nm) e 2θ entre 10 e 90°.

No caso do suporte TiO2, os percentuais das 
fases foram calculados por meio da comparação 
das áreas dos picos característicos de cada 
fase segundo a equação 1, onde h é a altura e 
w a largura a meia altura das linhas de maior 
intensidade.

Fase x= ∑ (h.w) Fase x / ∑ (h.w) Fase x e y (1)

A técnica de espectrometria de fluorescência 
de raios X (FRX) foi utilizada para avaliar os 
teores metálicos dos catalisadores. As amostras 
foram analisadas em um equipamento RIX-
3100 (Rigaku), pelo método de varredura semi-
quantitativa.

Reações modelo com cicloexanol foram 
feitas com o objetivo de avaliação da acidez dos 
catalisadores e ajudar na elucidação do mecanismo 
reacional. Foram conduzidos experimentos 
com amostras fresh e usadas dos catalisadores. 
Os testes foram realizados em valores elevados 
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de W/F a fim de se observar a influência da 
acidez na desidratação. Os catalisadores foram 
previamente reduzidos in situ sob fluxo de 60 
mL min-1 de H2 à 500 °C por 1 h e a reação foi 
conduzida a temperatura de 270 °C.

2.3 Teste catalítico

As reações de HDO do fenol foram realizadas 
em fase gasosa, em um reator de quartzo de leito 
fixo sob pressão atmosférica e temperatura de 
300 °C. A mistura reacional foi obtida pelo arraste 
do vapor de fenol contido em um saturador à 74 °C 
a partir da passagem de uma corrente de 60 mL 
min-1 de hidrogênio, de forma a obter uma razão 
molar H2/fenol igual a 60. Os catalisadores foram 
previamente reduzidos in situ sob fluxo de 60 mL 
min-1 de H2 à 500 °C por 1 h. Com o objetivo de 
se evitar a formação de pontos quentes no leito 
catalítico, os catalisadores foram diluídos com 
carbeto de silício.

3. Resultados e discussão

3.1 Caracterização dos catalisadores

As figuras 1 e 2 apresentam as isotermas 
de adsorção e dessorção de nitrogênio 
dos catalisadores Rh/ZrO2 e Rh/TiO2, 
respectivamente. As isotermas para ambos os 
catalisadores são do tipo IV, caracterizando 
sólidos mesoporosos com histerese, relacionada 
a diferenças entre os processos de adsorção e 
dessorção. Esse comportamento está associado ao 
fenômeno de condensação capilar, que justifica 
o aumento da adsorção em sólidos mesoporosos 
quando comparados a sólidos não porosos.

Fig. 1 – Isotermas de adsorção e dessorção de N2 do 
catalisador de Rh/ZrO2.

Fig. 2 – Isotermas de adsorção e de dessorção de N2 do 
catalisador de Rh/TiO2.

No que se refere a área específica, o suporte 
de ZrO2apresentou um valor maior quando 
comparado com o suporte de TiO2, os valores 
encontrados foram de 130 m2 g-1 e 52 m2 g-1, 
respectivamente. Após a impregnação, não 
foram verificadas alterações significativas 
nesses valores. Os resultados estão indicados 
na tabela 1.
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Tab. 1 – Área específica dos suportes e catalisadores

Amostra Área BET (m2g-1)

TiO2 52

Rh/TiO2 52

ZrO2Si 130

Rh/ZrO2Si 130

Os difratogramas dos suportes e dos 
catalisadores de zircônia e titânia estão 
apresentados nas figuras 3 e 4, respectivamente. 
O difratograma do suporte de ZrO2, mostra 
as linhas de difração características da fase 
tetragonal da zircônia: 2θ = 29,8°; 33,9°; 
34,8°; 49,5°; 59,5° [7]. As linhas de difração do 
catalisador não mostraram alterações de fase, 
mantendo assim, as características tetragonais.

Fig. 3 - Difratograma do suporte e do catalisador de Rh/ZrO2

O difratograma do suporte de TiO2, mostrou 
uma mistura das fases rutilo e anatase, com 15,7 
e 84,3%, respectivamente (valores calculados pela 
equação 1). Após a impregnação, o catalisador 
não apresentou mudança de fase. 

Provavelmente pelo baixo teor metálico 
empregado, não foi possível identificar as linhas 
de difração do Rh para os dois catalisadores 
impregnados.

Fig. 4 – Difratograma do suporte e do catalisador de Rh/TiO2

A tabela 2 apresenta os teores de Rh 
determinados por fluorescência de raios X para 
os dois catalisadores. Ambos os valores ficaram 
em 0,6%, abaixo do teor nominal de 1,0%.

Tab. 2 – Teor de Rh nos catalisadores por fluorescência de 
raios X

Amostra Nominal (%) Experimental (%)

Rh/TiO2 1,0 0,6

Rh/ZrO2(Si) 1,0 0,6

O teste com cicloexanol foi usado para 
avaliação das propriedades ácidas dos suportes. 
Os resultados estão indicados na tabela 3. O 
catalisador de Rh suportado em ZrO2 mostrou 
maior conversão e rendimento no produto de 
desidratação direta, o cicloexeno. Isso indica uma 
maior acidez quando comparado ao suporte de 
TiO2. Em termos de seletividade para cicloexeno, 
o catalisador suportado em ZrO2 apresentou 
63%, enquanto o catalisador suportado em TiO2 
apresentou 23%.
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Tab. 3 – HDO do cicloexanol com catalisadores virgens.

Rh/TiO2 Rh/ZrO2

Conversão (%) 42 48

Rendimento (%)

Hid. C5-C6 0.02 0,04

Cicloexano 0,02 0,18

Cicloexeno 13,09 22,3

Benzeno 0,55 0,60

Tolueno - 0,01

Cicloexanona 26 21

Fenol 0,16 1,62
*C11-C12 desoxigenados 0,12 0,17

*C12 oxigenados 1,19 1,25

3.2 Reação de HDO do fenol

Os catalisadores Rh/TiO2 e Rh/ZrO2 
mostraram-se ativos para a reação de HDO do 
fenol à 300 °C. Benzeno e cicloexanona foram 
os principais produtos obtidos para ambos 
os catalisadores, mesmo em valores menores 
de velocidade espacial. Os resultados estão 
apresentados nas figuras 5 e 6. Percebe-se um 
aumento considerável na seletividade em benzeno 
para o catalisador de Rh/TiO2 para maiores 
valores de W/F, enquanto para o catalisador 
de Rh/ZrO2a seletividade em benzeno varia de 
forma menos acentuada, atingindo um valor 
máximo menor.

Quanto à seletividade em cicloexanona, para 
os dois catalisadores é possível verificar um 
máximo para baixos valores de W/F, indicando 
um consumo do produto com o aumento do 
tempo de reação.

Numericamente, foi atingido um máximo de 
seletividade em benzeno de 71,1% a W/F de 0,27 
h, para o catalisador de Rh/ZrO2 e de 85,1% para 
Rh/TiO2 a W/F de 0,13 h.

Além destes dois compostos principais, foram 

observados ainda para os dois catalisadores, 
compostos hidrocarbonetos C5-C6, cicloexeno, 
cicloexano, tolueno e bifenil. Para o catalisador 
de Rh/ZrO2 foram observados ainda compostos 
C7-C12 desoxigenados (Tolueno, Pentil-Benzeno, 
Ciclopentil-Benzeno, Ciclohexil-Benzeno, 
Bifenil), e C11-C12 oxigenados (Dibenzofurano, 
Orto-Hidróxibifenil, 2-Cicloexil-Fenol). Para 
ambos os sistemas, as seletividades nestes 
produtos secundários atingem um máximo a 
baixos valores de W/F e tendem a se estabilizar. 
O bifenil é gerado em pequenas quantidades 
no Rh/TiO2 apenas no maior valor de W/F (1,3 
h), enquanto para o Rh/ZrO2 o composto foi 
observado em valores mais baixos de W/F, a 
partir de 0,29 h.

A tabela 4 apresenta a distribuição dos produtos 
a isoconversão, em torno de 11%. Nesta condição, 
verifica-se uma maior seletividade em benzeno 
para o catalisador de Rh/TiO2 (79,3%), quando 
comparado com o Rh/ZrO2 (56,3%). O catalisador 
de Rh/TiO2 exibiu ainda uma menor seletividade 
para cicloexanona e maior percentual total 
para produtos desoxigenados, de 85,6%, valor 
relativamente mais elevado do que aquele obtido 
para o catalisador de Rh/ZrO2, de 79,3%.

Fig.  5-Reação de HDO do fenol com o 
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catalisador de Rh/TiO2 à 300 °C, 1 atm, Tredução= 
500 °C. Legenda do gráfico: Hidrocarbonetos 
C5-C6
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Tab. 4 – Seletividade a isoconversão de HDO do fenol, 1 
atm, Treação = 300 °C, Tredução = 500 °C.

 Rh/TiO2 Rh/ZrO2

W/F (h) 0,029 0,11

Conversão (%) 11,5 11,4

Seletividade (%)

Hid. C5-C6 5,4 18,2

Cicloexano+ Cicloexeno 0,76 2,03

Benzeno 79,33 56,31

Tolueno 0,11 0,68

Cicloexanona 14,4 18,29

C11-C12 desoxigenados - 2,12

C7-C12 oxigenados - 2,37

3.3 Estabilidade dos catalisadores

A estabilidade dos catalisadores foi avaliada 
preliminarmente em testes de HDO de fenol de 
23 horas de duração. Os resultados de conversão 
e seletividade estão mostrados nas figuras 7 e 8.

O catalisador de Rh/TiO2 (figura 7) 
apresentou uma queda significativa na conversão 
nos primeiros 200 min de reação, estabilizando 
depois em torno de 40%. Para o catalisador 
de Rh/ZrO2 (figura 8) o decaimento foi menos 
severo,mas constante ao longo de todo o tempo 
de teste. Ao final das 23 horas de teste, ambos os 
catalisadores apresentaram conversões em torno 
de 37%.

Observou-se para o benzeno, seletividade 
acima de 80% quando em presença do catalisador 
de Rh/TiO2. Já para o suporte de Rh/ZrO2, a 
seletividade em benzeno variou entre 70 e 60 
%. Com o avanço da reação ocorreu aumento 
na seletividade em cicloexanona. Isto ocorreu 
de forma mais pronunciada (e mais cedo) para 
o catalisador suportado em ZrO2. Já para o 
suporte de TiO2, a seletividade em cicloexanona 
se manteve baixa até cerca de 600 minutos, 
passando então a subir moderadamente até o 
final da reação. Em outras palavras, o suporte 
de TiO2 forneceu ao longo de todo o teste um 
maior percentual de desoxigenação, com maior 
produção de benzeno, o produto desejado.

A sinterização dos metais é apontada como 
um dos fatores desativação ao longo da reação[11, 
12, 13]. Teles e colaboradores [11] ao testarem 
catalisadores de Rh/ZrO2, verificaram após testes 
com temperatura de redução programada que 
não havia formação de depósitos carbonáceos 
sobre o catalisador. Adicionalmente, de Souza 
[7], por espectroscopia Raman, também não 
verificou a formação de depósitos carbonáceos 
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ao utilizar o suporte de TiO2. Assim, é provável 
que a sinterização diminuiu a disponibilidade de 
sítios ativos do catalisador, levando à desativação.

Fig. 7 – Seletividade dos produtos de HDO do fenol na 
reação de estabilidade após 23 horas; catalisador de Rh/
TiO2 à 300 °C, 1 atm, Tredução=500°C. Legenda do gráfico: 
Hidrocarbonetos C5-C6
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Fig. 8 – Seletividade dos produtos de HDO do fenol na 
reação de estabilidade após 23 horas; catalisador de Rh/
ZrO2Si- 1 atm, 300°C, Tredução=500°C.Legenda do gráfico: 
Hidrocarbonetos C5-C6
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Foram realizados ainda testes com cicloexanol 
com os catalisadores usados nos testes de 
estabilidade. Os resultados, apresentados 
na Tabela 5, indicam diminuição tanto nas 
conversões como na seletividade em cicloexeno 
e compostos bicíclicos. Essas variações seriam 
devidas a uma perda de acidez dos suportes, 
possivelmente causada pela sinterização dos 
catalisadores.

Tab. 5 – HDO do cicloexanol com catalisadores usados.

Rh/TiO2 Rh/ZrO2Si

Conversão (%) 33 39

Rendimento (%)

Hid. C5-C6 0,04 0,05

Cicloexano 0,01 0,08

Cicloexeno 8,13 10,6

Benzeno 0,55 0,65

Cicloexanona 24 20

Fenol 0,42 1,39
*C11-C12Desoxigenados - 0,92

*C12 Oxigenados 0,04 0,06

4. Conclusão
Verificou-se a formação de diferentes produtos 

conforme o tipo de catalisador utilizado. O 
catalisador de Rh/ZrO2 apresentou maior acidez 
e formação de compostos bicíclicos, enquanto o 
catalisador de Rh/TiO2 (menos ácido) apresentou 
maior seletividade para benzeno e outros 
compostos desoxigenados.

As características oxofílicas do suporte 
conduzem a hidrogenação da carbonila. Assim, 
um possível caminho de formação dos produtos 
seria aquele proposto por de Souza [7, 14], com 
a tautomerização inicial do fenol, seguida da 
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formação de 2,4-cicloexadien-1-ona que, após 
hidrogenações sucessivas, formaria benzeno 
e os demais produtos. Esta conclusão ratifica 
a necessidade desse sistema catalítico ser 
bifuncional, com sítios hidrogenantes, ácidos 
e oxofílicos. Reações paralelas com benzeno e 
outros subprodutos dão origem aos compostos 
bicíclicos observados em particular para o 
suporte de ZrO2, suporte mais ácido.

O catalisador de Rh/TiO2 mostrou-se mais 
estável, mantendo a seletividade em benzeno 
praticamente constante durante 23 horas 
de reação. Adicionalmente, este catalisador 

apresentou uma maior taxa de desoxigenação, 
com uma menor formação de cicloexanona. Com 
relação à desativação, sugere-se que esta ocorra 
pela sinterização do metal e bloqueio dos sítios 
ácidos do suporte, diminuindo assim a atividade 
do catalisador.
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RESUMO:  Este artigo apresenta um modelo de pneu com mais 
de um ponto de contato, criado a partir de um modelo de ¼ de 
carro, que tem como objetivo representar de maneira mais precisa 
o comportamento vertical de um veículo ao trafegar por uma pista 
contendo obstáculos. Simulações usando o programa MatLab/
Simulink® são utilizados para validar o modelo e observar a 
resposta do veículo ao transpor um degrau. Além dos resultados 
das simulações, o raciocínio matemático usado para a obtenção das 
equações desse novo modelo também é apresentado.

PALAVRAS-CHAVE: Modelo de pneu. Dinâmica vertical. 
Pontos de contato. Obstáculos.

ABSTRACT: This article presents a tyre model with more than 
one contact point, created from a ¼ car model, whose objective is 
to represent in a more accurate way the vehicle’s vertical behavior 
while cruising through an obstacle-laden track. Simulations 
made in the MatLab/Simulink® software are used to validate the 
model and to observe the vehicle’s response while going over a step. 
Besides the results of the simulations, the mathematical reasoning 
used to obtain the equations for this new model is presented as well.

KEYWORDS: Tyre model. Vertical dynamics. Contact points. 
Obstacles.

 

Dinâmica vertical de pneus: 
proposta de um modelo com mais 
de um ponto de contato
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1. Introdução

O objetivo desse trabalho é a criação de um 
modelo de dinâmica vertical para pneus 
que utilize mais de um ponto de contato 

com o piso, para representar de maneira mais 
precisa o comportamento de um veículo quando 
ele transpõe obstáculos. Os modelos já existentes 
apresentados por Jazar (2008), que utiliza apenas 
um ponto de contato, e por Tristão (2017), que 
utiliza múltiplos pontos de contato, servirão como 
base para o novo modelo. Também são realizadas 
simulações no programa MatLab/Simulink® 

com o objetivo de avaliar o modelo obtido e seus 
resultados são apresentados [1][2].

Segundo Guillespe (1992), o pneu é o elemento 
do veículo que tem 3 funções: produzir forças 
longitudinais para a aceleração e para a frenagem; 
produzir forças laterais para se efetuarem curvas; 
além de suportar as cargas verticais provenientes 
tanto do próprio peso do veículo, quanto de 
irregularidades no solo. Essa última função, é 
estudada na dinâmica vertical [3].

A dinâmica vertical aborda os esforços que 
influenciam o comportamento vertical dos 
veículos. Tais esforços são causados pelo próprio 
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peso do veículo, por irregularidades no solo ou 
por obstáculos que o veículo é forçado a superar. 
O estudo dessa característica permite determinar 
o conforto dos ocupantes e se o veículo é capaz 
de transpor barreiras de maneira apropriada. Os 
principais subsistemas do veículo estudados nesse 
âmbito são a suspensão e os pneus. 

A maioria dos modelos existentes para esse 
aspecto do veículo considera o pneu como uma 
massa em contato pontual com o solo. Essa 
aproximação não condiz com a realidade, já que, 
devido à natureza deformável do pneu, ele possui 
sempre uma área de contato com o solo e, por ser 
tridimensional, um obstáculo costuma entrar em 
contato primeiro com uma região da banda de 
rolagem do pneu que, naquele instante, não está 
em contato com o solo e já produzir esforços na 
direção vertical [1][3].

A imprecisão desses modelos, causada pelas 
hipóteses simplificadoras que ignoram os efeitos 
citados anteriormente, costuma ser desprezível 
quando se analisa um veículo que trafega na cidade 
ou na estrada. Contudo, quando um automóvel 
precisa se locomover em terreno bastante irregular 
ou transpor grandes obstáculos, como degraus, 
trincheiras e barricadas, surgem erros significativos 
nos resultados.

Para representar de maneira mais precisa a 
resposta dinâmica de um carro off-road ao trafegar 
por uma pista irregular, Tristão criou um modelo 
de pneus que utiliza vetores radiais e transformações 
de coordenadas para avaliar as deformações em toda 
banda de rolagem do pneu e os esforços por elas 
provocados [2].

O modelo apresentado neste artigo utiliza 
alguns desses conceitos na sua elaboração com o 
intuito de simular de uma forma mais acurada o 
comportamento de um pneu ao transpor um degrau.

2. O modelo tradicional
Os modelos existentes de dinâmica vertical 

usam sistemas massa-mola-amortecedor para 
representar o veículo. O modelo de ¼ de carro 
presente na figura 1 usa um sistema de 2 graus 
de liberdade no qual uma massa suspensa ms, que 
representa o chassi e tem como grau de liberdade 
seu deslocamento vertical ys, está conectada a 
uma massa não suspensa mns, representando 
o conjunto roda-pneu e tendo como grau de 
liberdade seu deslocamento vertical yns, a qual, 
por sua vez, está conectada a uma excitação de 
base yp, representativa do solo.

Fig. 1 – Modelo da dinâmica vertical de ¼ de carro.

As características elásticas e dissipativas da 
suspensão do veículo são representadas pela 
mola ks e pelo amortecedor cs. Semelhantemente, 
as características elásticas e dissipativas do pneu 
representadas pela mola  e pelo amortecedor cp.

Usando a segunda lei de Newton para calcular 
o somatório das forças que atuam sobre a massa 
suspensa [4] e adotando g como a aceleração da 
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gravidade, as seguintes equações, que governam 
a dinâmica vertical dessa massa, são obtidas.

(1)

(2)

(3)

As grandezas  representam 
as forças geradas pela mola e pelo 
amortecedor, respectivamente. As diferenças 

 representam a deflexão e a 
taxa de deflexão dos elementos da suspensão.

É necessário lembrar que o curso das molas 
da suspensão de um automóvel é limitado pelos 
batentes. A suspensão do veículo não trabalha 
sob tração, ou seja, a mola ou está comprimida, 
ou está em seu comprimento natural, e sua 
compressão atinge um valor máximo quando a 
mola chega ao fim do curso ou entra em contato 
com o batente da suspensão.

Usando o mesmo raciocínio, é possível obter 
as equações que governam a dinâmica vertical da 
massa não suspensa.

(4)

(5)

(6)

As grandezas  representam as forças 
geradas pela elasticidade do pneu e por seu 
amortecimento, respectivamente. As diferenças  

 representam a deflexão e a 

taxa de deflexão do pneu.
De modo análogo à mola da suspensão, 

a deformação do pneu também é limitada. 
Assim como a suspensão, o pneu sofre apenas 
compressão. Quando a distância entre a pista 
e o pneu é maior que seu raio indeformado, 
significa que a roda se descolou do solo e, nesse 
caso, a única força que atua sobre ele é a força da 
gravidade. A compressão do pneu também possui 
um valor máximo, igual ao seu comprimento de 
flanco, que equivale ao caso em que a deformação 
do pneu é tão grande que o aro da roda, que é 
rígido, entra em contato com o solo.

No modelo descrito pelas equações acima, 
apenas a deformação do pneu em um ponto 
exatamente abaixo de seu centro de massa 
está sendo contabilizada. No entanto, caso haja 
obstáculos na pista, eles irão entrar em contato 
com outros pontos do pneu, gerando deformações 
e forças que precisam ser consideradas.

3. O modelo com mais de um ponto 
de contato

 Os modelos mais comuns de dinâmica vertical 
representam, por simplificação, o contato do 
pneu como um único ponto. Contudo, isso não 
representa a realidade de uma maneira precisa. 
Como exemplo, tem-se o apresentado na figura 
2, que mostra o pneu de um veículo entrando 
em contato com um obstáculo. Como é possível 
observar, uma região da banda de rodagem do 
pneu, que se encontra à frente da região em 
contato com o solo, é deformada pelo contato 
com o obstáculo.

Para uma simulação precisa de um veículo 
transpondo grandes obstáculos, é necessário 
considerar esse efeito durante a modelagem.
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Fig. 2 – Pneu subindo um obstáculo.

Tristão propõe um modelo de múltiplos pontos 
de contato que usa vetores para representar as 
extremidades do pneu e monitorar tanto suas 
posições quanto suas deformações ao trafegar 
por uma pista irregular (figura 3). Tal modelo 
serve de base para a modelagem da dinâmica 
vertical dos pneus apresentada neste artigo [2].

Fig. 3 – Vetores radiais no modelo de Tristão. Fonte [2]

Usando os conceitos abordados por Tristão e 
as fórmulas do modelo de um ponto de contato, 

foi obtido o modelo de mais de um ponto de 
contato descrito a seguir [2].

A figura 4 ilustra o caso estudo por esse 
modelo, nela um pneu de raio indeformado ri 

prestes a entrar em contato com um degrau de 
altura h. O centro do pneu está localizado nas 
coordenadas (x0, y0), o ponto do degrau que 
entrará em contato com o pneu se encontra nas 
coordenadas (x1, y1) e a distância d entre esses 
dois pontos possui a dimensão horizontal ∆x, a 
vertical ∆y e a inclinação β.

Fig. 4 – Pneu e obstáculo.

Nesse caso, as equações 1, 2 e 3 são mantidas, 
pois tratam apenas da massa suspensa. equação 
4, no entanto, precisa ser reescrita para levar em 
consideração os efeitos da deformação do pneu 
devido ao degrau.

(7)

(8)

Nas quais  é a força na direção radial 
do pneu causada pelo contato com o degrau e 

 são as parcelas elástica e dissipativa, 
respectivamente, dessa força, conforme ilustrado 
pela figura 5. 
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Fig. 5 – Forças e velocidades devido ao contato com o degrau.

Considerando que a altura da pista pode ser 
descrita em função da posição x, tal que:

(9)

(10)

Onde  é a distância do degrau ao início da 
pista.

Sabendo a velocidade longitudinal v do 
veículo, a posição horizontal x0 do centro da roda 
pode ser definida pela integral abaixo:

(11)

Já a posição vertical y0 do centro da roda é 
definida em função do raio indeformado ri , do 
deslocamento vertical do pneu yns e da altura da 
pista naquele determinado ponto f(x).

(12)

Já as coordenadas do ponto do degrau que 
entrará em contato com a roda serão:

(13)

Sendo assim, a distância entre o centro do 
pneu e o ponto do degrau que entrará em contato 
com a banda de rolagem pode ser definida por: 

(14)

(15)

(16)

A deformação ε surgirá no instante em que a 
distância d passa a ser inferior ao valor do raio 
indeformado e seu valor será:

(17)

Logo, os valores das parcelas elástica 
e dissipativa da força radial causada pela 
deformação que o degrau provoca no pneu serão:

(18)

(19)

A componente horizontal da força Fd atua no 
sentido oposto ao movimento do veículo e, 
portanto, o desacelera. Essa desaceleração pode 
ser calculada usando-se a lei de Newton [5] 
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(20)

Sabendo-se o valor da aceleração, é possível 
calcular a variação na velocidade longitudinal 
devido às forças horizontais . 

(21)

(22)

Por fim, essa variação na velocidade irá 
retroalimententar o valor da velocidade 
longitudinal.

(23)

4. Simulações e resultados
 Usando as equações descritas anteriormente, 

foi criado um diagrama de blocos usando o 
software comercial MatLab/Simulink® para 
realizar simulações e validar o modelo proposto.

O objetivo da primeira simulação é verificar 
se o modelo proposto está obedecendo à lei da 
conservação de energia. Nela, um pneu parte 
com uma velocidade inicial vi em direção a uma 
parede e, após colidir com ela, ele é impulsionado 
no sentido contrário.

Para ser validado, o modelo com mais de um 
ponto de contato precisa ser capaz de detectar 
o contato do pneu com a parede e simular sua 
reação além de respeitar a conservação de 
energia. Se a energia cinética do pneu no início 
da simulação for igual à energia cinética no 
final mais a energia dissipada no choque, isso 
significará que a energia mecânica do sistema foi 
conservada.

A segunda simulação consiste em uma 
comparação entre os dois modelos de dinâmica 
vertical. Nela, a posição vertical do centro da roda 
quando o veículo passa por cima de um degrau 
é avaliada ao longo do tempo para os dois casos.

Em cada simulação é necessário definir, a 
priori, os valores da função f(x), que descreve a 
pista na qual o pneu vai trafegar.

Na primeira simulação, essa função descreve 
uma pista plana e uma parede com a qual o pneu 
se choca. Essa parede se encontra a 15 metros do 
início da pista e possui 1 m de altura. Portanto, 
o valor de f(x) será dado pelas equações 24 e 25. 

 f(x)=0 ,   x<15 (24)

f(x)=1 ,  x≥15 (25)

Na segunda simulação, essa função descreve 
uma pista, inicialmente plana, e um degrau que o 
veículo deve transpor. O degrau se encontra a 15 
metros do início da pista e possui 0,1 m de altura. 
Esse tipo de obstáculo costuma ter um ângulo 
reto de inclinação em relação ao solo, no entanto, 
como isso pode gerar singularidades durante a 
diferenciação, o que interferiria com o resultado 
da simulação, foi imposta uma distância de 0,001 
m entre a base e o topo do degrau, deixando-o 
com uma inclinação de 89,4 graus, o suficiente 
para evitar singularidades sem descaracterizar o 
obstáculo.  Assim, as equações 26, 27 e 28 são 
usadas para descrever f(x) nesse caso.

f(x)=0 ,x<15 (26)

(27)

 (28)
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 4.1 Primeira simulação

Antes de se iniciar a simulação, o valor da 
velocidade inicial vi do pneu é pré-determinado 
como igual a 3 m/s. Para a simplificação dos 
cálculos, os efeitos dissipativos oriundos da 
resistência aerodinâmica e do momento de 
resistência ao rolamento foram desprezados na 
elaboração do diagrama de blocos [6].

Outra hipótese simplificadora foi considerar 
nulo o amortecimento do pneu. No mundo 
real, o pneu possui amortecimento, logo, dissipa 
parte da energia que o deforma. Contudo, esse 
amortecimento costuma ser desprezível em 
relação ao coeficiente de rigidez do pneu.

Durante a simulação a velocidade longitudinal 
do pneu é monitorada. A figura 6 mostra os valores 
que essa grandeza assume ao longo do tempo. 

Fig. 6 – Velocidade longitudinal do pneu durante a primeira 
simulação.

Como apresentado na figura 6, a velocidade 
do pneu é inicialmente igual a 3 m/s até o instante 
em que ele entra em contato com a parede. Neste 
momento, a velocidade do pneu assume um 
valor negativo igual a -3 m/s, ou seja, a colisão 

com a parede faz com que o pneu, devido às suas 
características elásticas, seja impulsionado no 
sentido contrário, conforme o esperado.

Além disso, como a característica dissipativa 
do pneu foi desprezada, a colisão deveria ser 
perfeitamente elástica, com os módulos da 
velocidade inicial e da velocidade final sendo 
iguais. O gráfico anterior mostra que o pneu se 
comportou de acordo com essa expectativa.

A lei da conservação de energia diz que a 
energia total do pneu antes do choque com a 
parede deve ser igual à energia total após o 
choque com a parede mais a energia dissipada 
durante a colisão.

Antes do impacto, a única energia no corpo é 
sua energia cinética inicial e seu valor pode ser 
calculado com os dados obtidos.

(29)

Após a colisão, o veículo também possui energia 
cinética e, como a magnitude da velocidade 
final do pneu é igual à da velocidade inicial, o 
valor dessa energia se mantem. Caso houvesse 
amortecimento, a velocidade final do pneu teria 
um valor absoluto menor que a velocidade inicial. 

(30)

(31)

Constata-se, portanto, que a energia do 
sistema se mantém constante, em conformidade 
com a lei de conservação de energia.

A capacidade do modelo de representar 
a reação do pneu e sua obediência à lei de 
conservação de energia mostram que ele é válido.
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4.2 Segunda simulação

O objetivo da segunda simulação é observar 
as diferenças entre a resposta obtida pelo 
modelo de um ponto de contato e pelo modelo 
com mais de um ponto de contato.

Nessa simulação, um veículo trafegando 
a 3 m/s deverá transpor um degrau. O 
deslocamento vertical do pneu (y2), a altura 
do centro da roda e eventuais variações na 
velocidade longitudinal serão avaliados.

Os parâmetros da suspensão do veículo 
usados na segunda simulação são descritos na 
tabela 1.

 
Tab. 1 – Parâmetros da suspensão. 

Grandeza Símbolo Valor

Aceleração da gravidade g 9,8 m/s2

Massa suspensa ms 330 kg

Massa não suspensa mns 45 kg

Rigidez da suspensão ks 17 kN/m

Rigidez do pneu kns 210 kN/m

Amortecimento da suspensão cs 1500 kg/s

Amortecimento do pneu cns 80 kg/s

Raio indeformado do pneu ri 0,33 m

Após a simulação, a análise da velocidade 
longitudinal do veículo mostrou que essa 
grandeza se manteve constante ao longo do teste 
quando o modelo de um ponto de contato era 
utilizado.

Por outro lado, quando se utilizou o modelo 
com mais de um ponto de contato, houve 
variações na velocidade longitudinal, conforme a 
figura 7.

Fig. 7 – Velocidade longitudinal do pneu durante a segunda 
simulação.

A variação presente no gráfico corresponde ao 
momento em que o pneu alcança o obstáculo.

A velocidade do veículo é inicialmente constante, 
mas sofre uma queda brusca quando o pneu entra 
em contato com o degrau, já que esse exerce uma 
força contrária ao movimento do pneu através do 
segundo ponto de contato. Ao superar o degrau, 
essa força deixa de existir e o veículo retoma sua 
velocidade.

O deslocamento vertical do pneu em cada 
modelo foi medido e a figura 8 apresenta seus valores 
durante a subida do degrau. 

Fig. 8 – Deslocamento vertical do pneu durante a segunda 
simulação.
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A posição zero no gráfico corresponde à altura 
do pneu quando seu raio não está deformado.

Nos dois modelos, antes do degrau, o pneu 
se encontra comprimido pelo próprio peso, por 
isso a posição negativa. Ao chegar no degrau (t≈5 
s), ele sofre uma perturbação e atinge valores 
positivos, indicando que o pneu se descolou do 
solo. A força da gravidade o traz de volta ao solo 
e ele se estabiliza progressivamente até retornar à 
mesma posição vertical do início do gráfico.

Quando se observa o gráfico do modelo com 
um ponto de contato, percebe-se que o pneu 
atinge o degrau exatamente quando t=5 s e ele 
se desloca instantaneamente para cima.

Já no segundo modelo, o contato acontece antes 
de t=5 s e o pneu se desloca progressivamente 
para a vertical. Isso ocorre porque um ponto do 
pneu a frente do centro entra em contato com o 
obstáculo antes do centro e esse contato já produz 
forças verticais no pneu.

A altura do centro da roda em relação a um 
referencial global durante a transposição do 
degrau também foi avaliada em cada modelo e 
seus valores se encontram no gráfico da figura 9. 

Fig. 9 – Altura do centro da roda durante a segunda simulação.

Nos dois métodos a altura da roda é 
inicialmente constante e de valor igual ao raio 
deformado do pneu. Como no gráfico da figura 
8, a roda é deslocada para cima devido ao contato 
com o degrau e se descola do solo. No fim, a 
altura oscila até se estabilizar num valor 0,1 m 
mais alto que a altura inicial, o que significa que 
o veículo se encontra em cima do degrau.

Analisando-se o gráfico do modelo com um 
ponto de contato, é possível que contato com o 
degrau ocorre exatamente quando t=5 s e com 
isso a roda é deslocada instantaneamente para 
cima, da mesma forma que o gráfico na figura 8.

O gráfico do modelo com um ponto de contato 
também se comporta igual ao da figura 8. Como 
o contato acontece antes de t=5 s o centro da roda 
se desloca progressivamente para a vertical. Isso 
mostra mais uma vez que neste modelo um ponto 
do pneu a frente do centro da roda entra em 
contato com o obstáculo primeiro, é deformado e 
essa deformação produz forças que impulsionam 
o pneu para cima.

5. Conclusão
 O objetivo desse trabalho, a criação e a 

validação de um modelo de dinâmica vertical 
para pneus que utilizasse mais de um ponto de 
contato, foi atingido.

Os resultados obtidos através das simulações 
comprovam que o modelo proposto não só é 
capaz de descrever corretamente a resposta do 
pneu a obstáculos na pista, como que ele também 
respeita à lei de conservação de energia.

Com esse modelo, a reação dos veículos à 
obstáculos na pista pode ser melhor representada, 
o que permite que uma simulação seja capaz de 
determinar se um veículo é capaz ou não de 
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transpor um obstáculo e avaliar os esforços que 
atuam sobre ele durante essa manobra, sem a 
necessidade de onerosos testes de campo.

Espera-se, em trabalhos futuros, integrar 

o modelo aqui desenvolvido com um modelo 
de dinâmica longitudinal de veículos para que 
ambos trabalhem juntos além de adaptá-lo para 
que seja usado em um modelo de ½ carro.
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RESUMO: Este trabalho tem por finalidade apresentar um modelo 
tridimensional de um veículo de três eixos com suspensões independentes 
MacPherson e esterçamento nos eixos dianteiro e intermediário.  O 
modelo foi desenvolvido no software MATLAB. São implementadas 
duas simulações no modelo: uma considerando a acomodação da 
suspensão ao peso do veículo, e outra considerando a execução de uma 
manobra evasiva dupla a baixas velocidades. É empregado o método 
dos transformadores cinemáticos, a fim de considerar as não-linearidades 
provenientes da configuração de suspensão. Os resultados obtidos de 
acomodação da suspensão são comparados com os resultados obtidos para 
uma viatura de dois eixos. Na manobra evasiva dupla, os resultados 
obtidos são qualitativamente analisados. Conclui-se que a inserção de um 
novo eixo na carroceria acrescenta mais uma fonte de esforços no chassi, 
explicando as diferenças obtidas no comportamento dinâmico do veículo 
de dois eixos e de três eixos.

PALAVRAS-CHAVE: Modelagem da dinâmica veicular. 
Transformadores cinemáticos. Suspensão MacPherson. Simulação.

ABSTRACT: This work presents a three-dimensional model of a  
three-axle vehicle with independent MacPherson suspensions and with 
front and intermediate steering axles. The model is developed using 
MATLAB software. Two tests are simulated: the first, considering 
suspension accommodation to vehicle weight, and the other doing a double 
lane-change maneuver in low velocities.  The kinematic transformers 
method is used to consider the nonlinearities provided by suspension 
geometry. The suspension accommodation results are compared with the 
results of a two-axle vehicle. Then, the double lane-change maneuver  
results are qualitatively analyzed. It is concluded that the inserction of 
a new axle adds a new source of forces in the chassis, explaining the 
differences obtained in the dynamic behavior of the two axle and three 
axle vehicle. 

KEYWORDS: Vehicle dynamics modelling. Kinematic 
transformers. MacPherson suspension. Simulation.
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de três eixos por transformadores 
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1. Introdução

Um veículo no espaço tridimensional 
pode ser entendido como um conjunto 
de corpos unidos por juntas e elementos 

complacentes, isto é, molas e amortecedores. A 
sua modelagem computacional, com a finalidade 
de estudar o seu comportamento dinâmico 
diante excitações de base originadas no solo, 
é uma ferramenta extremamente importante 
para analisar fatores como o conforto, vibrações 

e acelerações sofridas no chassi. Junto da 
construção de protótipos veiculares para testes 
em campo, a modelagem computacional ocupa 
um importante papel no desenvolvimento de um 
veículo.

A fim de evitar despesas para adquirir um 
software comercial, e também para se ter a visão 
de como o mecanismo é encadeado por meio do 
equacionamento adotado, optou-se por elaborar 
um algoritmo próprio, que neste trabalho foi 
desenvolvido no software MATLAB
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Este trabalho tem por objetivo modelar por 
meio de um algoritmo próprio a dinâmica 
de um veículo de três eixos, estudando seu 
comportamento em uma manobra evasiva dupla 
em baixas velocidades. Os parâmetros do veículo 
foram extraídos de [1] e [5], os parâmetros de 
inércia e das molas e amortecedores foram 
extraídos de [3], e o parâmetro do pneu foi 
retirado de [2].

Os eixos frontal e intermediário são esterçantes 
e o eixo traseiro não esterçante. As suspensões são 
independentes e do tipo MacPherson. Considera-
se a influência da configuração da suspensão no 
equacionamento cinemático, que conduz a uma 
abordagem não-linear da cadeia cinemática. Para 
a solução das equações, utiliza-se o método dos 
transformadores cinemáticos [1].

O chassi é considerado um corpo rígido com 
seis graus de liberdade (posição e rotação nos 
três eixos coordenados do espaço – xyz). Cada 
eixo esterçante tem três graus de liberdade, 
um de cada suspensão e o terceiro pertinente 
ao mecanismo de direção. Cada suspensão do 
eixo traseiro possui um grau de liberdade. São 
considerados ainda como graus de liberdade o 
movimento de spin de cada roda. As equações de 
movimento dos corpos do veículo no referencial 
inercial são obtidas a partir das equações 
de Newton-Euler, utilizando o princípio de 
D’Alembert [2]. 

Os resultados obtidos do comportamento 
da suspensão são comparados com o modelo 
desenvolvido por [5], em regime permanente, 
que faz um estudo semelhante para uma 
viatura de dois eixos. Em seguida, é simulada 
a execução de uma manobra evasiva dupla a 
baixas velocidades, e os resultados obtidos são 
qualitativamente analisados.

2. Método dos transformadores 
cinemáticos aplicado na suspensão 
MacPherson e estudo da dinâmica 
veicular

A figura 1 [1, 2] apresenta o mecanismo de uma 
suspensão dianteira direita tipo MacPherson. 
A suspensão é vinculada ao chassi nos pontos 
O, A e C. A caixa de direção do tipo pinhão e 
cremalheira é vinculada ao chassi no ponto L, 
localizado em sua linha central. O ponto F é a 
projeção do ponto D na linha BC, que representa 
o eixo longitudinal da coluna telescópica.  O 
ponto J é a projeção de B na linha AO, que é o 
eixo em torno do qual o braço inferior AOB gira.

Fig. 1 – Mecanismo da suspensão dianteira tipo MacPherson. 
Fonte: [1].

As tabelas 1 e 2 apresentam, respectivamente, 
o nome de cada elemento da suspensão e os seus 
graus de liberdade.
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Tab. 1 – Nomenclatura dos corpos da suspensão MacPherson.

Número Nomenclatura

1 Chassi

2 Braço inferior

3 Parte inferior da coluna telescópica

4 Barra de direção

5 Cremalheira de direção

6 Parte superior da coluna telescópica

7 Ponteira do eixo
Fonte: [2].

Tab. 2 – Juntas da suspensão MacPherson e respectivos 
graus de liberdade. 

Número Tipo de junta Número de graus 
de liberdade

Eixo OA Revolução 1

Centro B Esférica 3

Eixo BC Telescópica 2

Centro C Universal 2

Centro D Esférica 3

Centro E Universal 2

Eixo Y Translação 1

Eixo HG Revolução 1
Fonte:[2].

Apesar de ser apresentada a suspensão da 
posição dianteira direita, as demais suspensões 
são modeladas similarmente.

São considerados como graus de liberdade do 
mecanismo da figura 1:
• Deslocamento angular do braço inferior em 

relação ao chassi (q1);
• Rotação da roda em torno de 7 (q2);
• Deslocamento linear da cremalheira (q3).

O referencial da suspensão é representado 
pelos vetores , e , e está centrado no ponto 
J. O vetor  está contido no segmento AO, 
orientado de O até A. O vetor  é o vetor unitário 
perpendicular ao vetor  e ao vetor z do referencial 
do chassi (Zc), sendo obtido do produto vetorial 

. Por último, o vetor  é perpendicular aos 

vetores  e  , obtido do produto vetorial .

(1)

(2)

(3)

Além do referencial (fgh), define-se mais um 
referencial (fgh), obtido pela sequência de 
rotações 3 – 1 – 3 do primeiro referencial (ângulos 
de Euler). Assim, a sequência de rotações 3 – 1 
– 3 é definida respectivamente pelos ângulos de 
Euler ϕ, θ, e ψ. Este novo referencial é necessário, 
tendo em vista a complexa inclinação da coluna 
telescópica. Ao final das três rotações, o novo 
referencial (fgh)’’’ é transladado ao ponto H, sua 
origem. Uma vez definido o novo referencial, 
parte-se para a modelagem da suspensão pelos 
transformadores cinemáticos. O conjunto da 
figura 1 é dividido em dois transformadores, um 
referente ao mecanismo de suspensão, e o outro 
ao mecanismo de direção. A coluna telescópica é 
o elemento comum aos dois transformadores.

2.1 Primeiro transformador

O primeiro transformador engloba o 
movimento vertical da suspensão e inclui 
os corpos 1, 2, 3, 6 e 7, tendo dois graus de 
liberdade, que são o deslocamento angular do 
braço inferior e a rotação da roda. A figura 2 
mostra as coordenadas de junta e os corpos 
envolvidos nesse transformador.
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Fig. 2 – Coordenadas de junta e os corpos envolvidos 
no primeiro transformador cinemático da suspensão 
MacPherson. Fonte: [1].

As coordenadas de juntas β1, β2, β3 e β4  são, 
respectivamente, a rotação do braço inferior em 
torno do eixo AO, a translação entre os corpos 
3 e 6 medida ao longo da linha BC, o segundo 
ângulo de Euler e, finalmente, o primeiro ângulo 
de Euler. A quinta coordenada de junta β5 é o 
deslocamento angular da roda em torno de HG.

A terceira rotação de Euler para o caso deste 
transformador cinemático é desnecessária, uma 
vez que a rotação relativa entre os corpos 3 e 6 
não é estudada. Porém, é relevante no segundo, 
pois resulta do movimento da cremalheira.

2.2 Segundo transformador

O segundo transformador engloba o 
esterçamento da roda comandado pela 
cremalheira da caixa de direção, envolvendo 
os corpos 1, 3, 4, 5 e 6, e possuindo apenas um 

grau de liberdade, que é o deslocamento da 
cremalheira em relação ao chassi. A Fig. 3 mostra 
as coordenadas de junta e os corpos envolvidos 
nesse transformador.

Fig. 3 – Coordenadas de junta e os corpos envolvidos 
no segundo transformador cinemático da suspensão 
MacPherson. Fonte: [1].

As coordenadas de juntas β6, β7 e β8  são 
respectivamente iguais a β2, β3 e β4 caracterizando 
assim que há acoplamento entre os dois 
transformadores. A quarta coordenada de junta  
β9 corresponde ao deslocamento da cremalheira. 
A quinta coordenada de junta β10 representa a 
rotação relativa entre os corpos 3 e 6.

2.3 Equações de restrição

As equações de restrição obtidas a partir da 
configuração do mecanismo são:
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g1=β1 – q1 (4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

As equações 4 a 8 compõem o vetor do primeiro 
transformador cinemático, enquanto as equações 
9 a 13 formam o segundo transformador.

2.4 Matriz jacobiana relativa e acoplamento 
entre o primeiro e segundo transformadores

A matriz jacobiana relativa é obtida por:

(14)

Onde  and  são as matrizes de restrição 
do primeiro e segundo transformador, calculadas 
respectivamente por:

(15)

(16)

Nas equações 15  e 16,  é o vetor de coordenadas 
relativas do primeiro transformador, isto é, m 
vetor composto pelas coordenadas relativas 
β1,β2,β3,β4 e β5. E  é o vetor de coordenadas 
relativas do segundo transformador, composto 
pelas coordenadas relativas β6,β7,β8,β9 and β10. 
A matriz de acoplamento C21 é obtida por meio 
da relação entre as coordenadas relativas do 
segundo com o primeiro transformador.

(17)

As matrizes V1 e V2 são matrizes compostas de 
elementos 0 e 1, obtidas por:

(18)

(19)

Onde  é o vetor de graus de liberdade., composto 
por q1, q2 e q3. Portanto, essas matrizes são:
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(20)

(21)

2.5 Matriz jacobiana absoluta e velocidades 
no referencial inercial

A velocidade do corpo i em um mecanismo 
pode ser expressa como uma combinação linear 
das coordenadas relativas do mecanismo:

(22)

Onde  nβ é o número total de coordenadas 
relativas, r ̇i é a velocidade linear de um ponto 
(no caso, o CG) do corpo i e ωi é sua velocidade 
angular. Juntando os vetores de todos os corpos 
i, obtém-se a matriz jacobiana absoluta:

(23)

Os corpos da suspensão utilizados para 
obter a matriz jacobiana absoluta da suspensão 
MacPherson são os corpos 1, 2, 3 e 7. Uma vez 
obtidas as matrizes jacobianas absoluta e relativa 
de cada suspensão, a matriz jacobiana global 
de cada suspensão no referencial do chassi é 
calculada por:

(24)

2.5 Mudança do referencial do chassi para o 
referencial inercial

A velocidade no referencial inercial de um 
corpo i pode ser expressa como:

(25)

Onde:

(26)

Representa-se na forma matricial as 
velocidades linear e angular do corpo i da 
seguinte forma:

(27)

Onde  é o vetor Λc representado como matriz 
antissimétrica [4]. Com a finalidade de facilitar a 
representação, define-se:
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(28)

(29)

e as velocidades linear e angular do chassi 
( )  e do corpo i () escritas no referencial 

inercial são representadas por:

(30)

Onde J0 é a matriz jacobiana de restrição entre 
o chassi e o referencial inercial e q0 é o vetor 
de graus de liberdade do chassi no referencial 
inercial.

2.5 Estudo da dinâmica veicular

Uma vez equacionada a cinemática, inicia-se 
o estudo dinâmico, onde são analisadas as forças 
atuantes no sistema. No caso deste trabalho, 
temos as seguintes forças atuantes:

2.5.1 Peso dos corpos

O centro de massa do braço inferior CG1 
é localizado no seu baricentro, assumindo um 
corpo homogêneo. O centro de massa da coluna 
telescópica CG2 é localizado na interseção dela 
com o eixo da roda. O centro de massa da roda 
CG3 é localizado no seu centro geométrico, 
assumindo uma distribuição homogênea de 
massa (figura 4).

Fig. 4 – Representação dos centros de massa dos corpos da 
suspensão. Fonte: [2].

2.5.2 Força nos pneus

Os pneus sofrem forças normais de reação com 
o solo, além de forças laterais quando o motorista 
esterça o volante da direção. De acordo com [3], 
quando submetido a condições de esterçamento, 
o pneu sofre um desvio lateral representado pelo 
ângulo de deriva (α), medido entre a direção 
longitudinal do pneu e o seu vetor velocidade 
(figura 5).

Fig. 5 – Ângulo de desvio do pneu, representado pelo 
ângulo α. Fonte: [3].

Para pequenos valores de α, a força lateral 
produzida pelo pneu é diretamente proporcional 
a este ângulo. A constante de proporcionalidade 
é o cornering stiffness.
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(32)

Tal parâmetro depende de diversos fatores, 
dentre os quais se destacam a carga vertical 
sobre o pneu e a pressão de enchimento. Devido 
à dependência da carga vertical, define-se o 
cornering coefficient CCα como:

(33)

2.5.3 Forças de suspensão
Assume-se que a força produzida pela 

suspensão tem a mesma direção que a coluna 
telescópica, pois a mola e o amortecedor são 
considerados coaxiais. O estudo dinâmico é feito 
por meio do princípio de D’Alembert:

(34)

Onde M é a matriz de inércia de todos os 
elementos, B é o vetor de forças giroscópicas e Q 
é o vetor de forças externas.

3. Resultados das simulações
O software MATLAB® foi utilizado para 

desenvolver o modelo computacional. A rotina 
empregada para a solução das equações 
diferenciais da dinâmica é o veículo é o método 
de Gear [7], que no MATLAB ® corresponde à 
função ode15s.

Os parâmetros do veículo utilizados na 
simulação estão apresentados nas tabelas 3 a 8, 
e foram extraídos de [1] e [5]. Os parâmetros 

de inércia e das molas e amortecedores foram 
extraídos de [3], e o parâmetro do pneu, de [2]. As 
condições iniciais da simulação estão apresentadas 
na tabela 9. O veículo é abandonado de uma posição 
onde não há contato com o solo, sendo inicialmente 
submetido unicamente à ação do próprio peso.

Tab. 3 – Parâmetros da suspensão MacPherson

Elemento Medida

Coluna telescópica 0,685 m

Pos. CG1 relativa à reta OA 72,0567 mm

JB 304,5595 mm

JC 640,7511 mm

CL 743,1379 mm

DE 336,3819 mm

FB 159,9858 mm

FD 126,4387 mm

HB 103,7989 mm

HG 77,9031 mm

Comprimento livre das molas 330 mm

Curso da mola na suspensão 260 mm

Tab. 4 – Massas e momentos de inércia do chassi

MC IX (kg.m²) IY (kg.m²) IZ (kg.m²)

1.247 kg 209,6 1240,1 139,9

Tab. 5 – Massas e momentos de inércia dos corpos

Corpo M (kg) IX (kg m²) IY (kg m²) IZ (kg m²)

1 4 0,22 0,22 0,04

2 37,6 0,50 1,00 1,00

3 15 0,38 0,38 0,67
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Tab. 6 – Const. de rigidez e de amort. da suspensão e do pneu
Corpo Const. de rigidez, k (N/m) Const. de amortecimento, c

Suspensão 38.600 
1.471 Ns/m (dianteira e 

intermediária)
1.962 Ns/m (traseira)

Pneu 200.000 -

Tab. 7 –  Dimensões do pneu

Largura do 
pneu Aspect ratio Diâmetro da roda

215 mm 60% 15 pol

Tab. 8 – Posição do ponto j de cada suspensão em relação ao 
centro de gravidade do carro

Suspensão X (mm) Y (mm) Z (mm)

DD 1.170 -600 0

DE 1.170 600 0

ID 0 -600 0

IE 0 600 0

TD -1.290 -600 0

TE -1.290 600 0

Tab. 9 – Condições iniciais da simulação

Grau de liberdade Pos. inicial Vel. inicial

XCG 0 m 0 m/s

YCG 0 m 0 m/s

ZCG 0,548 m 0 m/s

Roll 0° 0 rad/s

Pitch 0° 0 rad/s

Yaw 0° 0 rad/s

90° 0 rad/s

São apresentados os gráficos do ângulo entre 
o braço inferior e o chassi, altura do centro 
de gravidade do veículo em relação ao solo 
e ângulo de câmber das rodas, apresentados 

respectivamente pelas Fig. 6, 7 e 8. DD é a 
suspensão dianteira direita, DE, dianteira esquerda, 
TD, traseira direita e TE, traseira esquerda.

Fig. 6 – Ângulo do braço inferior com o chassi.

Fig. 7 – Altura do centro de gravidade em relação ao solo.
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Fig. 8 – Ângulo de câmber das rodas. 

Os gráficos apresentados nas figuras 6 a 8 são 
iguais aos obtidos por [5]. 

Na figura 7, observa-se as oscilações amortecidas 
do CG do veículo, que atinge o regime permanente 
após 3,5 s. A altura do CG do carro é de 559 mm.

Foi possível verificar a superposição dos gráficos 
das rodas dianteira esquerda e dianteira direita nas 
figuras 6 a 8, tendo em vista a simetria do veículo 
em relação ao seu plano longitudinal. Esta mesma 
superposição é verificada entre as suspensões 
traseira direita e traseira esquerda. No equilíbrio, 
as suspensões dianteiras assumem um ângulo entre 
bandeja e o chassi de 93,4°, e as suspensões traseiras 
assumem um ângulo de 95° Esta diferença de ângulo 
deve-se ao posicionamento do centro de gravidade, 
levemente mais próximo do eixo dianteiro.

Na figura 8, o ângulo de câmber na condição 
de equilíbrio é de 0,616° para as rodas dianteiras 
e 0,852° para as rodas traseiras. O motivo desta 
diferença é que o peso maior suportado pelo eixo 
dianteiro faz com que o ângulo da roda com o solo 
seja menor.

A partir do modelo de veículo de dois eixos 
apresentado, foi desenvolvido o modelo de três 

eixos. Para isso, o novo eixo (eixo intermediário) foi 
acrescentado repetindo os mesmos parâmetros da 
suspensão dianteira. Todos os parâmetros são os 
mesmos utilizados em [5].

Ao adicionar um novo eixo ao veículo, foi 
necessário reduzir a pré-carga de cada mola utilizada 
no modelo de dois eixos. De fato, ao acrescentar um 
novo eixo ao veículo, as forças contrárias ao peso 
(forças de suspensão) aumentam, e caso a pré-carga 
seja muito alta, o somatório das forças de suspensão 
seria tal que estas operariam nos limites de seus 
batentes.

A pré-carga na mola é calculada em função da 
diferença entre o comprimento livre da mola e o 
seu comprimento de curso máximo na suspensão. 
Segundo a tabela 3, esta diferença era de 330 – 
260 = 70 mm, sendo reduzida para 300 – 260 = 
40 mm. Assim, foram obtidos os gráficos de 9 a 12 
para o veículo de dois eixos e de três eixos, quando 
submetidos unicamente à ação dos próprios pesos 
(D3E, I3E e T3E são os ângulo dos braços inferiores do eixo 
dianteiro, intermediário e traseiro do veículo de 3 eixos, e 
D2E e T2E o ângulo dos braços inferiores dos eixos dianteiro 
e traseiro do veículo de 2 eixos):

Fig. 9 – Posição vertical do chassi quando submetido 
unicamente ao próprio peso (2E, veículo de 2 eixos; 3E, 
veículo de 3 eixos).
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Fig. 10 – Ângulo do braço inferior quando o veículo é 
submetido à ação do próprio peso.

Fig. 11 – Ângulo de câmber. (DD, DE, ID, IE, TD e TE: rodas 
diante. direita, diante. esquerda, interm. direita, interm. 
esquerda, tras. direita e tras. esquerda, respectivamente.

Analisa-se qualitativamente os resultados 
obtidos de acordo com o que se espera da 
natureza do mecanismo, e da comparação entre 
os veículos de dois com o de três eixos. 

Fig. 12 – Força vertical em cada roda.

Como se espera, como apresentado na figura 
9, para um veículo de três eixos, a altura do 
centro de gravidade é maior do que a altura com 
dois eixos, devido à presença de mais um eixo 
que exerce forças de suspensão no chassi, já que 
o peso da massa suspensa é o mesmo para ambos. 
Vale também notar que, como a pré-carga da 
mola reduziu, o veículo com dois eixos atinge 
uma posição inferior à sua posição inicial, algo 
que não ocorria anteriormente, com uma maior 
pré-carga. Ou seja, a mola deve deformar mais 
para suportar o peso do veículo.

Vale notar, no comportamento do ângulo 
do braço inferior da figura 10, que o ângulo 
das rodas de um mesmo eixo é igual, devido 
à simetria do veículo no plano longitudinal. 
Observa-se que o movimento do braço inferior 
acompanha o movimento do centro de gravidade 
do veículo.

O ângulo de câmber e a força vertical em 
cada roda são apresentados nas figuras 11 e 12. 

88 • RMCT

 VOL.37 Nº4 2020



Observa-se que o eixo dianteiro suporta maior 
carga, seguido do eixo intermediário e por último 
o eixo traseiro. Essa diferença explica os valores 
pertinentes às rodas dianteiras ser menor, seguido 
das rodas intermediárias e das rodas traseiras. 
Observa-se também a mesma carga suportada nas 
rodas de mesmo eixo, ocasionando mesmo ângulo 
de câmber. O sistema atinge o equilíbrio estático em 
t = 3,5 s aproximadamente. 

No instante t = 8 s, o modelo de três eixos inicia 
a manobra evasiva dupla [8], na pista ilustrada na 
figura 13, cuja largura depende das dimensões do 
veículo. A velocidade de execução do teste é de 28 
km/h, uma velocidade baixa o suficiente para que 
a força lateral dos pneus seja uma função linear do 
seu ângulo de desvio. Além disso, é considerado um 
cornering stiffness de 0,2 N/°, de acordo com [3].

Fig. 13 – Vista superior de uma manobra evasiva dupla.

Os resultados da simulação são apresentados 
nas figuras 14 a 19:

Fig. 14 – Ângulo de pitch do veículo.

Fig. 15 – Ângulo de roll do veículo.

Fig. 16 – Ângulo de yaw do veículo.
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Fig. 17 – Ângulo do braço inferior com o chassi.

Fig. 18 – Posição absoluta y do centro de gravidade do chassi.

Fig. 19 – Posição vertical do chassi.

Na manobra evasiva dupla, o veículo em 
trajetória retilínea realiza uma curva para a 
esquerda, acertando em seguida a direção de 
movimento paralelamente à direção inicial. Em 
seguida, é feita uma curva para a direita de forma 
a voltar para a mesma reta do movimento inicial.

O ângulo de pitch sofre uma variação positiva 
com a curva para a esquerda, conforme apresentado 

na figura 14, indicando que a carroceria inclina-
se para baixo, em leve mergulho (referencial ISO 
8855). O comportamento quando o veículo faz a 
curva para a direita é simétrico, tendo em vista a 
simetria da curva realizada.

O comportamento do ângulo de roll, 
observado na figura 15, deve-se à transferência 
dinâmica de peso, de forma que o veículo inclina-
se para o lado oposto ao que faz curva. Verifica-
se que o gráfico fica espelhado quando o veículo 
faz a curva para a esquerda e para a direita, 
em virtude de sua simetria lateral. O ângulo de 
yaw tem comportamento semelhante ao ângulo 
de roll, conforme apresentado na figura 16, em 
virtude desta simetria.

Como a curva inicia para a esquerda, os 
valores dos ângulos dos braços inferiores com o 
chassi dessas suspensões aumentam, tendo em 
vista a transferência dinâmica de peso para a 
direita, conforme observado na figura 17. Em 
contrapartida, as suspensões do lado direito 
apresentam comportamento oposto. Quando a 
curva é feita para a direita, a situação se inverte.

O gráfico da figura 18 mostra que o CG da 
carroceria se desloca para a esquerda na direção 
y, retomando em seguida sua posição original

Ao realizar a curva, o CG do veículo apresenta 
deslocamento vertical, em virtude do movimento 
combinado de rolagem e arfagem do chassi, 
como se pode observar na figura 19. Observa-se 
que essa alteração é simétrica, tendo em vista a 
simetria da curva realizada.

4. Conclusão
A redução do número de equações de 

movimento é um dos principais benefícios da 
modelagem por transformadores cinemáticos. 
Trabalhando-se com um conjunto de coordenadas 
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mínimas, é possível equacionar o comportamento 
cinemático do mecanismo ao longo do tempo.

Outra vantagem da modelagem por 
transformadores cinemáticos é a viabilidade 
de considerar as não-linearidades do sistema 
mecânico. Com isso, é possível analisar o 
esterçamento das rodas e os ângulos de geometria 
das suspensões, além do comportamento das 
peças da suspensão, não sendo viável em modelos 
mais simples como o massa-mola.

Destaca-se também na modelagem por 
transformadores cinemáticos a modularidade, 
sendo possível a substituição de blocos de equações 
e conservando-se as demais equações do sistema. 
Com isso, pode-se comparar o desempenho do 
novo modelo desenvolvido com o antigo. Assim, 
é possível que se acrescente o conjunto das 
equações pertinentes ao terceiro eixo do veículo 
de forma modular, sem alterar significativamente 
o equacionamento geral, bastando inserir tais 

equações nas posições correlatas das matrizes 
jacobianas.

O viés desse tipo de modelagem é o 
trabalho envolvido no seu equacionamento. As 
derivadas parciais de certas matrizes, calculadas 
simbolicamente, apresentam equações muito 
extensas e que não expõem claramente a relação 
de causa e efeito.

Observa-se que os resultados obtidos nas 
simulações são qualitativamente coerentes com o 
esperado para um veículo com as características 
definidas referentes a sua geometria e à inércia dos 
seus elementos. Analisando comparativamente os 
modelos desenvolvidos de dois eixos e três eixos, 
verifica-se o comportamento similar de ambos. 
A diferença acusada na simulação do veículo de 
três eixos se deve à presença do terceiro eixo e 
sua localização na carroceira; acrescentar um 
eixo no veículo implica em acrescentar mais uma 
fonte de esforços no chassi.
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RESUMO: A demanda de materiais novos que sirvam como meio 
bioativo ou arcabouços porosos para aplicações no campo biomédico vem 
aumentando devido ao aumento de idade geral da população, doenças 
causadas por acidentes ou recorrentes a traumas, reduzindo a qualidade 
de vida. Esponjas de água doce retiradas do Rio Negro (Amazonas, 
Brasil) apresentam estrutura silicosas, surgindo como fonte alternativa para 
diversas aplicações. Estudos demonstram que estruturas porosas revestidas 
de apatita biológica aumentam a adsorção de proteínas e aceleram a adesão 
de células osteogênicas. O objetivo desse trabalho foi avaliar a morfologia da 
superfície a composição química presente por técnicas de difração de raios 
X (DRX), espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier 
(FTIR), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de 
raios X por energia dispersiva (EDS), observando a presença de estruturas 
silicáticas que, em meio biológico, favorecem a osteogênese e consequentemente 
o processo de regeneração óssea.

PALAVRAS-CHAVE: Caracterização. Esponja de água doce. 
Arcabouços.

ABSTRACT: The demand for new materials that serve as a bioactive 
medium or porous frameworks for applications in the biomedical field has 
been increasing due to the general age increase of the population, illnesses 
caused by accidents or recurrent to trauma, which reduce the quality of life. 
Freshwater sponges taken from the Rio Negro (Amazonas, Brazil) have 
siliceous structure, appearing as an alternative source for applications 
several. Studies have shown that porous structures coated with biological 
apatite increase the adsorption of proteins and accelerate the adhesion 
of osteogenic cells. The objective of this work was to evaluate the surface 
morpholog y and chemical composition by means of X-ray diffraction 
(SRX) techniques, Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), 
scanning electron microscopy (SEM) and X-ray spectroscopy by dispersive 
energ y (EDS), observing the presence of mainly silica structures which, 
in biological environment, favor osteogenesis and consequently the process 
of bone regeneration. 

KEYWORDS: Characterization. Freshwater sponge. Scaffolds.
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1. Introdução

Nos últimos anos, o campo biomédico 
demonstrou uma demanda crescente 
por biomateriais com diferentes formas, 

como andaimes (molde poroso), grânulos e 
microesferas. Entre as razões para essa demanda 
crescente estão o aumento geral da população 

idosa em todo o mundo associado a doenças 
relacionadas à idade. Além disso, as fraturas 
induzidas por trauma reduziram a qualidade 
de vida das pessoas [1]. No entanto, várias 
desvantagens estão limitando as aplicações de 
biomateriais, como altos custos, disponibilidade 
insuficiente de tecido ósseo saudável no local 
doador e possíveis efeitos colaterais adversos [1,2].
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Para superar essas limitações, as estruturas 
biológicas das esponjas são uma fonte alternativa 
para várias aplicações. A possibilidade dessa 
substituição depende da organização hierárquica 
de seus esqueletos fibrosos (Demospongiae) 
e espículas mineralizadas feitas de sílica 
(Demospongiae e Hexactinellida) ou carbonato 
de cálcio (Calcarea) [3]. O uso de bioestruturas 
sustentáveis   do ambiente marinho, esponjas, 
esqueletos de corais e ouriços-do-mar, para 
aplicações biomédicas, é conhecida como 
biotecnologia azul e considerada como uma 
nova e importante área de pesquisa de rápido 
crescimento [4]. Nesse contexto, a engenharia 
de tecidos oferece uma abordagem promissora 
para substituir ou reparar tecidos com um design 
complexo. De fato, estruturas com tamanho de 
poro adequado e porosidade interconectada 
podem levar a processos de regeneração favoráveis   
devido ao suporte físico para adesão, proliferação 
e diferenciação celular, sem efeitos citotóxicos 
[5]. Além disso, sua grande área superficial 
interna permite uma rápida vascularização por 
ação capilar e, consequentemente, perfusão 
instantânea de sangue em andaimes implantados 
[5,6].

Diferentes classes de materiais (metal, 
polímero, cerâmica e compósitos) foram 
investigadas para a construção de andaimes 
naturais ou sintéticos. Entre eles, biomateriais 
baseados em sílica e cerâmica de fosfato de cálcio 
para andaimes de engenharia de tecidos têm 
chamado muita atenção devido à sua capacidade 
de formar ligações químicas diretamente ao 
osso e promover reparo em defeitos ósseos 
críticos [7,8]. Esse fenômeno é definido como 
bioatividade e a presença de grupos funcionais 
na superfície do biomaterial é uma condição 

essencial para a formação da apatita óssea [8]. 
Estudos demonstraram que esse revestimento de 
apatita biológica melhora a absorção de proteínas 
enquanto acelera o recrutamento e a adesão de 
células osteoprogenitoras [9,10].

O presente trabalho avaliou a morfologia da 
superfície e a composição química das esponjas 
de água doce (Metania reticulata) por difração de 
raios X (SRX), espectroscopia no infravermelho 
por transformada de Fourier (FTIR), microscopia 
eletrônica de varredura (FEG-SEM) e dispersão 
de energia X- espectroscopia de raios (EDS).

2. Materiais e métodos 
As esponjas de água doce foram coletadas no Rio 
Negro (Amazonas, Brasil) e caracterizadas antes e 
após o tratamento térmico. Para remover todo o 
material orgânico, os procedimentos de purificação 
seguiram um método anterior de lavagem com 
água deionizada e, posteriormente, um tratamento 
térmico a 550 ° C por 1 h (figura 1) [11].

Fig. 1 – Amostras de esponjas de água doce antes 
e depois da calcinação.

2.1 Caracterização

As amostras foram caracterizadas por 
difração de raios X em um difratômetro de pó 
de raios X modelo Bruker-AXS (modelo D8 
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adiantado) com radiação CuKα (λ = 1.54060 Ǻ), 
40kV e 30mA, etapa 0,02 a 10 segundos a cada 
10° a 80°. As análises de FTIR foram realizadas 
em um espectrofotômetro infravermelho com 
transformada Nicolet Fourier (modelo iS50 FT-
IR) com os espectros obtidos na faixa de 4000-
400 cm-1, resolução de 4 cm-1 e 32 varreduras.

Utilizou-se microscopia eletrônica de 
varredura com pistola de emissão de campo 
(FEG-SEM) para analisar as amostras em um 
Fanta Quanta 250, operando a 10kV, após o 
processo de deposição de Pt por um revestidor 
de pulverização por alto vácuo (LEICA modelo 
ACE600) para evitar o carregamento eletrônico 
do amostras. Além disso, a análise química semi-
quantitativa foi realizada por espectroscopia de 
raios-X em energia dispersiva (EDS).

3. Resultados e discussão 

3.1 Difração de raios-X (DRX)

Os padrões de difração das esponjas de água 
doce pura e calcinados a 550°C são mostrados na 
figura 2 e na figura 3, respectivamente. A esponja 
de água doce antes da calcinação apresentou picos 
bem definidos, indicando a presença de óxido de 
silício como quartzo (JCPDS 46-1045). Além disso, 
foi detectado um pequeno conteúdo de hidróxido 
de silicato de ferro (JCPDS 17-0470), possivelmente 
associado à contaminação. Estruturas de silicato 
ajudam no processo de biomineralização em meio 
biológico [12]. Após a calcinação, o pico do hidróxido 
de silicato de ferro não foi detectado. Além disso, 
um novo pico, correspondente à sílica monoclínica 
(JCPDS 12-0708) foi detectado. Portanto, pode-se 
verificar que após a calcinação é constituída apenas 
de SiO2.

Fig. 2 – Difratograma de esponja de água doce pura.

Fig. 3 – Difratograma de esponja de água doce calcinada a 
550°C.

3.1 Espectroscopia de infravermelho por 
transformada de Fourier (FT-IR)

Os espectros de infravermelho da esponja 
de água doce pura antes e após a calcinação a 
amostras de 550°C são mostrados na figura 4 e 
figura 5, respectivamente. Após o tratamento 
térmico, as bandas de 3670 cm-1, relativas ao 
alongamento Al-OH, e 1630 cm-1, associadas 
à ligação dupla C = O, não foram observadas. 
As bandas de 1060 cm-1, 780 cm-1 e 690 cm-1 
correspondem à ligação Si-O e foram detectadas 
antes e após o tratamento térmico. As bandas 
1030 cm-1 e 915 cm-1 não foram visualizadas para 
as amostras sinterizadas [13,14,15,16]. Por outro 
lado, em 464 cm-1, foi observada uma absorção 
da ligação Si-O tetragonal [17]. A presença 
de um grupo de feldspato hidratado após a 
calcinação e a predominância de ligações de 
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silício e oxigênio reforçam a proposição inicial 
para o uso desses materiais. Eles podem ser 
usados   como andaimes porosos, ligando-se à 
hidroxiapatita enquanto melhoram a estrutura e 
a composição. Dessa forma, possibilita o processo 
de osteogênese e consequente melhor reabsorção 
e biomineralização do tecido ósseo.

Fig. 4 – Espectro de FTIR de esponja de água doce pura.

Fig. 5 – Espectro de FTIR de esponja de água doce calcinada 
a 550 ° C.

3.3 Microscopia eletrônica de varredura 
(MEV) com espectroscopia de raios-X por 
energia dispersiva (EDS)

A morfologia da esponja de água doce 

apresentou-se de diferentes maneiras, de acordo 
com a região analisada. As estruturas variam 
da região externa para a interna. Na figura 6, a 
micrografia mostra uma visão geral de como se 
comporta externamente em sua forma natural, 
com uma ampliação de 150x. Foi possível 
observar a presença de espículas de sílica, que 
suportam a estrutura do animal e uma região de 
aglomerados.

Fig. 6 – Morfologia da parte externa da esponja de água 
doce, espécie Metania reticulata com aumento de 150x.

A figura 7 mostra a amplificação do lado 
de fora da esponja de água doce, com um 
aumento de 3000x. Observamos a presença de 
uma estrutura tubular porosa, além das duas 
estruturas mencionadas anteriormente, que são 
as espículas e uma região de aglomerados. É 
possível observar as espículas na forma de uma 
haste com pontas arredondadas e uma superfície 
áspera. Provavelmente, essa rugosidade deve 
estar relacionada à quantidade de material 
orgânico presente. Essas grades tubulares 
possuem uma estrutura que nos permite acreditar 
na possibilidade de usá-las como estrutura, 
vinculando-as a materiais bioativos, como as 
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apatitas, que quando aderidas a essa estrutura 
podem auxiliar no processo de regeneração 
óssea.

 
Fig. 7 – Morfologia da parte externa da esponja de água 
doce, espécie Metania reticulata com aumento de 3.000x.

A figuras 8, 9, 10, 11 e 12 representam as 
micrografias e a identificação dos elementos 
químicos presentes nas amostras da esponja de água 
doce em seu estado natural. Foram encontradas 
várias morfologias que as caracterizam de acordo 
com seu filo correspondente. Na figura 8, temos 
uma imagem com uma ampliação de 50X. A análise 
de EDS realizada nesta área mostrou a presença de 
silício (Si), ferro (Fe) e bromo (Br), onde a platina (Pt) 
é devida ao revestimento. Os demais elementos já 
eram esperados de acordo com a literatura. O silício 
é o principal componente que, sua presença se torna 
evidente pela análise das bandas de absorção por 
espectroscopia no infravermelho e as fases presentes 
na difração de raios-x. Provavelmente, os outros 
elementos devem estar associados a uma grande 
quantidade de elementos orgânicos presentes nas 

amostras, além de serem elementos com relato e 
presença nas águas do rio Tapajós e na bacia do Rio 
Negro, de onde foi extraído o material para este 
estudo. [18]

A figura 9 mostra o EDS realizado apenas na 
região da coluna vertebral, nas hastes arredondadas, 
o que mostrou que eles têm basicamente silício nas 
amostras da esponja de água doce e podem ser 
chamados de espículas de sílica, de acordo com a 
literatura. Utilizou-se platina (Pt) para cobrir esta 
amostra.

A figura 10 mostra o interior da esponja de 
água doce. É composto da gêmula e das espículas 
de sílica. Além do revestimento de platina (Pt), 
o EDS apresentou silício (Si), ferro (Fe) e bromo 
(Br). O bromo e o ferro são encontrados em uma 
intensidade mais alta que o silício, mas, de acordo 
com a análise de FT-IR e DRX, a quantidade desses 
elementos em relação ao silício em toda a amostra 
é tão pequena que eles não apresentam faixas ou 
fases união com outros elementos da amostra. Esses 
elementos já eram esperados devido à sua presença 
na região do Rio Negro, de onde foram removidos. 
De acordo com a literatura, outras amostras colhidas 
na mesma região possuem composições equivalentes 
às encontradas no gênero Metania reticulata.

A parte externa da esponja, além das espículas 
de sílica, possui uma estrutura semelhante a uma 
grade em forma de tubo. Essa estrutura tubular 
em forma de poro é representada na micrografia 
e na EDS da figura 11. A EDS mostra a presença 
de silício (Si), alumínio (Al) e ouro (Au), sendo o 
último do revestimento. A presença de alumínio 
é corroborada pelo FT-IR da amostra de esponja 
de água doce antes do tratamento térmico, com 
faixas de estiramento de Si-O-Al e deformação OH- 
(AL3-). Após a calcinação, retiramos todo o material 
orgânico da amostra, apresentando ausência de 
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bandas contendo alumínio. A presença de alumínio 
também ocorre devido à região onde a amostra foi 
coletada.

A parte externa da esponja também possui uma 
região de aglomerados que são apresentados na 
figura 12. O EDS também apresentado na figura 
12 mostra a presença de silício (Si), alumínio (Al) 
e ouro (Au), sendo que o ouro é proveniente do 
revestimento. Segundo a literatura, o gênero Metania 
fittkaui obtido no mesmo local apresenta ausência 
de alumínio e, em comparação com outros gêneros, 
essa ausência é explicada como um biomarcador 
para esta espécie [19]. Embora os dois gêneros sejam 
removidos do mesmo local, a presença de alumínio 
em Metania reticulata e a ausência em Metania 
fitkaui podem atuar da mesma maneira que um 
biomarcador para as espécies, diferenciando-as.

Fig. 8 – Identificação de elementos químicos por EDS de 
esponja pura com aumento de 50x.

Fig. 9 – Identificação dos elementos químicos por EDS da 
esponja pura com aumento de 800x.

Fig. 10 - Identificação dos elementos químicos por EDS da 
esponja pura com aumento de 65x.
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Fig. 11 - Identificação dos elementos químicos por EDS da 
esponja pura com aumento de 1500x.

4. Conclusões 
O silício é mostrado como um elemento 

importante na composição da espécie Metania 
reticulata. A presença de bromo, ferro e 
expressiva quantidade de alumínio concorda com 
a literatura, apresentando a disponibilidade dos 
mesmos elementos em esponjas doces no Brasil e 
no exterior. A ausência de fases e bandas de bromo 
e ferro mostra que a quantidade desses elementos 
é baixa em relação ao silício na composição da 
Metania reticulata. A calcinação das amostras a 
550°C por 1h removeu toda a matéria orgânica 
da esponja, permanecendo as ligações de silício 
e oxigênio em sua composição. Deste modo, a 
sílica obtida a partir de esponjas doces da espécie 

Metania reticulata pode ser aplicável em usos 
biomédicos.

 
Fig. 12 - Identificação dos elementos químicos por EDS da 

esponja pura com aumento de 400x.
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RESUMO: Este trabalho apresenta a caracterização geotécnica 
e mecânica de um solo arenoso fino laterítico (SAFL) e seu 
desempenho no campo como camada de sublastro em pavimento 
ferroviário. O SAFL é consagrado em pavimento rodoviário no 
Brasil, sua utilização em pavimento ferroviário requer especial 
atenção. O material foi caracterizado e submetido a ensaios de 
cargas repetidas, deformação permanente e ao Índice de Suporte 
Califórnia (CBR). Na avaliação “in situ” das propriedades 
mecânicas foi utilizado o Dynamic Cone Penetrometer. Ao se 
utilizar normas de seleção de materiais da AREMA, solos com 
predominância de finos são descartados por não satisfazerem os 
critérios de índice de plasticidade, granulometria e CBR. Porém, 
quando trata-se de solo tropical laterítico, este material possui 
cimentação natural, devido à grande concentração de óxido-
hidróxido de Fe e Al, que proporciona a ele um comportamento 
estrutural peculiar. Resultados obtidos de módulo resiliente 
elevado e baixa deformação permanente validam o uso do SAFL.

PALAVRAS-CHAVE: Pavimento ferroviário. Módulo 
Resiliente. Sublastro.

ABSTRACT: This work is presenting the geotechnical and 
mechanical characterization of a fine sandy lateritic soil (SAFL) 
and your performance in the field as sublast layer in railway 
pavement. The SAFL is properly established in road pavement in 
Brazil, their use in railway pavement requires special attention. 
The material was characterized and subjected to repeated load 
tests, permanent deformation and the California Support 
Indext,(CBR). In the “in situ” evaluation of the mechanical 
properties, the Dynamic Cone Penetrometer was used. When using 
AREMA material selection standards, soils with a predominance 
of fine soils are discarded because they do not meet the criteria 
of plasticity index (PI), grain size and CBR. However, when 
one is about tropical lateritic soil, this material presentnatural 
cementation, due to the high concentrations of oxide-hydroxides of 
Fe and Al, which gives this material a peculiar structural behavior. 
Results obtained, with high resilient modulus and low permanent 
deformation, corroborate the use of SAFL.

KEYWORDS: Railway pavement. Resilient Modulus. 
Sublast.

Contribuição para o uso de material 
alternativo em camada de sublastro de 
ferrovia heavy haul
 José Carlos Silva Filho, Antonio Carlos Rodrigues Guimarães, Maria Esther Soares Marques, Carmen Dias 
Castro*
Instituto Militar de Engenharia (IME)
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1. Introdução

A   terraplenagem em obras de pavimentação, 
seja rodoviária ou ferroviária, é um dos 
itens mais onerosos e de maior impacto 

no cronograma de obras, seja pela dificuldade de 

se mapear possíveis áreas de empréstimos, seja 

pelas distâncias necessárias para transportar o 

volume necessário de projeto. Por este motivo, 
assume vital importância qualquer possibilidade 
de ganho de produtividade e/ou otimização no 
processo de validação/exploração das áreas de 
empréstimo.

O trabalho de mapeamento de materiais para 
a obra é feito na fase de pesquisa de ocorrência 
de materiais locais. Porém, quando se trata 
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de construção de novas ferrovias, ou, mais 
especificamente da construção do pavimento 
ferroviário, utiliza-se como referência para 
material de sublastro no Brasil o contido em 
[1] ou [2] para selecionamento de material de 
sublastro, sendo que ambos os autores utilizam 
as faixas de granulometria da norma AASTHO.

Mesmo publicações mais recentes sobre 
infraestrutura ferroviária, tais como o Manual 
Técnico da Via Permanente da Vale (2013) e a 
Instrução de Serviço Ferroviário DNIT ISF-212 
fazem menção as mesmas faixas granulométricas 
da norma AASHTO citada por [1] e a ISF-212 do 
DNIT.

Sublastro é a camada que fica entre o lastro 
pétreo e o subleito, composta de material natural 
previamente selecionado, sendo que nos países 
de clima temperado é constituída basicamente de 
material grosso (mais de 50% retido na peneira 
de número 200 – 0,075 mm de abertura da 
malha) com granulometria inferior à do lastro.

Dentre as funções destinadas ao sublastro, de 
acordo com [3], tem-se:
• Distribuições de tensões para as plataformas;
• Diminuição da espessura do lastro;
• Impedir o cravamento do lastro na plataforma;
• Servir como camada drenante, protegendo a 

camada de solo da fundação da ação da água 
da chuva; e, simultaneamente, impedindo a 
ascensão de finos do subleito para o lastro.

• Segundo [1], o material para sublastro deve 
atender às seguintes características:

• Índice de Grupo (IG) na classificação HRB 
(Highway Research Board): igual a 0 (zero);

• Limite de Liquidez (LL): máximo de 35;
• Índice de Plasticidade (IP): máximo de 6;
• Material que se enquadre, de preferência, no 

grupo A1 da classificação de solos HRB;

• Expansão máxima de 1%; 
• CBR (Índice de Suporte Califórnia): mínimo 

de 30.
• Porém, para [2] algumas variações devem ser 

consideradas:
• LL da fração que passa pela peneira n° 40 

dever ser menor que 25% e para solos lateríticos 
menor que 35%;

• IP da fração que passa na peneira n° 40 menor 
que 6%, e no caso de solos lateríticos menor que 
10%;

• CBR mínimo de 20%;
• Expansão máxima de 0,5 %.

A composição granulométrica do material de 
sublastro deve ser enquadrada nas faixas A, B, C 
ou D da AASTHO, (tabela 1).

Tab. 1 – Faixas granulométricas para sublastro segundo a 
AASHTO. 

Peneiras A B C D

2” 100 100 x x

1” x 75 – 90 100 100

n° 4 25 – 55 20 – 60 35 – 65 50 – 85

n° 10 15 – 40 20 – 60 25 – 50 40 – 70

n° 40 8 – 20 15 – 30 15 – 30 25 – 45

n° 200 2 - 8 5 – 15 5 – 15 5 – 20

Na tabela 1, observa-se que, entre a 
especificação de [1] e [2] já existe certa evolução 
ao se considerar o limite de IP até 10% para solos 
lateríticos, mas ainda assim têm-se neste valor e, 
no valor de CBR, grandes limitantes da utilização 
de solos tropicais – finos ou pedregulhosos – 
como camada de sublastro.

Sabe-se que, a faixa «D», admite maior 
porcentagem de finos, com até 70% na peneira 
n° 10 e até 20% passante na peneira nº 200. 
Alguns solos lateríticos pedregulhosos podem 
atender a este critério, mas há várias ocorrências 
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de lateritas pedregulhosas pelo país com maiores 
porcentagens de materiais passantes na peneira 
n° 200.

No caso de solos arenosos finos lateríticos, 
tal como definido por [4] e [5], isto é com 100% 
passante na peneira nº 10 têm sido amplamente 
utilizados como camada de base em pavimentos 
rodoviários pelo país, não há possibilidade de 
atendimento à especificação dita tradicional.  

Portanto, verifica-se que não há espaço nos 
critérios tradicionais e atuais de selecionamento 
de material de sublastro para a inclusão de solos 
arenosos finos lateríticos, ou mesmo para solos 
tais que tenham mais de 70% de sua massa com 
granulometria inferior a 2 mm.

Um dos motivos para se evitar elevadas 
porcentagens de finos no sublastro, segundo [3], 
é a possibilidade de bombeamento destes finos 
a partir da ação do tráfego de veículos. Porém, 
desconsidera-se a possibilidade, típica dos solos 
finos de classificação LA’ em especial, de formação 
de blocos mais rígidos a partir do trincamento 
da camada após a execução (e durante a cura 
somente).

Ainda, deve-se levar em consideração, o receio 
com relação ao cravamento do material do lastro 
no sublastro, devido a eventual granulometria 
fina do sublastro e, há além disso, a questão sobre 
a necessidade do sublastro satisfazer o chamado 
critério de filtro de Terzagui, o qual considera 
que o sublastro deve ter uma granulometria 
tal que permita a infiltração da água da chuva, 
evitando que o contato lastro/sublastro acumule 
água e solo, suscetível ao bombeamento.

Ou seja, quando se analisam as especificações 
tradicionais para selecionamento de material 
de sublastro há um aspecto mecânico e outro 
hidráulico que devem ser considerados. Quanto 

à questão mecânica, fundamentada no ensaio de 
CBR, pode-se afirmar que os modernos ensaios 
da mecânica dos pavimentos - módulo resiliente 
e deformação permanente - substituem o ensaio 
de CBR, entre outros motivos porque simulam 
melhor a condição de trabalho de campo dos 
materiais do pavimento. Além disso, há uma 
clara tendência mundial de adoção destes ensaios 
na prática de pavimentação.

Considerando o pavimento como um sistema 
multicamadas submetido à ação de cargas 
repetidas, cada qual com sua espessura e rigidez, 
pode-se dar ao pavimento uma abordagem em 
termos de Mecânica dos Pavimentos, tal como 
exposto por [6] e [7].

No que diz respeito à questão hidráulica, 
entende-se que o critério de filtro não seja o 
mais adequado para pavimentos ferroviários nas 
regiões tropicais, porque exclui a possibilidade de 
uso de vários solos locais. Considera-se, também, 
que sua aplicação não seja adequada nem mesmo 
para as demais condições, porque o esqueleto 
pétreo tal que apresenta comportamento 
drenante pode ser mais frágil do que aquele com 
melhor intertravamento, gerando deformação 
permanente, principalmente em ferrovias Heavy 
Haul. 

[4] e [5] através de estudos provaram que os 
solos com alta concentração de oxi-hidróxidos de 
Fe e Al possuem características específicas que 
habilitam certos tipos de materiais a aplicação na 
pavimentação, havendo experiência consagrada 
no uso destes solos como camada de pavimento 
em rodovias, em especial no interior de São 
Paulo.

Por ocasião da construção de um novo 
ramal - o ramal dos vagões de combustíveis - 
no pátio compartilhado pela VLI e a Vale S.A 
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em Açailândia/MA, com capacidade para 80 
vagões e cerca de 1.200 metros de extensão, 
foi identificado que o próprio solo do subleito 
natural da via possui classificação MCT - amostra 
34 do trabalho de [8] - sendo escolhido o referido 
material para compor a camada de sublastro do 
pavimento ferroviário daquele ramal. Trata-se 
do primeiro trecho ferroviário do Brasil no qual 
foi utilizado um solo arenoso fino laterítico de 
classificação LA’ como camada de sublastro.

Dentro desta ideia, o objetivo do presente 
trabalho é analisar a possibilidade de utilização de 
um solo arenoso fino laterítico, de acordo com a 
classificação MCT, como material de sublastro em 
ferrovia tipo Heavy Haul, considerando estudos 
físicos, mecânicos e hidráulicos de laboratório 
e avaliação do desempenho em campo de um 
trecho experimental. 

2. Materiais e métodos
Na região noroeste do Maranhão, cortada pela 

Estrada de Ferro Carajás (EFC) e pela Estrada de 
Ferro Norte Sul (EFNS), há dezenas de ocorrências 
de solos lateríticos tanto em jazidas próximas ao 
traçado da via, quanto nos cortes previstos no projeto 
de terraplanagem da obra de duplicação da via. Os 
resultados de caracterização geotécnica, mineralógica 
e resiliente destes solos encontram-se na forma de 
relatório referente ao projeto desenvolvido por [9] 
e, também podem ser consultados, no trabalho de 
mestrado desenvolvido por [8].

Uma oportunidade de utilização dos solos 
previamente estudados surgiu com a necessidade 
de construção de um ramal ferroviário - o ramal 
dos carros de combustíveis - dentro do terminal de 
Açailândia/MA, operado em conjunto pela Vale e 
VLI. 

Foi observado que o solo que constitui o terreno 

natural de quase todo o terminal ferroviário 
apresenta características homogêneas e similares a 
da amostra 34 (numeração do projeto IME/Vale), e, 
dessa forma, poderia ser trabalhado mecanicamente 
de modo a constituir o sublastro do ramal dos 
combustíveis.

Assim, foram coletadas e estudadas três amostras 
de aproximadamente 70 kg nos taludes de corte e no 
platô existente, no pátio ferroviário de Açailândia – 
MA, onde a geologia da região caracteriza-se pelas 
Formações Itapecurú, Grupo Barreiras e Coberturas 
Detríticas Lateríticas, que estão recobertas por 
formações recentes do período quaternário, 
representados pelos sedimentos aluvionares. Na área 
do pátio ferroviário predomina a unidade geológica 
detríticas e laterítica formada por sedimentos semi-
consolidados, matriz areno-argilosa, com seixos de 
quartzo de cor amarela e avermelhada.

As três amostras apresentaram características 
similares e constituem solos arenosos finos lateríticos 
do grupo LA’, típicos da metodologia MCT, de [4].

Ainda, devido à alta coesão do material, foi 
necessário a mobilização de uma retroescavadeira 
para auxiliar na abertura dos poços para realização 
das coletas, que foram efetuadas nos taludes de corte 
e no platô existente. Tal fato, combinando com a 
existências de trincas no talude natural, indicavam 
uma tendência deste material a apresentar um 
comportamento laterítico, conforme consta em [4].

Após a coleta, as amostras foram devidamente 
identificadas como amostra 01 referente à face norte 
do talude, amostra 02 referente à face sul do talude e 
amostra 03 coletada no acesso existente. Em seguida, 
foram despachadas para o Rio de Janeiro, para a 
realização dos ensaios de caracterização.

Como dito anteriormente, os solos arenosos finos 
lateríticos podem ser considerados como materiais 
alternativos para camada de sublastro ferroviário, 
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pois não satisfazem os critérios usuais, mesmo 
apresentando excelente desempenho como camadas 
de base de pavimentos rodoviários. Nesse sentido, a 
metodologia de análise da viabilidade do uso deste 
material como camada de sublastro envolveu os 
seguintes conjuntos de avaliações:
• Caracterização Geotécnica: incluindo ensaios 

de granulometria, limites de consistência, 
compactação proctore ensaio de classificação 
MCT;

• Comportamento Mecânico: ensaios triaxiais de 
cargas repetidas para determinação do módulo 
resiliente e avaliação da deformação permanente;

• Avaliação de Desempenho de Campo: ensaios com 
equipamento DCP, verificação do cravamento do 
lastro e bombeamento de finos.

3. Resultados

3.1 Caracterização Geotécnica

Na tabela 2 apresentam-se as características 
geotécnicas dos solos estudados. Observa-se que as 
amostras apresentaram umidade ótima em torno de 
13,5 %, porém com resultados de CBR abaixo dos 
parâmetros aceitáveis para camadas de sublastro 
(CBRsublastro>20%).

A compactação foi realizada em moldes cilindros 
de 10 cm de diâmetro e 20 cm de altura, sendo 
utilizada energia de compactação equivalente à do 
ensaio proctor normal, conforme projeto.

A granulometria do solo é apresenta na tabela 3, 
na qual pode-se perceber que se trata de um solo 
arenoso fino, contendo elevada fração de argila (33%), 
com insignificante fração de pedregulho. Assim, 
o solo se enquadra no critério de granulometria 
para classificação MCT, ou seja com porcentagem 
passante na peneira n° 10 (2,0 mm) superior a 97%.

Tab. 2 – Características geotécnicas dos solos estudados.

Amostra Hot (%) MEAS(g/cm3) Expansão % LL/IP CBR% MCT 
Trad.

01 14,0 1,835 0,02 21,5/6,9 12,5 LA’

02 14,4 1,808 0,00 20,5/7,1 12,5 LA’

03 13,3 1,862 0,00 21,5/7,0 10,1 LA’
Onde: Hot – umidade ótima, MEAS – Massa específica aparente 
seca, LL – Limite de Liquidez, IP – Índice de Plasticidade, CBR 
– índice de Suporte Califórnia e MCT – Miniatura Compactado 
Tropical.

Tab. 3 – Composição granulométrica dos solos estudados. 
Composição Granulométrica ( % )      ( Escala ABNT )

Argila Silte Areia Pedregu-
lho

Fina Média Grossa

33 7 27 26 6 1

Em resumo, pela análise das características 
geotécnicas, levando-se em consideração os ensaios 
realizados, o solo estudado apresentou resultados 
satisfatórios para camada de subleito, porém com 
resultados de CBR abaixo do praticado usualmente 
em projetos ferroviários (> 20%) para a camada de 
sublastro, porém se enquadraram como solos SALF, 
que possuem baixa deformabilidade e alto valor de 
módulo resiliente.

3.2 Comportamento Mecânico: Ensaios 
Triaxiais de Cargas Repetidas

3.2.1 Avaliação do Módulo Resiliente (MR)

A tabela 4 refere-se aos valores dos MRs dos 
solos estudados, incluindo a umidade do corpo-
de-prova, o valor médio e os parâmetros do 
modelo de MR em função da tensão desviatória. 
Os ensaios foram realizados em corpos-de-prova 
de 10 x 20 cm, sendo adotada como referência a 
norma DNIT 134/2017.

Pela análise dos resultados apresentados 
na tabela 4, percebe-se que os solos estudados 
apresentaram valores de MR médio de 240 MPa, 
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ou seja, um valor elevado para solos finos, mesmo 
tendo sido preparadas as amostras com energia 
equivalente a do ensaio Proctor Normal. 

NETO et al (1998), obtiveram valores de 
MR para camadas de base e subleito (fundação) 
de solos finos lateríticos através de estudos de 
retroanálise de pavimentos existentes do estado 
de São Paulo, sendo que alguns dos referentes 
resultados estão na Tabela 5, juntamente com os 
valores obtidos para o SAFL LA’ deste estudo. 

Conforme a Tabela 5 apresentada, nota-se que 
os valores de MR do LA’ deste estudo (subleito) 
são compatíveis com os LA’ de base do estudo de 
referência, confirmando o bom comportamento 
resiliente deste material. A figura1, a seguir, 
representa a variação do MR em função da tensão 
desvio para as amostras estudadas.

Tab. 4 – Resultado do ensaio de MR.

Amostras Umidade 
(%)

MRMédio 
(MPa)

MR = k1.(σd)
k2

R2

k1 k2

01 13,8 254,50 407,46 -0,24 0,600

02 14,1 241,00 417,65 -0,26 0,401

03 13,3 226,50 423,09 -0,29 0,636

Tab. 5 – Relação entre MR e Classificação MCT.

Solo Módulo Resiliente e Coeficiente Estrutural

Classificação MCT Base (100% PI) Fundação (100%PN)

Grupo Tipo MB KB MF

LG’ - 100 0,78 90 - 160

LG’ I 200 0,98 110 - 220

LA’ I 220-300 1,01 - 1,13 160 - 220

LA’ II 220-300 1,01 - 1,16 -

LA’ III 270 1,09 170

LA IV 240 1,05 -

LA’
estudado - 240

Tab. 6 – Relação dos estados de tensões adotados para ensaio 
de deformação permanente

Ensaio σd (kPa) σ3 (kPa)

1 70 70

2 210 70

3 200 100

4 300 100

5 360 120

Fig. 1a – Variação do MR em função da Tensão Desvio para 
a amostra 01. 

Fig. 1b – Variação do MR em função da Tensão Desvio para 
a amostra 02. 
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Fig. 1c – Variação do MR em função da Tensão Desvio 
para a amostra 03. 

3.2.2 Avaliação da Deformação Permanente

A amostra 01 foi submetida a uma sequência 
de ensaios de carga repetida para avaliação da 
deformação permanente e pesquisa de ocorrência 
do shakedown, tal como descrito em [10]. Foram 
realizados cinco ensaios de cargas repetidas, 
utilizando-se estado de tensões na ordem de 
grandeza das tensões atuantes no campo nas 
camadas de sublastro de ferrovia heavy haul, 
ou um pouco acima destes valores, conforme 
mostrado na tabela 6.

[11] calcularam uma tensão vertical atuante 
no topo de sublastro de 251 kPa para pavimento 
ferroviário (Heavy Haul), contendo sublastro de 
cascalho de seixo rolado, com carga padrão de 
160 toneladas (vagão Hopper).  Tal estado de 
tensões se assemelha ao ensaio 3 apresentado na 
tabela 6.

Na figura 2 apresentam-se os resultados de 
ensaios de deformação permanente acumulados, 
onde pode-se perceber que todos são superiores 
a 100.000 ciclos de aplicação de cargas. Ainda, 

os ensaios 4 e 5 apresentaram deformações 
acumuladas superiores a 6 mm e 10 mm, 
respectivamente. 

Fig. 2 – Deformação permanente acumulada para os 
ensaios realizados com a amostra 01 na umidade ótima. 

Tais deformações não podem ser consideradas 
como baixas, entretanto, analisando-se a forma 
destas curvas de deformações, observa-se uma 
nítida tendência de acomodamento plástico, 
representada pelo fato da curva tornar-se quase 
horizontal à medida que o número de ciclos 
cresce. Ou seja, uma contribuição significativa 
para deformação permanente ocorreria apenas 
nos ciclos iniciais.

Ainda, não se pode afirmar ao certo se 
nestas condições de tensões - ensaios 4 e 5 - uma 
camada de sublastro constituída deste material 
apresentaria a mesma ordem de grandeza da 
deformação apresentada nos ensaios, porque é 
necessário levar-se em consideração as tensões 
e ciclos de carregamento existentes nas fases 
de execução da camada de lastro. Este aspecto, 
assim como um eventual fator-campo laboratório 
para deformação permanente, ainda constitui 
objeto de pesquisa. Entretanto, conforme já 
mostrado, as tensões atuantes na prática não 
devem ser superiores à utilizada no ensaio 3, 
o qual apresentou valor baixo de deformação 

106 • RMCT

 VOL.37 Nº4 2020



permanente total. Assim, a deformação 
permanente esperada para camada de sublastro 
constituída do solo arenoso fino laterítico 
ensaiado é baixa - no máximo de 4 mm -, 
conforme mostrado no gráfico da figura 2. 

Estudos similares em pavimentos ferroviários, 
tais como [12] e [13], indicaram, também, um 
estado de tensões entre os utilizados nos ensaios 
1 e 2 do presente estudo, corroborando a 
interpretação descrita acima.

A pesquisa de ocorrência do shakedown através 
de ensaios triaxiais de cargas repetidas para a 
amostra de SAFL selecionada é mostrada na 
figura 3, na qual é possível perceber que todos 
os ensaios atingiram uma taxa de acréscimo da 
ordem de 10-7 m/ciclo, condição de shakedown 
adotada por [10], apesar das curvas observadas 
apresentarem forma diferente daquelas obtidas 
por [14] e [15].

Fig. 3 – Pesquisa de ocorrência do shakedown para a 
amostra de SAFL estudada – Amostra 1 na umidade ótima.

Ou seja, em todos os estados de tensões 
ensaiados, o SAFL estudado apresentou 
acomodamento plástico ou shakedown, não 
havendo mais contribuição para o afundamento 
de trilha-de-roda a partir de um certo número 
de ciclos de aplicações de carga (N). Em termos 
práticos, tal fato indica que uma vez atingida à 

condição de shakedown, a camada de sublastro 
não irá mais contribuir para o afundamento do 
pavimento ferroviário, portanto, as intervenções 
de manutenção limitar-se-ão aos trabalhos no 
lastro. Tal condição é, certamente, altamente 
desejável.

3.2.3 Avaliação do Desempenho no Campo

Após a execução da camada de sublastro foi 
possível realizar ensaios com o equipamento 
Dynamic Cone Penetrometer (DCP), que foi 
desenvolvido inicialmente na África do Sul para 
avaliação do pavimento “in situ”. Desde então, 
foi usado no Reino Unido, Austrália, Nova 
Zelândia, e vários estados dos Estados Unidos, 
como Califórnia, Flórida, Illinois, entre outros, 
para caracterização estrutural de camadas de 
pavimento e subleitos [16].

O equipamento foi projetado para uma rápida 
medição in situ das propriedades estruturais 
de pavimentos construídos com materiais 
heterogêneos a partir da relação de golpes 
necessários para a penetração de um cone de 
dimensões especificadas na camada em estudo. 
Trata-se de um equipamento portátil que pode 
fornecer importantes informações a respeito das 
condições de resistência da camada executada.

A relação do DCP com a resistência do solo 
(CBR) é definida pela declividade da curva que 
associa o número de golpes na abscissa pela 
profundidade de penetração (em mm/golpe) 
nas ordenadas, considerando um determinado 
segmento linear.

[17] mostra que as espessuras das camadas 
obtidas a partir dos ensaios de DCP são as mesmas 
obtidas nas sondagens realizadas, e concluíram 
que os testes com o DCP são uma alternativa 
segura para avaliação de pavimentos.
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Os ensaios foram realizados no eixo da via 
projetada ao longo dos 1.200m, espaçados a 
cada 200m, sendo os resultados apresentados no 
gráfico da figura 4.

Conforme pode ser observado na figura 4, 
todas as curvas obtidas indicam que há três 
camadas distintas - definidas pela mudança de 
inclinação da curva - e uma quantidade muito 
elevada de golpes para a penetração da primeira 
camada. 

Utilizando-se as equações propostas por 
[16] foi possível obter os seguintes valores de 
CBR para as três camadas identificadas: 144%, 
64% e 40%. Em especial, o valor obtido para a 
primeira camada - de 144% - é muito elevado 
para qualquer tipo de material utilizado em 
pavimento, principalmente para um solo arenoso 
fino e, deve-se à formação de blocos muito rígidos 
após a “cura” da camada.

Muito embora os solos similares ao SAFL 
estudado não tenham sido ensaiados por 
[16], ou seja, não compõem a base de dados 
que fundamenta a equação de correlação, os 
resultados mostrados na figura 2 evidenciam um 
elevado ganho de rigidez na camada.

Fig. 4 – Pesquisa de ocorrência do shakedown para a 
amostra de SAFL estudada – Amostra 1 na umidade ótima.

Com relação ao trecho, o mesmo foi 
executado em 2014, sendo submetido até o 

presente, a quatro períodos de chuvas da região 
Amazônica, encontrando-se em plena operação, 
sem necessidade de quaisquer intervenções para 
recuperação da geometria da via.

Após cerca de três anos da execução do 
referido trecho, foi possível realizar uma inspeção 
visual no sublastro, a partir da escavação 
do mesmo. Além disso, foi coletada amostra 
deformada para a realização de ensaios de MR e 
deformação permanente, em um ponto aleatório 
da via. Entretanto, a amostra coletada, apesar de 
visualmente similar à ensaiada na fase de projeto, 
apresentou umidade ótima um pouco inferior, na 
ordem de 9,5%, não sendo possível ensaiá-la na 
umidade original. Assim, forma feitos ensaios de 
MR com duas umidades de compactação: CP 5, 
umidade 11% e CP 6, umidade 9,5%.

Uma pequena variação entre as porcentagens 
da fração areia nas amostras pode ser a causa 
da variação da umidade ótima obtida, porém o 
material manteve as mesmas características de 
comportamento laterítico observadas anteriormente, 
inclusive mesma classificação MCT LA’.

Os resultados dos ensaios de MR para estes 
corpos-de-prova são apresentados nas figura 5 e 
6, nas quais se pode observar que estes valores são 
elevados, se considerado que se trata de um solo fino.

Na figura 7 apresenta-se o resultado de 
deformação permanente, no qual foram usados 
os seguintes pares de tensões: 150 KPa de tensão 
desvio e 70 kPa de tensão confinante, compatível 
com o estado de tensões esperado para esta camada 
na prática. Analisando-se a figura 7, pode-se 
observar que a deformação permanente total foi 
inferior a 0,5 mm após mais de 150.000 ciclos de 
aplicação de cargas, que é um valor muito baixo.

A partir da análise visual da superfície escavada 
após mais de três anos de operação do ramal não 
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foi verificado cravamento do material de lastro no 
sublastro, nem bombeamento de finos, indicando 
tratar-se de um excelente material para uso como 
camada de sublastro ferroviário.

Fig. 5 – Variação do MR em função da tensão desvio. CP5 – 
MRmédio de 245 MPa.

Fig. 6 – Variação do MR em função da tensão desvio. 
CP6 – MRmédio de 491 MPa.

Fig. 7 – Deformação permanente acumulada (mm) versus 

número de ciclos de aplicação de carga (N) para o CP7 – Hot 
= 9,5%.

5. Conclusões e considerações finais
Pelo presente estudo, constata-se que o solo 

arenoso fino laterítico (SAFL) estudado no 
apresentou elevados valores de MR, mesmo 
considerando pequenas variações de umidade 
em torno da umidade ótima, indicando tratar-
se de um material com potencial para constituir 
camada de sublastro de ferrovia.

Os ensaios triaxiais de cargas repetidas de 
longa duração - acima de 140.00 ciclos - indicaram 
que a deformação permanente apresentada 
pelo SAFL mostrou-se baixa para os estados de 
tensões similares aos esperados no campo para 
camada de sublastro em ferrovia heavy haul. 
Ainda, a pesquisa de ocorrência do shakedown 
do material indicou que para todos os estados 
de tensões utilizados, o material apresentou 
acomodamento das deformações permanentes. 
Tais fatores combinados indicaram que a camada 
de sublastro constituída do SAFL estudado não 
apresentará contribuições significativas ao longo 
da vida útil do pavimento.

Os ensaios de campo conduzidos com o 
equipamento DCP (Dynamic Cone Penetrometer) 
indicaram grande resistência à penetração após a 
execução da camada de sublastro em um trecho 
real de ferrovia, representada pelo elevado 
valor de CBR obtidos utilizando-se correlação 
disponível na literatura. Não foram identificadas 
deformações permanentes relevantes na 
plataforma do trecho teste desde sua construção 
em 2014.

Os resultados de ensaios de MR e deformação 
permanente realizados em uma amostra coletada 
aleatoriamente no campo com mais de três anos 

 RMCT • 109

VOL.37 Nº4 2020



de operação indicaram elevado MR e baixa 
deformação permanente, apesar de apresentar 
variação da umidade ótima em relação à amostra 
estudada na fase de projeto.

Além disso, a análise visual do sublastro 
após mais de três anos de operação não indicou 
bombeamento de finos, nem cravação de material 
de lastro no sublastro, que constituía uma 
preocupação inicial.

Os resultados dos ensaios de laboratório, dos 
ensaios de campo e da observação do desempenho 
ao longo de quase três anos de operação indicam, 
claramente, um desempenho satisfatório do solo 
arenoso fino laterítico LA’ estudado na condição 
de camada de sublastro de ferrovia tipo heavy 
haul, constituindo, assim, uma solução viável para 
diminuição de custos na implantação de novas 
ferrovias, ou segmentos de ferrovias, no Brasil.
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