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RESUMO 

A indústria ferroviária tem como um dos principais modos de falhas a fratura por fadiga 

iniciada no boleto de trilhos e com sentido de propagação transversal em direção à alma e 

patim do trilho, gerando paralisação da via permanente e muitas vezes acidentes de 

proporções catastróficas. Três tipos de trilhos (aços) premium (alta resistência mecânica) 

foram estudados pela caracterização metalúrgica e mecânica, principalmente por intermédio 

de conceitos da Mecânica de Fratura, através dos ensaios de propagação de trinca por fadiga 

(da/dN x ΔK) e de tenacidade à fratura (KIC). Os aços estudados foram: 1. tratado 

térmicamente no boleto e microligado ao vanádio, 2. tratado térmicamente no boleto e 

hipereutetóide e 3. tratado térmicamente na profundidade do boleto. Nos resultados obtidos o 

aço tratado térmicamente no boleto e hipereutetóide mostrou-se com o melhor desempenho 

em relação a propagação de trinca por fadiga, além de mostrar-se com maior tenacidade à 

fratura. Desta forma, o aço tratado térmicamente no boleto e hipereutetóide pode utilizar 

ciclos mais longos (espaçados) de manutenção preventiva como inspeção por ultrassom, 

esmerilhamento e substituição, tornando-se o mais recomendado a ser adotado na via 

permanente entre os aços estudados. 

 

Palavras-chave: Aço. Mecânica da Fratura. Falhas Estruturais. Fadiga dos Materiais. Trilho. 
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ABSTRACT 

The railway industry has as a major failure modes fatigue fracture started in the rail head and 

with direction of propagation to the web and base of rail, causing interruption of  railway and 

often accidents of catastrophic proportions. Three types of rails (steel) premium (high 

strength) were studied by metallurgical and mechanical characterization, principally by 

concepts of  Fracture Mechanics, through the crack fatigue propagation tests (da / dN x ΔK) 

and of Fracture Toughness (KIC). The steels studied were: 1. Heat treated in rail head and 

micro alloyed by vanadium, 2. Heat treated in rail head and hypereutectoid and 3. Heat treated 

in the depth of rail head. In the results obtained the steel heat treated in rail head and 

hypereutectoid showed with the best performance in relation to the crack propagation fatigue, 

and showed with better fracture toughness. The steel heat treated in rail head and 

hypereutectoid needs longer cycles (spaced) of preventive maintenance inspection as 

ultrasound, grinding and replacement, becoming the most recommended to be adopted in 

railway between the studied steels. 

 

Key-words: Steel. Fracture Mechanics. Structural Failures. Fatigue of materials. Rail.
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente na Empresa VLI (Valor da Logística Integrada) / Ferrovia Centro-Atlântica 

(FCA) tem-se um alto índice de fraturas especialmente por fadiga em trilhos ferroviários 

causando interdição da via permanente para realização de manutenção ou muitas vezes 

acidentes ferroviários de proporções catastróficas 
[1]

. 

Estas interdições necessárias para realizar a manutenção corretiva evidenciam um desperdício 

considerável de THP (trem hora parada), HH (homem hora), elevados custos para corrigir a 

via. 

As fraturas por fadiga em trilhos predominantemente se dividem em dois tipos: 

     Fadiga Mecânica: inicia-se na região interna ao boleto (15 a 17mm da superfície/topo 

do trilho) devido a tensões residuais de tração formadas durante processo de 

fabricação e/ou soldagem e aumentadas durante carregamento cíclico na via e/ou 

descontinuidades metalúrgicas (por exemplo: inclusões); 

     Fadiga de Contato: inicia-se no topo ou no canto do boleto (0 a 2mm) devido à tensão 

de contato entre rodeiros de locomotivas/vagões e trilho. 

No Brasil a fabricação de trilhos foi encerrada no ano de 1994, sendo a CSN (Companhia 

Siderúrgica Nacional) a ultima siderúrgica a trabalhar com este processo
[2]

. Os fabricantes de 

trilhos (China / Japão / Europa / EUA) e os principais Institutos de Pesquisas Ferroviárias, em 

sua maioria, trabalham, principalmente, com estudos relacionados à fadiga sob os seguintes 

aspectos: 

     Vida em Fadiga (Curvas de Whöler): consideram que o trilho poderá ter vida infinita 

pois consideram a inexistência de quaisquer tipos de descontinuidades de fabricação 

ou originados durante operação na via permanente; 

 Tenacidade à Fratura (K1C). 

Por outro lado, as indústrias aeroespacial, naval, petroquímica e nuclear utilizam o conceito 

que o material sempre terá uma descontinuidade/entalhe proveniente da fabricação do 
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componente e/ou da operação em serviço e/ou do processo de soldagem. Este é o conceito que 

foi aplicado no presente trabalho: tolerância de danos, o qual permite maior confiabilidade nas 

operações ferroviárias. Entende-se como tolerância de danos a capacidade do trilho de resistir 

à falha e continuar em operação segura mesmo com descontinuidades. 
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2 OBJETIVOS 

A seguir serão apresentados os objetivos desta pesquisa. 

2.1 Objetivos Gerais 

Realizar ensaios comparativos utilizando três tipos de trilhos de alta resistência mecânica 

(premium). Existem cinco diferentes tipos de geometria/perfil de trilhos classificado em 

função da quantidade de quilos por metro linear (kg/m)
 [3]

, são eles: 37, 45, 50, 57 e 68. O 

mais adquirido recentemente pela empresa VLI é trilho 57kg/m e é o que foi estudado neste 

trabalho. Os trilhos premium foram denominados de: 

 TM (Tratado e Microligado); 

 THE (Tratado e Hiperetetóide); 

 TPB (Tratado na Profundidade do Boleto). 

2.2 Objetivos Específicos 

Realizar caracterização microestrutural e mecânica dos três tipos trilhos, sendo realizados os 

seguintes análises e ensaios em laboratório: 

 Ensaios de tenacidade à fratura, para obtenção de K1C; 

 Ensaios de crescimento de trinca por fadiga, para obtenção das curvas da/dN x ΔK. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo estão abordados os assuntos que se referem a componentes aplicados na via 

permanente (inclusive trilhos), características mecânicas e metalúrgicas dos trilhos, esforços 

atuantes nos trilhos, defeitos superficiais no boleto do trilho, fadiga em trilhos, mecânica de 

fratura aplicada a trilhos e estatísticas de fraturas transversais iniciadas no boleto. 

3.1 Elementos de Via Permanente 

Os trilhos são elementos de Via Permanente sobre o qual trafegam e são guiadas as rodas do 

equipamento de tração (locomotiva) e do material rebocado (carros e vagões). Funcionam 

como viga contínua e transferem as solicitações das rodas para os dormentes.. Como via de 

rolamento, tem sido estudado desde o início da implantação das estradas de ferro
[4]

. Devem 

possuir as seguintes características: 

   Altos limites de escoamento e de resistência mecânica por tração aliada a uma boa 

ductilidade; 

 Resistência ao desgaste, alta dureza superficial e resistência à fadiga; 

 Alta tenacidade à fratura; 

 Soldabilidade adequada e baixa suscetibilidade a fragilização por hidrogênio. 

A sua forma atual é denominada como sendo do tipo Vignole, nome dado ao engenheiro que a 

idealizou. Esse perfil favorece a resistência à flexão, pois devido a sua geometria, que 

concentra a maior parte da massa nos pontos do trilho onde as tensões normais são maiores. 

Ele é composto pelo boleto, alma e patim. A Figura 3.1 ilustra um desenho esquemático de 

um trilho ferroviário 57kg/m e as partes que o compõem
[5]

. Pode-se notar que a largura do 

boleto do trilho novo é de 69,06mm e altura do trilho de 168,28mm, sendo estas as duas 

principais cotas afetadas pelo desgaste ou escoamento do boleto provocado pelo contato com 

as rodas das locomotivas e vagões. 
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Figura 3.1 - Desenho esquemático de um perfil de trilho ferroviário 
[5]

. 

 

O boleto localiza-se na parte superior do trilho e é caracterizado por sua largura, altura e 

inclinação da face e do abaulamento da superfície de rolamento que, possui grande 

importância, não só no contato roda-trilho, mas também na estabilidade do rolamento. Na 

Figura 3.2 
[6]

 mostra-se  o friso (flange da roda que toca o canto/lateral do boleto do trilho) e 

pista de rolamento da roda em contato com o boleto, sendo destacadas nas áreas delimitadas 

pela cor marrom e na cor vermelha as regiões que mais sofrem desgaste e iniciação de 

defeitos superficiais (nucleação de trinca por fadiga). Nele se encontra a “bitola” que é a 

distância entre os boletos em seu lado interno, onde há o contato com o friso da roda
[6]

. 

 

Boleto 

Alma 

Patim 
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Figura 3.2 - Representação esquemática da região de contato roda-trilho 
[6]

. 

 

A alma é a parte mais fina e encontra-se no centro do trilho. Quanto maior a alma, maior a 

distância do boleto e do patim com relação à linha neutra da seção, consequentemente, maior 

será o momento de inércia
[4]

. 

O patim é a parte inferior do trilho e é assentado sobre as placas de apoio (dormente de 

madeira) ou sobre palmilha polimérica (dormente de aço ou de concreto), que recebem e 

transmitem os esforços produzidos pelas cargas ao lastro, que é constituído basicamente de 

material britado. Ele não pode ser muito fino, para garantir que a alma continue perpendicular 

ao dormente durante as solicitações transversais, como por exemplo, em curvas, onde essas 

são mais pronunciadas
[4]

. 

As placas de apoio são utilizadas para aumentar a área de apoio e fixar o trilho. Isso é feito 

através de furos onde são colocados parafusos apropriados que se denominam tirefonds 
[4]

. 

A distância entre os trilhos é uma característica de Via e é denominada bitola. Padronizou-se 

no mundo bitolas de 1,0m (adotado na VLI – FCA) e 1,6 m (adotado na VLI – FNS: Ferrovia 

Norte Sul). 
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3.2 Características Metalúrgicas e Mecânicas dos Trilhos 

Os principais avanços metalúrgicos que tem tido grande influência no desempenho dos trilhos 

são os progressos feitos na fabricação dos aços e na produção de trilhos, nas composições 

químicas e nos tratamentos térmicos do boleto
[4]

. 

Nos últimos vinte anos, os trilhos tratados termicamente têm sido muito utilizados, 

particularmente em operações de alta carga por eixo ou em traçados com grandes proporções 

de curvas fechadas (raio de curvatura menor que 350m)
[4]

. 

Segundo a Norma AREMA
[7] 

(American Railway Engineering and Maintenance-of-Way 

Association), os trilhos são classificados em super premium, premium (high strength), 

intermediário e standard.  

Os valores especificados para a composição química de trilhos premium
[7]

 estão mostrados na 

Tabela III.1. 

Tabela III.1 - Composição química para trilhos premium 
[7]

. 

Análise química - porcentagem em massa (%) 

Elementos Trilho premium 

Mínimo  Máximo 

C 0,72 0,82 

Mn 0,7 1,25 

P  0,020 

S  0,020 

Cr 0,40 0,70 

Si 0,10 1,00 

Ni  0,15 

Mo  0,050 

V  0,010 

Al  0,005 

Cu  0,40 

 

A dureza superficial do boleto deve apresentar o valor mínimo de 370 HB para trilhos 

premium
[7]

 e as propriedades mecânicas estão mostradas na Tabela III.2. 

 

 



8 

 

Tabela III.2 – Propriedades mecânicas de tração do trilho premium
[7]

. 

Descrição Trilho premium 

Tensão limite de escoamento, mínima 

(MPa) 

827 

Tensão limite de resistência, mínima (MPa) 1179 

Deformação total, mínimo (%) 10  

 

A microestrutura dos trilhos premium é basicamente a perlítica. Isto propicia um aço para os 

trilhos com alta resistência ao desgaste. O trilho premium pode ser feito pelos processo de alto 

forno, convertedor LD ou forno elétrico, seguido de um processo de laminação contínua. Os 

trilhos laminados são tratados termicamente para atingir um efeito de endurecimento 

superficial do boleto. Este procedimento pode aumentar a resistência ao desgaste do boleto 

dos aços dos trilhos premium. Seguido da laminação a quente, um dos mais importantes 

processos na fabricação dos trilhos premium é o tratamento térmico de endurecimento do 

boleto.. Tal tratamento pode mudar as propriedades do aço do trilho significativamente. Este 

tratamento é feito por um processo de aquecimento por indução do boleto (Figura 3.3) e 

depois resfriamento brusco (tempêra)[8]
. 

 



9 

 

 

Figura 3.3 – Fotografia ilustrando a realização de tratamento térmico para endurecimento superficial 

do boleto
[8]

.. 

 

Com este procedimento haverá um acréscimo significativo na dureza e no limite de 

escoamento do aço 
[4]

. Isto também pode aumentar a resistência à deformação plástica e ao 

desgaste para trilhos sob condições de carregamento em serviço
[9]

.  

Segundo Aglan
[9]

, foram estudados três trilhos com aços perlíticos para investigar o efeito do 

tratamento térmico no comportamento ao desgaste dos trilhos. Estudos comparativos em aços 

eutetóides foram feitos, sendo concluído que o boleto endurecido de aço eutetóide tinha uma 

alta resistência ao RCF (rolling contact fatigue ou fadiga de contato roda trilho).  

3.2.1 Efeito de parâmetros microestruturais 

Os aços com microestrutura predominantemente perlítica tem sido largamente utilizados em 

componentes ferroviários devido às suas boas características mecânicas. Nos aços para trilhos, 

tratando-se de aços perlíticos, o espaçamento interlamelar e a disposição da microestrutura em 

colônias perlíticas influenciam diretamente nas propriedades mecânicas do mesmo. Diversos 

trabalhos têm sido publicados sobre os efeitos de características microestruturais nas 

propriedades mecânicas básicas de aços perlíticos. Gladman et al.
[10]

, Hyzak e Bernstein
[11]

 e 
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Dollar et al.
[12] 

são contribuições clássicas que comprovam a influencia principalmente do 

espaçamento interlamelar da perlita sobre o limite de escoamento dos aços. 

Gladman et al.
[10]

, quantificam o efeito da fração volumétrica de ferrita (fα), do tamanho de 

grão ferrítico (d), do espaçamento interlamelar da perlita (Sp) e da composição química nas 

propriedades mecânicas de um aço ferrita-perlita. O efeito destes parâmetros na tensão limite 

de escoamento por tração (σYS) está mostrado na Equação 3.1: 

                                                          (3.1) 

O primeiro termo da Equação 3.1 relaciona-se com as contribuições de resistência mecânica 

da ferrita, o segundo termo com as contribuições da perlita, e os dois últimos termos com 

efeitos gerais de silício e de nitrogênio. Destaca-se o grande efeito do nitrogênio no 

endurecimento do aço por ser átomo intersticial. Pode-se concluir que, com o decréscimo da 

fração volumérica de ferrita, o espaçamento interlamelar da perlita passa a ser o parâmetro 

que controla a resistência mecânica do aço
[10]

. 

Hyzak e Bernstein
[11]

 quantificam o efeito do tamanho de grão austenítico (d), do 

espaçamento interlamelar da perlita (S) – igual ao Sp da Equação 3.1 -  e do tamanho das 

colônias de perlita (P) nas propriedades mecânicas de um aço eutetóide. O efeito destes 

parâmetros na tensão limite de escoamento por tração (σYS) está mostrado na Equação 3.2: 

                                                   (3.2)     

 

A Equação 3.2 também confirma que o espaçamento interlamelar perlítico é o mais 

importante parâmetro microestrutural que controla a resistência mecânica de aços perlíticos. 

Dollar et al.
[12] 

mostram que a resistência à fratura por clivagem de aços perlíticos depende 

principalmente do tamanho de grão austenítico e do espaçamento interlamelar, de acordo com 

a Equação 3.3: 
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                       (3.3) 

A Equação 3.3 mostra que a temperatura de transição dúctil-frágil para aços completamente 

perlíticos está invariavelmente acima da temperatura ambiente. A fratura na temperatura 

ambiente é caracterizada por clivagem em planos {100} da ferrita na perlita. 

 

3.3 Esforços Atuantes em Trilhos 

Os esforços atuantes nos trilhos podem ser classificados em verticais, longitudinais e 

transversais. Dentro dos esforços verticais estão incluídos: a carga devido ao peso sobre as 

rodas, forças centrífugas verticais (massas excêntricas rodantes), movimento de trepidação 

(devido à irregularidade da via) entre outros, como roda não circular e furo não centrado. Nos 

esforços longitudinais têm-se os devidos à restrição da dilatação térmica dos trilhos, esforços 

devidos à flexão dos trilhos, atrito entre a roda e o trilho, que gera uma força paralela ao trilho 

e frenagem. Quanto aos esforços transversais, pode-se destacar a força centrífuga que ocorre 

nas curvas
 [4]

. 

As tensões oriundas desses esforços podem ser divididas em: tensões devidas à carga de 

trafego, induzidas por temperatura e residuais
[4]

. 

Para a tensão de contato entre roda e trilho, devido à tensão de contato ser extremamente alta, 

elas podem exclusivamente controlar precocemente o processo de danos na superfície de 

rodagem incluindo a nucleação da trinca e a precoce propagação (fadiga de contato de 

rolagem). Estas tensões são causadas por um carregamento dinâmico axial, mas também por 

forças na área de contato roda-trilho devido à tração, frenagem e steering (volante). A tensão 

de contato muda de angulação rapidamente na direção de profundidade do boleto, por 

exemplo, de 10° para 80° em relação à pista de rolamento da roda sobre o boleto
[13]

. 

Este complexo estado de carregamento tem propiciado conseqüências para a nucleação e 

propagação de potenciais trincas por fadiga. Em linhas gerais, uma forma de trinca por fadiga 

nucleada pode, aproximadamente, ser subdividida em dois estágios (Figura 3.4). No estágio 1 
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a trinca tem um ângulo superficial de 10 a 40° em relação a superfície de rodagem. A 

propagação é predominantemente controlada por um campo de tensão de contato. Depois ela 

alcança certo comprimento e, somando a isso, certa profundidade normalmente maior que      

5mm a trinca muda de direção para a superfície de rodagem ou para o interno do trilho. No 

primeiro caso a conseqüência é a formação do destacamento (spalling), e no segundo caso é a 

propagação transversal da trinca em direção à alma e patim. No estágio 2 o ângulo de 

propagação da trinca em relação à superfície de rodagem é de 60 a 80° ou mais para vias 

operadas em uma direção. Ele é controlado pelo acumulo de tensões
[14].

. 

 

 

Figura 3.4 - Representação esquemática do estágio de nucleação (1) e propagação (2) da trinca por 

fadiga 
[14]

. 

 

3.4 Desenvolvimento de Tensões Residuais devido ao Carregamento em Serviço 

À medida que a roda se aproxima do canto do boleto, seu raio fica progressivamente menor. 

Se o veículo está andando em trajeto retilíneo, isso faz com que a roda tenda a rodar sobre o 

centro do trilho, onde o raio do boleto é maior. Similarmente, a roda geralmente anda no 

centro de sua pista de rolamento, uma vez que as tensões de contato são geralmente baixas
[4]

. 

Quando o veículo está fazendo uma curva, o contato externo do trilho tende a mover-se para o 

canto do boleto e o friso da roda, aumentando as tensões de contato. Similarmente, se o 
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veículo é oscilante, ele se move ciclicamente de um canto da bitola para outro. A Figura 3.5 

mostra como são distribuídas as tensões correspondentes ao contato roda-trilho em trajeto 

retilíneo e em curva
[4]

. 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 - Simulação de tensões de contato roda-trilho. Em trajetos retilíneos (A) e em curva (B)
[4]

. 

Com carregamento imposto ao trilho pela passagem das rodas ele sofre flexão, pois se 

comporta como uma viga bi-apoiada e são geradas tensões compressivas no boleto e trativas 

no patim
[4]

. 

As cargas de tráfego muitas vezes atingem valores muito altos, provocando o escoamento do 

material que se deforma plasticamente na superfície de rodagem do trilho, resultando na 

criação de uma camada de tensão residual compressiva, cuja espessura em torno de 5 a 10mm. 

A camada abaixo dessa, tem comportamento elástico e tende a restringir a região deformada 

na sua forma inicial, de forma a manter o equilíbrio interno dentro do material, gerando 

tensões residuais trativas na mesma. A Figura 3.6 mostra esquematicamente esse 

comportamento
[4]

. 

 

 

 

Figura 3.6 - Representação esquemática de tensões trativas e compressivas devido à passagem das 

rodas dos trens
[4]

. 

 

A B 
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A presença de altas tensões residuais compressivas é verificada na prática quando ocorrem 

fraturas transversais nos trilhos. Observa-se que, após o surgimento da trinca, a sua 

propagação ocorre na direção do patim e a última região a fraturar é a camada superior, pois a 

mesma está submetida a tensões de compressão
[4]

. Isto é verificado na maioria das fraturas 

transversais (TDT) ocorridas na Ferrovia Centro-Atlântica (FCA)
 [1]

, como é mostrado na 

Figura 3.7. Salienta-se que a propagação de trinca por fadiga ocorre estavelmente, o que 

promove oxidação ou “sujeira” desta região mais escura. 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 - Fratura por fadiga em trilhos na Empresa FCA devido às tensões residuais de 

tração no boleto
[1]

; (A) fratura a partir do boleto e (B) detalhe da região fraturada. 

 

3.5 Descontinuidades Superficiais 

São aqueles que se manifestam na superfície do boleto, no caminho de rolamento das rodas. 

São defeitos de elevada importância por afetarem os trilhos e as rodas, dois componentes de 

elevado custo de manutenção na ferrovia. Em geral, por serem externos, são evidenciados 

visualmente, logo podem ser removidos por ações preventivas ou corretivas, como por 

exemplo, o esmerilamento de trilhos
[4]

. As principais descontinuidades são
[14]

: 

 Trincamento do canto de bitola (head check): são grupos de finas superfícies trincadas 

na rodagem no canto de bitola dos trilhos com espaçamento de 0,5 a 10 mm, causando a 

fratura na seção transversal do trilho (Figura 3.8); 

 Arrancamento do canto da bitola (spalling): encontro de trincas por fadiga (head check) 

causando o arrancamento de material do boleto (Figura 3.9); 
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 Squat: similar ao head check, porém ocorrem isoladamente, causando fratura 

transversal (Figura 3.10); 

 Patinado (wheel burn): provocado pela tração excessiva dos rodeiros (Figura 3.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 - Trincamento do canto de bitola (head check), nesta figura tem-se
[7, 14]

: 

(A) Visão superior do topo do boleto: head checks no canto de bitola; 

(B)  Macrografia com visualização transversal do head check; 

(C) Macrografia com visualização longitudinal do head check; 

(D) Fratura transversal (TDT) iniciada no head check. 

 

 

 

 

 

A 

D C 

B 

Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 
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Figura 3.9 - Destacamento do canto da bitola do boleto de trilhos (spalling)
 [7, 14]

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 – Fratura em trilhos; Mostra no detalhe “A” visão macroscopia longitudinal do squat 

(destacamento) e no detalhe “B” patinado
[14, 15]

. 

A 

B 
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3.6  Fadiga Aplicada em Trilhos 

Sob condições normais de carregamento, as trincas por fadiga iniciam na superfície ou logo 

abaixo em descontinuidades como, por exemplo, fadiga de contato (rolling contact fatigue) ou 

fadiga mecânica (inclusões ou tensão residual)
[4]

. 

Com o surgimento de várias indústrias e avanços tecnológicos durante o século XIX, a fadiga 

tornou-se um problema sério e é estudada por vários pesquisadores. Dentre os mais antigos, 

Fairbain, Rankine e Wöhler, sendo que esse último conduziu vários experimentos no período 

de 1852 a 1870, tentando explicar a ruptura de eixos rodados de vagões ferroviários sujeitos a 

tensões abaixo da tensão de escoamento do material com um grande número de ciclos
[4]

. 

 

Trincas por fadiga em trilhos podem ser iniciadas no boleto, na alma e no patim. Elas 

propagam-se podendo causar o destacamento do material o qual afetará uma viagem sem 

conforto e barulhenta, e também com magnitude de carregamento dinâmico para os dois 

trilhos e com batidas/balanços durante rodagem
[14]

. 

Se não detectadas em tempo as trincas por fadiga podem fraturar os trilhos e em alguns casos 

provocar descarrilamento. Portanto, os possíveis cenários de falhas incluem a nucleação e a 

propagação de potencial de trincas por fadiga tem se tornado uma base necessária para a 

avaliação da tolerância de danos
[14]

. 

Trilhos com trincas com origem internas tem expressivo numero nas estatísticas de falhas. 

Este tipo de trincas normalmente inicia-se a partir de uma descontinuidade de fabricação, por 

exemplo, porosidadade por hidrogênio (gases), também chamada de flakes (Figura 3.11). A 

pré-existência de uma descontinuidade é o núcleo da chamada trinca kidney-shaped ou tache 

ovale (Figura 3.12) )
[13]

.  
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Figura 3.11 - Seção transversal de boleto de trilho com porosidade devido ao hidrogênio
[7]

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 - Presença de inclusão não-metálica (kidney-shaped) nucleando trinca por fadiga
[13]

. 
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3.7 Mecânica de Fratura Aplicada à Fadiga de Trilho 

A tendência na indústria ferroviária tem sido em aumentar a densidade de tráfego e a carga 

por eixo. Portanto, pesquisas sobre integridade de trilhos reconhecem a necessidade de rever e 

atualizar estratégias de inspeção baseadas na tecnologia da Mecânica de Fratura e das 

tendências da indústria ferroviária
[4]

. 

Os últimos trinta anos mostraram um desenvolvimento notável na aplicação da Mecânica de 

Fratura ao problema de fadiga e, atualmente, ela vem sendo largamente utilizada. Em geral a 

aproximação na pesquisa sobre a integridade de trilhos é similar à filosofia de tolerância de 

danos originalmente adotada pela Força Aérea Norte-Americana. A filosofia assume que as 

trincas vão existir, causadas por processo de manufatura ou por processo de fadiga. Análises 

da Mecânica de Fratura e ensaios podem ser aplicadas para checar se as trincas podem ser 

detectadas por inspeções periódicas, antes que elas propaguem até um tamanho crítico o 

suficiente para causar uma falha estrutural
[16]

. 

A vida em fadiga pode ser estimada com base em parâmetros do material e do estado de 

tensões. Com a Mecânica de Fratura pode-se determinar o comprimento máximo de uma 

trinca que pode ser tolerado sem que haja a indução da falha. A Figura 3.13 mostra o triângulo 

esquemático da Mecânica de Fratura representado como estão relacionados o carregamento 

aplicado, o tamanho da trinca e a propriedade do material
[16]

. 

 

 

 

 

Figura 3.13 - Triângulo da Mecânica de Fratura, onde se tem correlacionado o carregamento aplicado 

(σ), tamanho da trinca (a) e propriedade do material (KIC – tenacidade à fratura)
 [16]

. 

 

No contexto de trilhos ferroviários, as ferramentas da Mecânica de Fratura são usadas para 

determinar a taxa de crescimento de descontinuidades e seus tamanhos críticos. Tais 
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informações podem ser usadas para estabelecer guias de determinação de freqüências de 

inspeção apropriadas para minimizar o risco de falhas a partir de descontinuidades não 

detectadas
[4]

. 

 

3.7.1 Taxa de propagação de trincas por fadiga 

O comportamento típico da taxa de crescimento da trinca por fadiga em materiais está 

representado esquematicamente na Figura 3.14. A curva, denominada sigmoidal, pode ser 

dividida em três regiões distintas
[17]

: 

 Região I: início da propagação da trinca; 

 Região II: propagação estável da trinca (Equação de Paris); 

 Região III: crescimento acelerado da trinca, o qual ocorre até que o K máximo se 

aproxime do KIC, onde a fratura é instável e iminente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 - Curva sigmoidal de propagação de trinca por fadiga
[17]

. 
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Os princípios da Mecânica de Fratura podem ser aplicados para examinar a resistência à 

fadiga e à fratura de trilhos contendo descontinuidades de tamanhos detectáveis. Diferentes 

tipos de descontinuidades podem ser analisados aplicando-se as expressões matemáticas da 

tensão na ponta da trinca ou o fator intensidade de tensão. Uma vez que o fator de intensidade 

de tensão para uma dada trinca ou descontinuidade é conhecido, o estado de tensões na 

vizinhança da ponta da trinca é completamente definido e o crescimento da trinca pode ser 

previsto
[4]

. 

Orringer et al.
 [18]

  mostram que o modelo de engenharia para o crescimento de 

descontinuidade transversal do tipo detail fracture é baseado na solução da Mecânica de 

Fratura linear elástica para uma trinca elíptica contida dentro do boleto. Essa descontinuidade 

foi modelada a partir de fórmulas básicas do fator de intensidade de tensão que foram 

modificadas para levar em conta os efeitos dos contornos finitos e do gradiente de tensões. 

Considera-se o modo I (esforço trativo) de abertura da superfície da trinca conforme ilustrado 

na Figura 3.15. 

 

Figura 3.15 – Modo I de superfície de abertura de trinca
[19]

. 

 

O modelo foi inicialmente calibrado correlacionando-se dados de resultados obtidos de seis 

trilhos analisados no TTCI (Transportation Technology Center Incorporation – Pueblo, 

Colorado, EUA). O modelo foi validado com dados de outros doze trilhos fraturados testados 

no TTCI
[20]

. A validação do modelo inclui também correlações com resultados de ensaios em 

laboratórios feitos com corpos de prova que simularam o crescimento de descontinuidades. O 

procedimento experimental para essa simulação foi desenvolvido pelo Instituo de Tecnologia 

de Massachusetts (MIT) e foram aplicados após por Instron Corporation
[21, 22]

. Os dados de 
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crescimento de trinca produzidos pelas simulações experimentais estiveram razoavelmente de 

acordo (entre 10 e 20%) com os dados de ensaios em campo coletados no TTCI. Os dados da 

taxa de crescimento de trinca por fadiga obtidos desses experimentos foram correlacionados 

pela Equação 3.4 da taxa de crescimento de trinca: 

                                                                                      (3.4) 

Onde a é o tamanho de trinca, N é o número de ciclos de tensão, ΔK é o gradiente de fator de 

intensidade de tensões e R é a razão entre tensões mínimas e máximas. C, P e q são constantes 

empíricas que dependem da taxa de crescimento da trinca no material. 

Cuidadosos estudos foram feitos com esse modelo para examinar o efeito relativo ao traçado, 

manutenção, operação e outros fatores da via sobre o tempo de crescimento estável e o 

tamanho crítico de trincas
[18]

. Dentre os fatores que têm maior influência, destacam-se 

temperatura de trabalho e tensão residual, que além disso são os menos controláveis. O 

primeiro por ter grande dependência do clima e o segundo por estar sob influência da camada 

encruada da superfície de rodagem. 

3.7.2 Tenacidade à fratura 

Segundo Schneider
[4]

, dentre os possíveis tipos de corpos de prova, escolheu-se o tipo 

dobramento (single edge notched bend specimen) para os ensaios de flexão a três pontos, o 

qual possui a forma de uma barra de seção retangular. A retirada dos corpos de prova é feita 

na região do boleto, de tal forma que a direção de propagação da trinca no corpo de prova 

fosse a mesma em que ocorre no boleto dos trilhos em serviço (direção transversal) como está 

mostrado na Figura 3.16.  Essa orientação foi utilizada tanto no ensaio para determinação da 

tenacidade à fratura (KIC), quanto para o ensaio de propagação de trinca (da/dN x ΔK). 
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Figura 3.16 – Orientação dos corpos de prova (do tipo L-S) para o ensaio de tenacidade à fratura e 

propagação de trinca por fadiga. 

 

3.7.3 Modelos de propagação de trinca por fadiga 

Os modelos normalmente usados para prever a vida em fadiga de componentes estruturais, tal 

como Paris, não é capaz de dar uma boa idéia do comportamento do material em baixos níveis 

de ∆K. Quando esses modelos são usados, os resultados normalmente são extremamente 

conservativos, considerando que a maior parte da vida em fadiga de material é conseguida na 

região de baixos valores de ∆K, ou seja, na região do limiar 
[31 - 35].

 Desta forma, com o 

objetivo de satisfazer a forma sigmoidal dos resultados “plotados”, modelo como o de 

NASGRO foi concebido. 

 

3.8 Estatística de Fraturas em Trilhos 

Segundo dados do sistema interno da Empresa VLI chamado de SMV (Sistema de 

Monitoramento de Via)
[1]

 entre janeiro de 2012 e setembro de 2014 ocorreram 527 fraturas no 

sentido transversal do trilho e iniciadas no boleto (Figura 3.17).  
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Figura 3.17 – Quantitativo de fraturas transversais em trilhos da Empresa VLI/FCA: 2012 – 

2014)
[1]

. 

 

Dentro deste quantitativo de fraturas tranversais no trilho destaca-se na Figura 3.18 

que a maioria das fraturas ocorrem no período da madrugada (0:00 às 6:00h). 

 

 

Figura 3.18 – Quantitativo de fraturas transversais em trilhos da Empresa VLI/FCA ao longo 

do dia
[1]

. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS EXPERIMENTAIS 

A seguir serão apresentados os materiais e a metodologia empregada neste estudo. 

4.1 Materiais 

Os materiais empregados neste estudo se referem a trilhos comprados pela VLI  em 2011 e 

2012. Estes trilhos são provenientes da China e Japão e foram recebidos no Porto de Tubarão 

em Vitória/ES em barras de 24m. Em seguida foram transportados para o Pátio de Argolas 

para estocagem de trilhos da FCA em Cariacica/ES, sendo transportados via férrea para o 

Estaleiro de Soldas de Pedro Leopoldo/MG, onde são soldadas as barras de 24m até serem 

formados Trilhos Longos Soldados (TLS) de 216m de comprimento e distribuídos para os 

locais de Remodelação, Renovação e/ou Manutenção da Via Permanente da VLI. 

Para este trabalho foram coletados no Estaleiro de Soldagem segmentos de 1 metro de trilhos 

para envio aos Laboratórios do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 – Trilhos coletados no Estaleiro de Soldagem (A) e enviados para a UFOP (B). 

 

Os trilhos foram identificados como TM, THE e TPB. De acordo com os fabricantes os trilhos 

são classificados como do tipo premium, e são mostrados na Tabela IV.1.  

 

A B 
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Tabela IV.1 - Três diferentes tipos de aços/trilhos adotados para o estudo de caracterização, 

propagação de trincas por fadiga e tenacidade à fratura. 

Trilho Sigla Tratamento 

no boleto 

Microligado 

TM Tratado no boleto - Microligado Sim Sim 

THE Tratado no boleto - Hipereutetóide Sim Não 

TPB Tratado no boleto - Profundidade do Boleto Sim Não 

 

A composição química enviada pelos fabricantes com certificados de qualidade[23]  estão 

mostradas na Tabela IV.2. 

 

Tabela IV.2 - Especificação da composição química para os aços em estudo 
[23]

. 

 Composição química - Porcentagem em massa (%) 

Trilho C Mn P máx S máx Si Cr V H (ppm) 

TM 0,8200 0,8260 0,0250 0,0251 0,7360 0,4150 0,0855 1,5 

THE 0,8800 0,6100 0,0130 0,0090 0,2300 0,2500  0,005  1,5 

TPB 0,8100 1,0200 0,0160 0,0100 0,2400 0,2200  0,005  1,5 

 

Os valores de durezas superficiais do boleto dos trilhos[23] contidas nos certificados de 

qualidade enviados pelos fornecedores estão mostradas na IV.3. 

Tabela IV.3 - Dureza especificada para os trilhos em estudo
[23]

. 

Trilho HB mín HB máx 

PT-M 370 410 

PT-HE 370 400 

PT-PB 370 400 
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4.2 Métodos 

Foram empregados os seguintes métodos. 

4.2.1 Análise Microestrutural 

A extração dos corpos de prova para as análises microestruturais se deu a partir da seção 

transversal em relação à direção de laminação do trilho. 

 

4.2.1.1. Metalografia 

As amostras foram cortadas, lixadas, polidas e atacadas de acordo com os procedimentos 

usuais de preparação de amostras. As amostras foram analisadas em microscópio óptico com 

analisador de imagens LEICA DMRX. Utilizou-se também MEV em um microscópio modelo 

TESCAN VEGA3. 

 

4.2.1.2 Determinação do Tamanho de Grão 

A determinação do tamanho de grão foi efetuada utilizando uma técnica de ataque térmico em 

um forno à resistência elétrica com atmosfera controlada. Essa técnica se baseia no fato de 

que essa atmosfera oxida preferencialmente os contornos das colônias de perlita, revelando 

claramente os grãos da estrutura. As amostras foram então analisadas em microscópio óptico, 

e os tamanhos médios de grão foram medidos segundo o método dos interceptos de acordo 

com a norma ASTM E112-2014
[24]

. 

4.2.1.3 Determinação do Espaçamento Interlamelar 

Silva 
[25]

, Gomes et al. 
[26]

 e Limberger 
[27]

 afirmam que observando-se uma amostra plana 

atacada metalograficamente em um microscópio eletrônico de varredura (MEV) é possível 

medir o espaçamento interlamelar em verdadeira grandeza procurando-se aquelas regiões de 

menores espaçamentos e desprezando-se as demais para a obtenção da amostragem. Sobre as 

áreas de medição foi feita a avaliação do espaçamento interlamelar com auxilio de régua 

virtual, segundo a Equação 4.1.  

                                                                                                                (4.1)              
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Onde VB é a medida da barra de controle em m, MB é a medida da barra medida em mm na 

imagem, ML é a medida da linha traçada perpendicularmente às lamelas na colônia de perlita 

em mm e NL é o número de lamelas de cementita contadas ao longo da linha traçada. 

 

4.2.2 Ensaio de Tração 

Os corpos de prova de tração foram retirados no sentido longitudinal (do centro do boleto dos 

trilhos) e foram confeccionados e ensaiados de acordo com a Norma ASTM E8M-2008
[28]

. As 

dimensões dos corpos de prova de seção circular para tração longitudinal encontram-se na 

Figura 4.2. 

 

  

                                                    (a)                                                                     (b) 

Figura 4.2 - (a) Representação esquemática dos corpos de prova para ensaio de tração e (b) dimensões 

dos corpos de prova. Adaptação da Norma ASTM E8M-2008
[28]

.  

 

4.2.3 Propagação de trinca por fadiga 

Os ensaios de propagação de trinca por fadiga foram realizados de acordo com a Norma 

ASTM E 647-2008
[29]

, sendo utilizados dois corpos de prova do tipo SE(B) para cada aço. 

Para o propósito do trabalho foram feitos ensaios de propagação com amplitude constante de 

carga e estes foram realizados em uma máquina servo-hidráulica MTS de 10 ton (100kN), 

com software próprio que admite o corpo de prova SE(B). A Figura 4.3 ilustra essa montagem 

com seus principais equipamentos. 

Para realização dos ensaios com amplitude constante de carga foram consideradas as 

seguintes condições: 
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 Carregamento: senoidal; 

 Frequência: 30Hz; 

 Temperatura: 25°C; 

 Ambiente: ar; 

 Umidade relativa: 70%; 

 R = 0,1. 

A retirada dos corpos de prova foi feita na região do boleto, de tal forma que a direção de 

propagação da trinca no corpo de prova fosse a mesma em que ocorre no boleto dos 

trilhos em serviço (direção transversal), como esquematizados nas Figuras 4.3 e 4.4. O 

tamanho da pré-trinca por fadiga foi checado posteriormente ao ensaio. 

 

(a) 

 

 

 

                                                    

(b) 

Figura 4.3 - (a) Corpo de prova do tipo SE(B) para ensaio de tenacidade à fratura e (b) suas 

dimensões. Adaptação da Norma ASTM E647-2008
[29]

. 

W/B 2,0

Espessura (B) 15,0

Largura (W) 30,0

Comprimento (2*2,25*W) 135,0

Distância entre roletes (4*W) 120,0

Abertura p/clip-gage (0,2xW) 6,0

Altura da abertura p/clip-gage 3,0

Entalhe (a0/W =0,2) 6,0

Entalhe + pré-trinca (a/W = 0,3) 9,0

Diâmetro do rolete máx (D = W) 30,0

Diâmetro do rolete máx (D = W/2) 15,0
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Figura 4.4 - Posição de retirada dos corpos de prova para ensaio de propagação de trinca por fadiga. 

 

4.2.4 Ensaio de Tenacidade à Fratura 

Os ensaios realizados para a determinação da tenacidade à fratura (KIC) dos trilhos 

estudados neste trabalho seguiram as recomendações da Norma ASTM E399-2012
[30]

. 

Dentre os possíveis tipos de corpos de prova foi escolhido o do tipo dobramento, SE(B). A 

retirada dos corpos de prova foi feita na região do boleto, de tal forma que a direção de 

propagação da trinca no corpo de prova fosse a mesma em que ocorre no boleto dos 

trilhos em serviço (direção transversal)
 [27]

, como esquematizado na Figura 4.6. O tamanho 

da pré-trinca por fadiga foi checado posteriormente ao ensaio. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.5 – (a) Corpo de prova do tipo SE(B) para ensaio de tenacidade à fratura e (b) suas 

dimensões. Adaptação da Norma ASTM E399-2012
[30]

. 

 

      

Figura 4.6 - Posição de retirada dos corpos de prova para ensaio de Tenacidade à Fratura. 

 

Foram ensaiados três corpos de prova, na direção L-S, para cada aço. Antes do ensaio, 

conforme recomendado pela Norma ASTM E399-2012
[30]

, os corpos de prova foram 

submetidos a um carregamento cíclico para induzir o crescimento de uma trinca, de 1,5mm, 

por fadiga. A execução do ensaio foi monitorada por extensometria (clip gage). Os ensaios 
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foram realizados em uma máquina servo-hidráulica MTS de 10 ton, com controle de carga e 

taxa de carregamento igual a 0,3kN/s, frequência igual a 30Hz e razão entre tensões igual a 

0,1. O sistema de aquisição e monitoramento das variáveis do ensaio, tais como, a abertura da 

trinca, a taxa de aplicação e valor da carga foi feito com o auxílio do software da MTS. 

 

Os resultados obtidos foram estudados de acordo com a Norma ASTM E399-2012 para 

obtenção de KQ e validação do ensaio de KIC. Para validação do ensaio (KQ = KIC), os seguintes 

requisitos devem ser atendidos: a relação entre PMAX e PQ (PMAX/PQ) deve ser menor que 1,1 e 

os valores de tamanho de trinca e espessura do corpo de prova devem ser ambos maiores que 

a relação 2,5(KQ/LE)
2
. 

4.2.5 Análise Fractográfica 

Foram realizadas análise das superfícies de fraturas nos corpos de prova dos ensaios de tração, 

tenacidade à fratura e crescimento de trinca por fadiga, via MEV. Esta análise foi realizada 

para a identificação e confirmação dos micromecanismos de fratura presentes nos aços. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os itens a seguir apresentam uma síntese dos resultados obtidos no presente trabalho e da 

discussão.  

5.1 Análise da Composição Química 

Os resultados da composição química (porcentagem em massa) para os três diferentes trilhos 

estão mostrados na Tabela V.1.  

 

Tabela V.1 – Composição química encontrada para os materiais em estudo. 

 Composição química - Porcentagem em massa (%) 

Trilho C Mn P  S  Si Cr V Cu 

TM 0,754 0,807 0,0160 0,0068 0,687 0,391 0,087 0,049 

THE 0,836 0,911 0,0190 0,0091 0,261 0,218 0,001 0,005 

TPB 0,763 1,017 0,0160 0,0098 0,223 0,211 0,001 0,018 

 

Nota-se que os trilhos são formados por aço com alto teor de carbono, sendo que os trilhos 

TM e TPB são hipoeutetóides, ou seja, possuem porcentagem em massa de Carbono menor 

que 0,80%. Somente o trilho THE é um aço hipereutetóide. 

O trilho TM apresenta alto teor de elemento microligante, sendo encontrado para o Vanádio 

0,087% em massa.  

Todos os três aços apresentam desvios em relação à especificação da Norma AREMA-2013
[7]

, 

sendo destacados: 

 TM: vanádio muito acima do especificado; 

 THE: carbono um pouco acima do especificado e cromo abaixo do especificado. 

 TPB: cromo abaixo do especificado. 
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Porém a Norma AREMA-2013
[7]

 em sua especificação de composição química para trilhos 

premium destaca na nota 1 que para qualquer alteração de composição química deve-se 

atentar para o processo de soldagem dos trilhos, adequando os parâmetros de soldagem da 

máquina de soldagem por centelhamento (flash butt welding) ou adequando o tipo de solda 

quando se utiliza a soldagem aluminotérmica (thermit welding). 

 

5.3 Análise Metalográfica 

A seguir são apresentados nas Figuras 5.1 a 5.3 os resultados das análises metalográficas para 

os três trilhos estudados. Serão apresentados em cada figura os detalhes: 

 a: análise de inclusões / amostra sem reagente químico / aumento de 100x ao 

Microscópio Ótico. 

 b: análise de microestrutura / com reagente químico Nital 2% / aumento de 100x ao 

Microscópio Ótico. 

 c: análise de microestrutura / com reagente químico Nital 2% / aumento de 200x ao 

Microscópio Ótico. 

 d: análise de microestrutura / com reagente químico Nital 2% / aumento de 500x ao 

Microscópio Ótico. 
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Figura 5.1 – Análise microestrutural para o trilho TM. Nota-se que a microestrutura é formada por 

perlita e o aço possui insignificante quantidade de inclusões. Ataque com reativo Nital 2%. 

 

 

 

a b 

c d 
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Figura 5.2 - Análise microestrutural para o trilho THE. Nota-se que a microestrutura é formada por 

perlita e o aço possui insignificante quantidade de inclusões. Ataque com reativo Nital 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

a b 

c d 
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Figura 5.3 - Análise microestrutural para o trilho TPB. Nota-se que a microestrutura é formada por 

perlita e o aço possui insignificante quantidade de inclusões. Ataque com reativo Nital 2%. 

 

 

Para os três trilhos foi encontrada a microestrutura denominada de perlita fina e com presença 

insignificante de inclusões em formato globularizado.  

A microestrutura também foi avaliada via MEV, confirmando a presença de uma estrutura 

perlítica, como mostrado na Figura 5.4. 

 

a b 

c d 
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Figura 5.4 – Micrografia dos aços (a) TPB, (b) THE e (c) TM via MEV, 10000X, ataque Nital 2%. 

 

 

a b 

c 
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Empregando-se o procedimento dos interceptos (ASTM E112-2014
[24]

) foi possível estimar o 

tamanho médio dos grãos dos aços, cujos resultados são apresentados na Tabela V.2. O aço 

do trilhos TPB, que tem o segundo menor teor de carbono (C = 0,763%), apresenta maior 

tamanho de grão. O aço TM, que tem o menor teor de carbono (C = 0,754%) não segue esta 

lógica de apresentar o menor tamanho de grão; isso se deve à presença do elemento 

microligante vanádio (V = 0,087%). Este elemento propicia o refino/diminuição do tamanho 

de grão. O aço THE apresentou um valor intermediário do tamanho de grão. 

 

Tabela V.2 – Tamanho médio de grãos dos aços analisados. 

         Trilho              

THE 

             

TPB 

               

TM 

        d (mm) 34,83±3,96 38,26±4,40 28,45±2,71 

 

O espaçamento interlamelar da perlita foi determinado a partir de fotomicrografias reveladas 

via MEV. Os resultados são mostrados na Tabela V.3. Nesse caso, o trilho TPB foi o que 

apresentou maior espaçamento lamelar, confirmando o efeito do baixo teor de carbono sobre a 

microestrutura. O aço dos trilhos THE e TM apresentaram valores similares, confirmando o 

efeito do alto teor de carbono (THE) ou do alto teor do microligante vanádio (TM). 

 

Tabela V.3 – Espaçamento interlamelar da perlita. 

    Trilho 

            

THE 

            

TPB        TM 

      l (mm) 0,11±0,01 0,15±0,03 0,10±0,1 
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5.3 Ensaio de Tração  

Os resultados do ensaio de tração para os três diferentes trilhos estão mostrados na Figura 5.5 

e na Figura 5.6 confronta-se a tensão limite de resistência com a dureza dos aços. Foram 

utilizados três corpos de prova para cada tipo de trilho, sendo utilizada a média dos resultados 

para a montagem dos gráficos. 

 

Figura 5.5 - Resultados do ensaio de tração para os trilhos estudados. 
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Figura 5.6 - Dispersão dos resultados da tensão de limite de resistência dos trilhos. 

 

Os resultados dos três aços estão conforme especificado pela Norma AREMA-2013
[7]

, 

estando acima dos limites mínimos prescritos para os valores de tensão limite de resistência 

(1179MPa), tensão limite de escoamento (827MPa) e deformação total (10%). 

Percebe-se que os trilhos TM e THE possuem valores similares para as tensões de limite de 

resistência e para o limite de escoamento, enquanto que o trilho TPB apresenta os menores 

valores de resistência e escoamento. 

Para os resultados de dispersão, nota-se que os trilhos THE e TPB possuem valores mais 

homogêneos quando comparados com o trilho, TM. 

 

5.4 Perfil de Durezas no Boleto 

Os ensaios de dureza Brinell foram realizados no boleto dos três trilhos estudados, sendo o 

resultado mostrado na Figura 5.7. Nota-se que o aço TM possui maior dureza entre os            
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5 a 15mm de profundidade do boleto, mas existe uma redução abrupta entre 15 e 20mm de 

profundidade. O aço TPB possui alta dureza somente até os 5mm de profundidade a partir dos 

5mm sofre redução abrupta de dureza. O aço THE possui alta dureza até os 15mm de 

produndidade e a partir de 15mm não sofre redução abrupta de dureza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7 – Perfil de dureza Brinell no boleto dos três trilhos estudados. 

Todos os aços estão com valores de dureza conforme especificado pela  Norma AREMA-

2103
[7]

, isso se deve aos seguintes itens: 

 Dureza superficial apresentou-se com valor acima do especificado mínimo (370HB); 

 A 15,24mm de profundidade do boleto (distância do topo do boleto em direção à alma) 

os aços apresentaram-se com valor de dureza acima do especificado mínimo (352HB). 

 A 22,23mm de profundidade do boleto os aços apresentaram-se com valor de dureza 

acima do especificado mínimo (341HB). 
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5.5 Ensaios de Propagação de Trinca por Fadiga 

As Figuras 5.8 a 5.10 apresentam as tradicionais curvas sigmoidais da/dN versus ∆K para os 

três aços estudados. Os resultados foram obtidos de acordo com a Norma ASTM E647-08
[29]

, 

em corpos de prova do tipo SE(B), com R = 0,1, na temperatura ambiente, com uma 

freqüência de 30Hz. Em cada um dos gráficos, faz-se uma separação aproximada entre os três 

regimes de crescimento de trinca. Cada gráfico foi montado considerando dois procedimento 

distintos: um procedimento relativo à obtenção do limiar (com decréscimo de carregamento), 

e outro procedimento para a parte linear da curva sigmoidal e fratura do corpo de prova (com 

carregamento constante), totalizando dois ensaios distintos para cada aço estudado. 

Pode-se concluir que todos os resultados encontrados estão de acordo com a expectativa para 

o desempenho de aços sob fadiga, conforme mostrado na revisão bibliográfica
[4, 17, 18, 19]

. Em 

princípio, os valores encontrados para o valor limiar ∆KTH e para as constantes C e m da 

Equação de Paris estão de acordo com a literatura
[20, 21, 22]

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8 - Curva da/dN x ∆K para o aço TM. 

TM 
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Figura 5.9 - Curva da/dN x ∆K para o aço THE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10 - Curva da/dN x ∆K para o aço TPB. 

THE 

TPB 
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5.5.1 Curvas da/dN x ∆K – Comparação entre os aços 

A Figura 5.11 apresenta as curvas de crescimento de trinca por fadiga para todos os aço 

estudados. Os seguintes resultados relevantes são observados: 

  Na região I, pode-se perceber uma diferença significativa de comportamento entre os 

três aços. Trata-se do efeito da composição química e da microestrutura no valor do 

limiar ∆KTH. Este resultado pode ser explicado por intermédio do cálculo do 

fechamento de trinca, conforme será visto logo a seguir. 

  Na região II, não existe a diferença significativa de comportamento entre os aços. 

Conforme citado na literatura
[17]

, esta região é menos sensível à composição química e 

microestrutura. 

  Na região III, volta a ocorrer a dependência de comportamento com a composição 

química e com a microestrutura.  

  Em princípio, o aço THE é o material que apresentou o melhor desempenho em 

propagação de trinca por fadiga, seguido pelo aço TM. O aço TPB apresentou o pior 

desempenho. 

 

Figura 5.11 - Curva da/dN x ∆K para todos os aços. 
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A Norma AREMA-2013
[7]

 não apresenta especificação para este tipo de ensaio. 

O valor de KCL correspondente ao fenômeno de “fechamento de trinca” foi determinado para 

todos os aços, a partir do desvio de linearidade no descarregamento das curvas P x COD 

(carga “versus” deslocamento de abertura de trinca). Este valor foi obtido sempre em um 

valor de ∆K correspondente a da/dN = 1 x 10
-7

mm/ciclos, isto é, na região I para ∆KTH. A 

Figura 5.12 mostra a relação entre KCL e ∆KTH obtida para os três aços. Pode-se observar que 

o desenvolvimento de um maior fechamento de trinca na região I (por 

rugosidade/tortuosidade da trinca) induz a uma maior resistência ao trincamento por fadiga. 

 

 

Figura 5.12 - Relação entre KCL e ∆KTH para todos os aços estudados. 

 

A Figura 5.13 confronta os valores de ∆KTH obtidos nos ensaios de fadiga com a tensão limite 

de resistência por tração dos aços estudados. Há uma tendência de relação inversa entre estas 

grandezas. Considerando resultados já obtidos para estes aços com relação a espaçamento 

lamelar perlítico e tamanho de colônias de perlita, estas características microestruturais 

influenciaram o comportamento por fadiga dos aços conforme citado na literatura
[10, 11, 12]

. 
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Figura 5.13 - Relação entre ∆KTH e σLR para todos os aços estudados. 

A Figura 5.14 confronta os valores de ∆KTH obtidos nos ensaios de fadiga com o espaçamento 

interlamelar perlítico e, também, com o tamanho de colônias de perlita dos aços estudados. Há 

uma tendência de relação inversa entre estas grandezas. 

  

Figura 5.14 - Relação entre ∆KTH versus λ e ∆KTH versus d para todos os aços estudados. 

5.6 Ensaios de Tenacidade à Fratura 

Os aços estudados apresentam comportamento frágil na temperatura ambiente e com pouca 

ductilidade, conforme visto nos ensaios de caracterização microestrutural (MEV), análise 

metalográfica e de tração. Desta forma, optou-se pela obtenção da tenacidade à fratura dos 

aços em questão por intermédio do ensaio de KIC, que corresponde a uma metodologia para a 

avaliação de tenacidade de materiais com comportamento frágil. Esta opção facilita a 

comparação de resultados com a literatura, uma vez que o que se conhece sobre os aços 

eutetóides para a aplicação específica encontra-se publicado na forma de KIC. 
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A Tabela V.4 mostra os resultados dos ensaios de tenacidade à fratura. Os ensaios 

apresentaram valores para PQ, PMAX e KQ que validam o ensaio para obtenção de KIC 

calculados pela mecânica de fratura linear elástica segundo a norma ASTM E399-2012
[30]

. É 

interessante comentar que a relação Pmáx/PQ está bem próxima do limite para todos os aços 

estudados, mostrando que os aços apresentam pequena ductilidade. 

Tabela V.4 – Valores de tenacidade à fratura e validação dos resultados. 

 

 

\ 

Onde: 

KIC: valor médio da tenacidade à fratura; 

DP: desvio padrão da tenacidade à fratura;  

B: espessura do corpo de prova 

a: tamanho da trinca do corpo de prova (igual a 16,5mm); 

σ LE: tensão de limite de escoamento; 

Pmax: valor da carga máxima no ensaio 

PQ: valor da carga usada para determinação da tenacidade. 

 

Os valores de KIC obtidos para os aços estão de acordo com os valores encontrados na 

literatura para aços eutetóides (Schneider
[4]

, Silva
[25]

 e Limberger
[27]

) e estão acima do limite 

inferior apresentado pela Norma Europeia EN13574-1
[31]

. Porém, é importante comentar que 

os valores de tenacidade à fratura para estes aços são relativamente baixos, em comparação 

com aços mais nobres, do tipo ARBL, tornando estes aços susceptíveis à fratura frágil e a 

crescimento rápido de trincas por fadiga. 

 

 

TPB 

THE 

TM 
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É possível analisar que, apesar de haver uma pequena diferença entre os valores medidos de 

KIC, o aço do trilho TPB foi o que apresentou o maior valor de tenacidade à fratura, e dentre 

os trilhos é o que apresenta maiores valores de tamanho de grão e espaçamento interlamelar e 

é o aço com resistência mecânica mais baixa. Estes resultados estão de acordo com a 

tendência verificada para diversas famílias de materiais metálicos (Godefroid
[32]

). O pequeno 

desvio padrão obtido para todos os aços indica que a dispersão de resultados é inexpressiva, 

mostrando a homogeneidade das microestruturas. 

 

Os valores de espaçamento interlamelar e de tamanho de grão foram confrontados com os 

valores de tenacidade à fratura para verificação da influência das primeiras sobre a segunda, 

Figura 5.15 e 5.16.  

 

Figura 5.15 – Relação entre tenacidade à fratura (KIC) e espaçamento interlamelar perlítico (λ) para os 

aços de aplicação em trilhos ferroviários. 
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Figura 5.16 – Relação entre tenacidade à fratura (KIC) e tamanho de colônias de perlita (d) para os aços 

de aplicação em trilhos ferroviários. 

Os resultados de resistência mecânica e tenacidade à fratura também foram confrontados e são 

apresentados na Figura 5.16. A tendência de variação inversa entre estas duas grandezas 

(Godefroid
[32]

) é verificada para diversas famílias de materiais metálicos. 

 

 

Figura 5.17 – Relação entre tenacidade à fratura (KIC) e tensão limite de resistência por tração (σ LR) 

para os aços de aplicação em trilhos ferroviários.  
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5.7 Análises Fractográficas 

Nos itens a seguir serão apresentadas as análises fractográficas via MEV obtidas nos ensaios 

de tração, propagação de trinca por fadiga e tenacidade à fratura. 

5.7.1 Fractografia – Ensaio de tração 

As imagens, via MEV, obtidas das fraturas dos corpos de prova do ensaio de tração estão 

mostradas na Figura 5.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18 – Fractografias, via MEV, das superfícies de fratura corpos de prova empregados em 

ensaio de tração dos aços (a) TPB, (b) THE e (c) TM. Aumento de 1000. 

 

a b 

c 
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A análise das superfícies de fratura mostra comportamento frágil para todos os trilhos (corpos 

de prova), evidenciado pela presença de micromecanismo de clivagem em toda a extensão da 

fratura, destacando-se as marcas de “rio” . 

5.7.2 Fractografia – Ensaios de propagação de trinca por fadiga 

As imagens, via MEV, obtidas das fraturas dos corpos de prova do ensaio de propagação de 

trinca por fadiga estão mostradas nas Figuras 5.19 a 5.21. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.19 – Fractografias, via MEV, das superfícies de fratura corpos de prova empregados em 

ensaio de propagação de trinca do aço TPB: (a) região I da curva da/dN x ∆K, (b) região II e (c) região 

III. Aumento de 2000X. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.20 – Fractografias, via MEV, das superfícies de fratura corpos de prova empregados em 

ensaio de propagação de trinca do aço THE: (a) região I da curva da/dN x ∆K, (b) região II e (c) região 

III. Aumento de 2000X. 
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a

a 

b

a

a 

c

a

a 

a

a

a 

b

a

a 

c
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Figura 5.21 – Fractografias, via MEV, das superfícies de fratura corpos de prova empregados em 

ensaio de propagação de trinca do aço TM: (a) região I da curva da/dN x ∆K, (b) região II e (c) região 

III. Aumento de 2000X. 

A análise da superfície de fratura mostra que para região I da curva da/dN x ∆K tem-se o 

micromecanismo de cisalhamento de planos cristalográficos, para a região II  as estrias de 

fadiga e para a região III o micromecanismo de clivagem. Os dois primeiros 

micromecanismos não estão muito claros devido a elevado resistência mecânica dos aços. 

5.7.3 Fractografia – Ensaios de tenacidade à fratura 

As imagens, via MEV, obtidas das fraturas dos corpos de prova do ensaio de tenacidade à 

fratura estão mostradas na Figura 5.22. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.22 – Fractografias, via MEV, das superfícies de fratura corpos de prova empregados em 

ensaio de tenacidade à fratura dos aços (a) TPB, (b) THE e (c) TM. Aumento de 500X. 
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5.8 Aplicação dos Modelos de Paris e NASGRO 

As Figuras 5.23 a 5.25 mostram o modelamento matemático realizado nas curvas  da/dN x ∆K 

dos três aços para trilhos estudados. A Figura 5.26 apresenta os ajustes em um único gráfico. 

Neste modelamento, foi adotada uma expressão desenvolvida para a NASA (North America 

Space Agency), para correlacionar a taxa de crescimento de trinca por fadiga com a sua força 

motriz (curva sigmoidal). Este modelo é denominado de NASGRO. Os ajustes foram todos 

efetuados por intermédio do software ORIGIN-Pro 9.0.0 de 2013. 

 

 

Figura 5.23 – Curva de crescimento de trinca por fadiga ajustada com o modelo NASGRO para o aço 

THE. 
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Figura 5.24 – Curva de crescimento de trinca por fadiga ajustada com o modelo NASGRO para o aço 

TM. 

 

 

Figura 5.25 – Curva de crescimento de trinca por fadiga ajustada com o modelo NASGRO para o aço 

TPB. 
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Figura 5.26 – Curva de crescimento de trinca por fadiga ajustada com o modelo NASGRO para todos 

os aços. 

Nota-se que a utilização do modelo NASGRO fornece informações mais precisas com 

relação às regiões do limiar de propagação e de ruptura. Além disso, na região do limiar ∆Kth 

esse modelo fornece informações menos conservativas em comparação com o modelo de 

Paris, o que é muito importante para uso como critério de projeto visando estratégias para 

ciclos de manutenção (por ultrassom, esmerilhamento e substituição de trilhos) e redução de 

custos. Na região de ruptura , KIC, o modelo NASGRO fornece informações mais precisas em 

comparação com o modelo Paris. 
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6 CONCLUSÕES 

As conclusões a seguir estão de acordo com a organização das informações apresentadas na 

presente dissertação. Com relação às proposições apresentadas e discutidas nos tópicos 

anteriores, pode-se concluir: 

Composição Química 

 Os aços TM e TPB são hipoeutetóides e o THE é um aço hipereutetóide. 

 Os aços possuem pequenos desvios em relação às especificações da Norma AREMA, 

sendo permitido por esta mesma Norma desde que se atente a adaptações no processo de 

soldagem dos trilhos. 

Microestrutura 

 Todos os aços apresentaram-se com microestrutura similar, denominada de perlita. 

 Foram detectadas presenças bem pequenas de inclusões não-metálicas em formato 

globulizado.  

 O aço TM possui menor tamanho de grão devido este conter o elemento microligante 

vanádio. 

 O aço TPB possui o maior tamanho de grão e maior espaçamento lamelar devido ao 

mesmo conter menor teor de carbono. 

 O aço THE e TM apresentaram valores similares de espaçamento lamelar, confirmando 

o efeito do alto teor de carbono (THE) ou do alto teor de microligante (TM). 

Ensaios de Tração 

 Os aços TM e THE apresentaram tensão de limite de escoamento e tensão de resistência 

similares, sendo o TPB o aço que apresentou menor valor de propriedades de tração. 

 Os aços THE e TPB apresentaram os valores mais homogêneos nos resultados dos 

ensaios de tração. 



58 

 

Ensaios de Dureza 

 Nos ensaios de dureza o perfil do boleto dos trilhos (seção transversal), indicam a 

eficiência do tratamento térmico e pode-se verificar que o aço TM apresentou-se com 

maior valor de dureza até os 15mm de profundidade (em direção à alma do trilho) e após 

os 15mm sofre uma redução significativa na dureza.  

 O aço TPB possui alta dureza até os 5mm de profundidade e a partir disso sofre redução 

significativa na dureza. 

 O aço THE possui alta dureza até os 15mm de profundidade e após isso sofre pequena 

redução de dureza. 

 Os valores de dureza encontrados mostram que os aços têm alta resistência ao desgaste 

em decorrência do contato (atrito) com as rodas de locomotivas e vagões. 

Propagação de trinca por fadiga 

 Nas regiões I e III do gráfico de propagação de trinca por fadiga nota-se que existe uma 

significativa diferença no comportamento entre os aços devido ao efeito da composição 

química e microestrutura. Isso é explicado devido ao fato do fechamento de trinca 

existente. 

 O aço THE foi o que mostrou melhor desempenho para o retardamento do início de 

propagação da trinca por fadiga e também com o mais alto valor para o fechamento de 

trinca. 

Tenacidade à fratura 

 Os valores de tenacidade à fratura encontrados para estes aços são relativamente 

pequenos em comparação com aços mais nobres. Isto mostra que estes aços (trilhos) são 

susceptíveis à fratura frágil e o crescimento rápido de trincas por fadiga. 

 Os melhores desempenhos foram verificados para os aços TPB e THE, isso se deve ao 

espaçamento interlamelar crítico e ao tamanho das colônias de perlita terem tamanhos 

reduzidos, dificultado a propagação da trinca por fadiga. 
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 O aço TM mostrou-se com o pior desempenho devido ao conteúdo do elemento vanádio 

em sua liga. 

Análise fractográfica 

 Nos corpos de prova fraturados nos ensaios de tração e nos de tenacidade à fratura  a 

análise da superfície de fratura mostra comportamento frágil para todos os trilhos (corpos 

de prova), evidenciado pela presença de micromecanismo de clivagem em toda a 

extensão da fratura . 

 Nos corpos de prova fraturados nos ensaios de crescimento de trinca por fadiga na região 

II da curva da/dN x ∆K tem-se o micromecanismo denominado de estrias de fadiga e para 

a região III o micromecanismo de clivagem. 

 

Modelagem matemática 

 O modelo matemático desenvolvido para a NASA (NASGRO) fornece informações 

mais precisas e menos conservativas quanto ao limiar de propagação e o de ruptura 

quando comparado com o Modelo de Paris.  

 Isso é muito relevante para definir ciclos de manutenção e oportunidade de reduções de 

custos. 

 

Aplicação dos resultados no setor ferroviário 

 O aço THE mostra-se como melhor opção técnica a ser adotado entre os três aços 

estudados. Isso se deve à presença de elementos microligantes em quantidades mínimas 

(benéfico para soldagem), maior resistência ao desgaste (homogeneidade no perfil de 

dureza), maior resistência à propagação de trinca e fratura por fadiga. 

 O aço THE necessita de uma ciclo de inspeção preditiva por ultrassom na via 

permanente em tempos mais espaçados (ciclo longo) quando comparado com os outros 

dois aços estudados. 

 O aço THE requer um ciclo de esmerilhamento preventivo com valores de MTBT 

(Milhões de Toneladas Brutas Trafegadas) mais alto (ciclo longo) quando comparado 

com os outros dois aços estudados. 
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 O aço THE possui maior resistência ao desgaste, propiciando um aumento na vida útil e 

aumento no tempo para substituição (compra) de novos trilhos para reposição na via 

permanente. 
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7 PROPOSTAS PARA TRABALHO FUTUROS 

Baseado no desenvolvimento deste trabalho e nos resultados encontrados, os seguintes 

assuntos para trabalhos futuros são sugeridos: 

 Estudo do crescimento de trinca para os aços estudados com R = 0,7; 

 Estudo da compatibilidade de durezas dos aços estudados com diferentes classes 

(durezas) de rodas utilizadas em locomotivas e vagões visando definir dureza entre roda e 

trilho com o intuito de redução de desgaste e redução de iniciação de trincas por fadiga. 

 Estudo do crescimento de trinca por fadiga e tenacidade à fratura para aços de trilhos 

denominado de intermediário, assim como, compará-los com os resultados obtidos para 

trilhos premium e/ou standard. 

 Estudo da iniciação e propagação de trincas para trilhos com juntas soldadas (por 

centelhamento e/ou aluminotérmica). 

 Estudo da compatibilidade de durezas dos aços estudados com diferentes classes 

(durezas) de rodas utilizadas em locomotivas e vagões visando definir compatibilidade de 

dureza entre roda e trilho com o intuito de redução de desgaste e redução de iniciação de 

trincas por fadiga. 
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9 ANEXOS (TRABALHOS PUBLICADOS) 
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