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RESUMO 

O presente trabalho se destina a analisar a prática de esmerilhamento na prevenção 

e controle de propagações de trincas de fadiga. A manutenção é um fator 

preponderante na escolha e implementação de um sistema de transporte em 

detrimento de outro. Sendo o trilho o ativo mais caro da estrutura do transporte 

ferroviário, se faz necessário a aplicação de técnicas de manutenção sobre os 

trilhos, de modo a prologar a vida dos mesmos e tornar o transporte ferroviário mais 

atrativo e competitivo. A prática do esmerilhamento é comumente utilizada na 

indústria ferroviária, com o objetivo de realizar a manutenção dos trilhos removendo 

as não conformidades. O surgimento de descontinuidades, imperfeições, defeitos e 

trincas de fadiga de contato são inerentes aos esforços em que os trilhos são 

submetidos durante o serviço na via férrea. A partir do processo de modernização da 

indústria ferroviária, são abordados os principais elementos estruturais da via férrea, 

de acordo com as especificações atuais. São descritos os tipos de trilhos 

comercializados, as respectivas durezas, os esforços mecânicos. Atentando-se para 

a relação de formação e propagação das trincas de fadiga de contato e o desgaste 

presente na interface do boleto. Estuda-se como o emprego do esmerilhamento, 

como prática de manutenção preventiva e corretiva, atua pra ajustar a taxa de 

desgaste à taxa propagação de trincas de fadiga de contato na face do boleto, 

inibindo-as e prorrogando a vida útil do trilho. São analisados dados de duas 

empresas nacionais e duas internacionais, evidenciando a importância do processo 

de esmerilhamento em vias férreas. 

 

Palavras-Chave: Esmerilhamento; desgaste; trilhos; vida útil; não conformidades. 
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ABSTRACT 

The present work is aimed at analyzing the grinding practice in the prevention and 

control of contact fatigue crack propagation Maintenance is a preponderant factor to 

choose and implement one transport system over another. Since the rail is the most 

expensive asset of the railway structure, it is necessary to apply maintenance 

techniques on the rails, in order to make their useful life cheaper and competitive, 

attractive and more competitive. The practice of grinding is common in the railway 

industry, with the aim of maintaining the rails by removing them as non-conformities. 

The appearance of imperfections, defects and cracks of contact fatigue are inherent 

of the efforts that the rails are subjected to during service on the railroad. From the 

process of modernization of the railway industry, the main structural elements of the 

railroad are approached according to current specifications. The types of rails 

marketed, their hardnesses, the mechanical stresses are described. Taking into 

account the formation and propagation relationship of the contact fatigue cracks and 

the wear present at the ticket interface. It is studied how the use of grinding, as a 

practice of preventive and corrective maintenance, acts to adjust the rate of wear at 

the rate of crack propagation of contact fatigue in the face of the ticket, inhibiting it 

and extending the service life of the track. Data from two national and two 

international companies are analyzed, highlighting the importance of the grinding 

process in railways. 

 

Key-Words: Grinding; wear; rail; life cycle; nonconformities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 As estradas de ferro surgiram como uma nova resposta às demandas de 

transporte criadas pela revolução industrial. O símbolo de poderio econômico e 

avanço tecnológico do século XIX, já tiveram sua era de ouro, na qual, expandiu-se 

grandemente pela Europa e países asiáticos. Porém, mesmo após dois séculos, 

desde o seu surgimento, as estradas de ferro continuam sendo peça chave no 

aspecto modal da logística de transporte e produção de uma nação. (PEREIRA, 

2007) 

Muitas das principais vias férreas no mundo, que hoje são utilizadas, foram 

construídas do século XIX até meados do século XX. Caracterizando-as como altos 

investimentos com retorno a longo prazo, tornando a manutenção destas a principal 

forma de garantir este retorno financeiro e por consequente o sucesso deste meio de 

transporte.    

A evolução tecnológica nas vias permanentes, assim chamados os elementos 

de infra e superestrutura de uma via férrea, ao longo de mais de 200 anos de 

história é algo notório e pragmático. Mas não o suficiente, ainda, para desvencilhar a 

via permanente de um conceito inicial de uma estrutura fixa, pelo qual se impõe um 

meio e um caminho para um veículo de material metálico rodante se locomover. 

Sendo o meio um contato íntimo da roda com o trilho, que se desfruta do atrito, entre 

eles gerado, para transmitir velocidade ao veículo. (COIMBRA, 2008) 

Este contato roda-trilho estabelece um complexo estado de solicitação sobre os 

trilhos durante a dinâmica do transporte ferroviário. Solicitações estas, que podem 

ser agravadas diante de não conformidades na estrutura da via férrea, resultando 

em um intenso desgaste no perfil do trilho, forçando a suspenção momentânea das 

atividades na via, para a troca ou manutenção do trilho. (COIMBRA, 2008) 
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Diante da tentativa de reduzir os custos de manutenção no transporte 

ferroviário, fator preponderante para o sucesso deste setor, iniciativas levaram ao 

desenvolvimento de novas técnicas de manutenção preventiva e corretiva, sobre o 

principal, mais caro e mais solicitado elemento que constitui a via férrea.  

O objetivo do presente trabalho é salientar a importância do esmerilhamento na 

manutenção de vias férreas. Apoiando-se na perspectiva da manutenção corretiva e 

preventiva dos trilhos, aponta-se os benefícios que não se restringe ao aumento da 

vida útil dos trilhos. 

 

1.1  FERROVIAS BRASILEIRAS 

 

No contexto brasileiro, a primeira via férrea construída no Rio de Janeiro por 

Barão de Mauá, recebendo seu nome posteriormente. Esta foi inaugurada por Dom 

Pedro II, no dia 30 de abril de 1854, onde a primeira seção tinha 14,5 km. (DNIT, 

2015) 

Em 1922, o Brasil já tinha um sistema ferroviário de aproximadamente 29.000 

km de extensão. Chegando até 37.000 km, na década de cinquenta, totalizando 18 

estradas de ferro administradas pela União. Decidiu-se pela unificação 

administrativa destas estradas, criando a sociedade anônima Rede Ferroviária 

Federal- RFFSA. (DNIT, 2015)  

Um pouco mais tarde, durante o governo de Juscelino Kubitschek, a política de 

transporte brasileira começara a mudar, adotando-se uma estratégia voltada para 

expansão de rodovias. Esta política foi perpetuada nos governos seguintes, o que 

acarretou em uma estagnação, em alguns casos retração do complexo modal 

ferroviário brasileiro. (COIMBRA, 2008) 

Nos anos subsequentes houve o processo de desestatização das companhias 

ferroviárias e a concessão das vias permanentes. Porém devido ao caráter de altos 

investimentos e retorno em longo prazo deste setor, pouco se ampliou no que se diz 

respeito aos números de vias.   
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Tabela 1: Extensão da malha ferroviária em 2017. 

Malhas 

Regionais 
Ferrovia 

Extensão de via por Bitola [Km] 

Total 

[Km] 
Larga 

[1,6 m] 

Métrica 

[1,0 m] 

Mista    

   [1,6m  e 1,0m] 

MA/PA Estrada de Ferro Carajás 978   978 

PR Estrada de Ferro Paraná 

Oeste 

 248  248 

ES/MG Estrada de Ferro Vitória 

Minas 

 873 22 895 

Centro Leste Ferrovia Centro Atlântica 3 7.089 131 7.223 

Norte Sul Ferrovia Norte Sul - Tramo 

Central 

856   856 

Norte Sul Ferrovia Norte Sul - Tramo 

Norte 

745   745 

Tereza 

Cristina 

Ferrovia Tereza Cristina  163  163 

Nordeste Ferrovia Transnordestina – 

FTL 

 4.275 20 4.295 

Sudeste MRS 1.613  73 1.686 

MS/MT Rumo Malha Norte 735   735 

OESTE Rumo Malha Oeste  1.973  1.973 

Paulista Rumo Malha Paulista 1.544 242 269 2.055 

Sul Rumo Malha Sul  7.223  7.223 

Total [km] 6.474 22.086 515 29.075 

Fonte: ANTT (2017) 
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O caráter plural das concessões em todo território nacional, explicitado pela 

Tabela 1, em vez de expandir a malha ferroviária, a segregou por zonas de atuação 

e concessão das empresas. Favorecendo o escoamento de insumos em detrimento 

transporte logístico de pessoas em todo território nacional, corroborando assim para 

uma malha ferroviária não integrada. (PEREIRA, 2007) 

A extensão de malha ferroviária e as suas operadoras responsáveis por estas, 

se encontram apresentadas na Tabela 1, que apresenta os comprimentos das vias 

em quilômetros, bitola larga caracterizada por ser a bitola de 1,60 m e bitola métrica 

de 1 metro. (PEREIRA, 2007)  

A Tabela 1 mostra a distribuição das concessões na malha ferroviária 

brasileira, evidenciando que as malhas regionais adotam a bitola larga e/ou métrica, 

ressaltando que as malhas de bitolas mistas utilizam os chamados carros 

“madrinha”, que funcionam de maneira análoga a um “conversor”, conectando 

locomotivas que em geral possuem bitola larga em vagões de bitolas métricas. 

(PEREIRA, 2007)  

Tabela 2: Extensão Ferroviária. 

País 

Extensão 

ferroviária 

[Km] 

Extensão 

Territorial [Km²] 

Extensão ferrovia/ 

Extensão territorial 

[Km / Km²] 

Estado Unidos 293.564 9.147.593 0,0321 

China 124.000 9.326.410 0,0133 

Japão 27.311 364.485 0,0749 

Alemanha 43.468 348.672 0,1247 

Reino Unido 16.837 241.930 0,0696 

França 29.640 640.427 0,0463 

Índia 68.525 2.973.193 0,0230 

Itália 20.182 294.140 0,0686 

Brasil 29.850 8.358.140 0,0036 

Canadá 77.932 9.093.507 0,0086 

Coreia do sul 3.874 96.920 0,0400 

Rússia 117.157 16.377.742 0,0072 

Fonte: Adaptado pelos Autores, de CIA (2008) 
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Na Tabela 2 é evidenciada a extensão da malha ferroviária dos doze países 

com o maior PIB em 2017, segundo CIA (2018) a extensão de terra sobre o domínio 

dos respectivos países. 

Ao se dividir a extensão ferroviária pela extensão territorial, pode se ter uma 

melhor compreensão sobre a magnitude de investimento na malha ferroviária no 

esforço de promover o escoamento ferroviário pelo país e os benefícios que este 

meio de transporte trás consigo. 

Ao classificar a ordem dos países pela taxa de ocupação da malha ferroviária 

sobre a área territorial, tem-se a Tabela 3 que explicita o grau de investimento neste 

setor de transporte. 

Tabela 3: Taxa de extensão ferroviária 

Países (Km/Km²) x 10 
Alemanha 1,247 

Japão 0,749 

Reino Unido 0,696 

Itália 0,686 

França 0,463 

Coreia do sul 0,4 

Estados Unidos 0,321 

Índia 0,23 

China 0,133 

Canadá 0,086 

Rússia 0,072 

Brasil 0,036 

Fonte: Elaborada pelos Autores (2018) 

 

Através da Tabela 3, pode-se verificar que o setor ferroviário nacional chega a 

ser mais de 8 vezes inferior ao dos Estados Unidos que tem extensão territorial 

semelhante à nacional, evidenciando um maior poderio comercial norte americano.  

 

 

 

 



20 

 

1.2 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

 

Este trabalho se desenvolve por 6 capítulos, discriminados a seguir: 

No Capítulo 1 aborda-se a descrição da metodologia de pesquisa, onde é 

realizado o enquadramento inicial da temática e contextualiza-se o cenário brasileiro 

e cenário tecnológico global atual, evidenciando-se a relevância do tema.   

No Capítulo 2 são apresentadas as bases teóricas para compreensão e análise 

da problemática abordada neste trabalho. A base teórica é dividida em tópicos. 

O Capítulo 3 faz alusão ao Capítulo 2, pontuando as metodologias de pesquisa 

utilizadas ao tratar de cada assunto e a forma que se abordou o tema.  

Por sua vez, o Capítulo 4 visa apresentar dados do sistema e da metodologia 

empregada. 

No Capítulo 5 pontuam-se as principais conclusões deste presente trabalho, 

ponderando-se possíveis desdobramentos para trabalhos futuros. 

No Capítulo 6 apresentam-se as bases literárias, na qual apoiaram-se as 

teorias e metodologias descritas ao longo do trabalho. 

 

1.3 OBJETIVO DO TRABALHO 

 

O presente estudo tem por objetivo apresentar a importância do 

esmerilhamento na manutenção das vias férreas, reduzindo custos, consumo de 

combustível, tempo de manutenção e aumentando a vida útil dos trilhos, 

explicitando-se as técnicas de inspeção e os procedimentos realizados na 

manutenção. 

 Destacam-se os desafios do transporte ferroviário, os componentes estruturais 

da via férrea e os principais métodos de soldagem aplicados a esta.   
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1.4 ABRANGÊNCIA 

 

São descritos os principais elementos que constituem uma via férrea, com o 

foco sobre a gestão da manutenção nos trilhos, destacando-se técnicas de 

inspeções, esmerilhamentos adotados e suas soluções. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA DO TEMA 

 

A manutenção é um fator preponderante na escolha e implementação de um 

sistema de transporte. Sendo a principal responsável pela eficácia de qualquer meio 

de transporte, é necessário que esta seja aplicada de forma correta a fim de diminuir 

custos, mitigar imprevistos e prolongar a vida útil do objeto de aplicação.  

Sendo a rede ferroviária um dos principais modais de logística e transporte 

terrestre, na atual conjuntura, é de grande importância a conservação de um aspecto 

fluido, sem grandes interrupções, nos serviços prestados na via férrea. Para isto se 

faz necessário aplicação de técnicas de manutenção sobre a via férrea, na qual se 

destaca os trilhos. 

Durante os serviços do transporte ferroviário os trilhos são expostos à altas e 

solicitações e esforços, levando os a sofrer desgaste, ao surgimento de trincas e 

defeitos. Fazendo-se necessário a utilização de técnicas adequadas para a 

manutenção dos trilhos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo são descritos os principais elementos estruturais de uma via-

férrea. Descrevendo os mecanismos que esta apresenta e os processos envolvidos 

em sua montagem.  

 

2.1 MONTAGEM DA VIA FÉRREA 

 

A via férrea convencional ou via permanente, é dita como um sistema de 

transporte terrestre e tem por objetivo conduzir os veículos ferroviários, distribuir e 

suportar as cargas transmitidas a esta, pelas rodas metálicas do veículo. 

Conforme mostrado na Figura 1 a via férrea é composta por elementos de 

estrutura e mecanismo. Dos elementos estruturais, há três que se destacam: 

sublastro, lastro e dormente. No que se refere ao mecanismo da via permanente, o 

trilho apoia-se sobre os elementos de estrutura, sendo fixado por elementos 

auxiliares estruturais. São estes: elementos de fixação e talas de junções. (BRINA, 

1979) 

 

Figura 1: Estruturação de uma via permanente. 
Fonte: Porto (2004) 

 
2.1.1   Sublastro 

 

O sublastro faz parte da subestrutura ferroviária, comumente compostos por 

materiais encontrados próximos ao local de construção da via. Este eleva a taxa de 

trabalho do terreno, proporcionando uma melhora considerável no padrão técnico da 
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via e minimiza volume do lastro requerido para construção da via, lastro que por sua 

vez é bem mais caro. (BRINA, 1979) 

Contudo, se a sua construção não ocorre ou é mal executada, problemas com 

erosão, falta de drenagem e penetração do lastro no solo podem surgir, acarretando 

em perda de material do lastro, corroborando para deformação da estrutura da via 

férrea.  

O sublastro permite relativa elasticidade ao apoio do lastro e aumenta a 

capacidade de suporte da plataforma. Logo a sua aplicação barateia os custos de 

manutenção da ferrovia. (BRINA, 1979) 

 

2.1.2   Lastro 

 

Situado entre o dormente e o sublastro, o lastro tem como principais funções a 

distribuição de esforços de carga sobre o sublastro; impedir deslocamento 

transversal e longitudinal dos trilhos e permitir a drenagem. (DNIT, 2015) 

Segundo Dnit (2015), para os materiais do lastro, destacam-se:  

 Terra – Tem a vantagem de ser o material mais barato utilizado, porém 

muito suscetível a ser saturado pela água. 

 Areia – Pouco permeável e compressível, facilmente sofre erosão. 

 Cascalho – Ótimo tipo de lastro, principalmente quando quebrado, formando 

arestas vivas, bom para permissibilidade da água e para absorver trepidações 

produzidas pelo veículo ao passar pelo trilho. 

 Escória – Algumas escórias de origem metalúrgica têm propriedades 

mecânicas, como dureza, adequadas para o uso como lastro. 

 Pedra britada - Caracterizado por ser o melhor tipo de lastro, a pedra britada 

apresenta: alta resistência a agentes atmosféricos; resistência ao desgaste; 

alta dureza. Além disso, por ser permeável, ser limitadamente elástico e por 

não produzir poeira, atende bem aos esforços a qual é submetida. (BRINA, 

1979) 
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         Fatores importantes para a determinação do lastro empregado: 

 

 Bitola adotada pela via 

 Espaçamento e dimensões dos dormentes 

 Inclinação da plataforma  

 Altura mínima do lastro 

 

2.1.3   Dormentes 

 

Os dormentes são definidos como: “Peça de madeira, concreto ou aço, onde os 

trilhos são apoiados e fixados e que transmitem ao lastro parte dos esforços e 

vibrações produzidos pelos trens”. (DNIT, 2016, p.14) 

 Assim, as dimensões devem ser suficientes, de modo a resistir aos esforços 

mecânicos, permitir uma boa ancoragem dos trilhos sem conferir uma rigidez total à 

via. (DNIT, 2016) 

Para tal é utilizado diferentes materiais e geometrias para a máxima efetividade 

e durabilidade do projeto, levando em consideração os custos.  

A fixação dos trilhos aos dormentes visa manter uma distância invariável entre 

as bitolas, sendo algo fundamental para segurança e integridade do sistema. 

(BRINA, 1979) 

 

2.1.3.1 Dormente de madeira 

 

A alta demanda de madeira e sua escassez, ao se comparar com o século XIX 

até meados do século XX, elevou o preço da madeira. Aumento também 

impulsionado por outros setores comerciais que se utilizam dessa matéria prima de 

forma mais nobre, como fabricação de móveis. Com isto, outros tipos de dormentes 

vêm se tornando economicamente mais interessantes. (BRINA, 1979) 

Em vias gerais, os dormentes de madeira se caracterizam por atender 

satisfatoriamente os esforços e solicitações as quais é submetido, tem uma ótima 

trabalhabilidade sendo relativamente leve e podendo chegar até 30 anos de vida útil. 

(MACÊDO, 2009) 
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Os principais fatores que influenciam na escolha do tipo da madeira para 

fabricação de dormentes são: facilidade de acesso, custo e a durabilidade do 

dormente. (MACÊDO, 2009) 

A durabilidade dos dormentes de madeira é diretamente influenciada pelo 

clima, umidade, drenagem da via, capacidade do tipo da madeira em “resistir ao 

apodrecimento” e resistir ao desgaste mecânico, que é maior no ponto de fixação 

dos trilhos. Classificando os dormentes em três grupos devido ao tipo de madeira 

empregado. (DNIT, 2016) 

 1ª Classe: Aroeira, Sucupira, Jacarandá, Amoreira, Angico, Ipê, dentre 

outras. Caracterizado pelas madeiras de grande resistência físico-mecânica, 

podendo ser utilizadas, inclusive, nas linhas principais de tráfego pesado; 

 Na classe 2ª classe se destacam: Angelim, Araribá, Amarelinho, Braúna, 

Guarabú, Jatobá, Maçaranduba, Peroba, dentre outros. Sendo madeiras de 

resistência físico-mecânica mediana, aproveitadas para desvios e pátios das 

linhas de tráfego pesado e nas linhas principais de tráfego médio; 

 3ª Classe é de utilização preferencial em linhas de tráfego leve e muito leve. 

  

A não utilização correta da classe do dormente, para com os níveis de 

solicitação indicados, ocasiona uma menor vida útil do dormente. Os defeitos não 

toleráveis são quaisquer tipos de deteriorações biológicas e a presença cascas. 

(DNIT, 2016) 

 

2.1.3.2 Dormente de aço  

 

Há vários tipos de dormentes de aço, muitos deles se diferem em detalhes ou 

na fixação dos trilhos. Estes têm por principais atrativos o fato de serem recicláveis e 

possuem excelente ancoragem do trilho no lastro.  

Contudo, têm a vida útil a depender das condições a qual estão submetidos, 

mas em geral possuem a vida útil superior aos dormentes de madeira, o seu baixo 

peso se torna um fator indesejável em linhas de tráfego pesado, visto que é 

barulhento. (DNIT, 2016) 
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A Figura 2 ilustra o dormente de aço, este se encontra mais sujeito a variações 

de dimensões com variações de temperatura, apresentando então afrouxamento nos 

fixadores com o passar dos anos.  

 

 

Figura 2: Tipo de dormente de aço. 
Fonte: Ildefonso (2013) 

 

2.1.3.3 Dormente de concreto    

 

O dormente de concreto possui como vantagens em relação aos outros tipos 

de dormente: maior vida útil, com dependência mínima das condições climáticas; 

confere maior estabilidade à via; é um material abundante não nocivo à natureza. 

(COIMBRA, 2008) 

Como desvantagem os dormentes de concreto apresentam: manuseio ruim, 

sofrem avarias e dificilmente podem ser reaproveitados. Quanto à forma pode ser 

classificado de três modos: 

 Dormente monobloco: A Figura 3 mostra o dormente, formado por uma peça 

única e rígida de concreto. 

 

Figura 3: Dormente Monobloco. 
Fonte: Porto (2004) 
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● Dormente Bi-bloco ou misto: Mostrado na Figura 4, composto por dois 

blocos rígidos de concreto armado unidos por uma barra flexível de aço. 

 

 

Figura 4: Dormente Bi-bloco. 
Fonte: Porto (2004) 

 

● Dormente Polibloco: Mostrado na Figura 5, composto de dois blocos de 

concreto armado, unido por uma viga de concreto e aço. 

 

 

Figura 5: Dormente Polibloco. 
Fonte: Brina (1979) 

 

Segundo Porto (2004), podem-se estabelecer as aplicações dos dormentes de 

acordo com a Tabela 4. 

Tabela 4: Aplicações dos dormentes 

Prioridade Tipo de dormente que melhor se aplica 

Vida útil Concreto 

Manuseio Madeira / aço 

Estabilidade Concreto 

Isolamento Madeira / concreto 

Fonte: Porto (2004) 
 

Na Tabela 4, observa-se que a escolha do tipo de dormente está atrelada a 

característica desejada, contudo, deve se levar em conta a disponibilidade do 

material base, bem como, a logística de execução de projeto.  
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2.1.4   Bitola 

 

O espaçamento entre as partes internas dos trilhos é denominado bitola, como 

mostrado na Figura 6. 

 

Figura 6: Bitola. 
Fonte: Ferrovia Centro Atlântica S A (2005) 

 

A Tabela 5 mostra as bitolas adotadas por diversos países, em que são 

encontradas bitolas de diferentes dimensões, estas interferem no raio das curvas e 

por fim nas velocidades máximas de operação. (CIA, 2018) 

Tabela 5: Bitolas adotadas por diversos países 

 

Fonte: Adaptado pelos Autores, de CIA (2018) 

Nos países citados, existem bitolas com outras dimensões, como a de 1 m 

conhecida como “bitola estreita”. As vantagens da bitola de 1 metro são um menor 

raio nas curvas e uma redução no uso de dormentes, lastro e trilhos. Já as 

desvantagens se dão por uma menor capacidade de tráfego e menores velocidades 

de operação. (BRINA, 1979) 
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2.1.5   Elementos de fixação 

 

Outros elementos de estrutura da via férrea são os elementos de fixação, estes 

são responsáveis por restringirem a movimentação longitudinal, vertical e transversal 

dos trilhos. (FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S A, 2005) 

Na interface dormente-trilho é colocado um chapa de aço, o qual se dá o nome 

de placa de apoio, mostrado na Figura 7. Esta tem por finalidade aumentar a área de 

apoio do trilho no dormente, possuindo furos, auxiliando os elementos de fixação a 

aderirem o trilho ao dormente sem que este se danifique. (BRINA, 1979)  

A placa de apoio aumenta a vida do dormente, devido gerar uma melhor 

distribuição de carga sobre ele. 

 

 

Figura 7: Placa de apoio. 
Fonte: Brrailparts (2018) 

 

Existem também os retensores, mostrados na Figura 8, utilizados para impedir 

a movimentação dos trilhos, possuem a finalidade de transmitir aos dormentes o 

esforço longitudinal que tende a movimentar os trilhos. O retensor fica fixado ao 

patim do trilho por pressão. (ILDEFONSO, 2013) 
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Figura 8: Retensor. 
                                      Fonte: Ildefonso (2013) 

 

Os elementos utilizados na fixação do trilho no dormente ou na placa de apoio 

do trilho são rígidos ou elásticos. (FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S A, 2005) 

Quanto aos rígidos, destacam-se também o prego de linha (ou grampo de 

linha) e o “tirefond”. (FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S A, 2005)  

     Prego de linha: O prego de linha (Figura 9) ou grampo de linha é o tipo 

mais predominante na fixação do trilho utilizado em dormentes de madeira. 

Geralmente possui seção retangular, acabado em cunha e fincado com 

golpes de marreta, em um furo com diâmetro inferior ao diâmetro do círculo 

circunscrito à seção do prego, com a finalidade de dar pressão no 

dormente. (BRINA, 1979) 

 

 

Figura 9: Prego de linha. 
Fonte: Macedo (2009) 

 

    “Tirefond”: Como mostrado na Figura 10, é um tipo de parafuso de “rosca 

soberba”, sua cabeça adapta-se a uma chave especial ou cabeçote, sendo 

aparafusado no furo preparado. A cabeça desse tipo de parafuso possui 
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uma base alargada, e com uma geometria que favorece sua adaptação ao 

patim do trilho. (BRINA, 1979) 

 

Figura 10: Tirefond. 
Fonte: Brrailparts (2018) 

 

 As fixações elásticas são mais eficientes que as fixações rígidas citadas. As 

principais são: 

 Fixação do tipo K ou GEO 

Segundo Brina (1979) a fixação tipo K, mostrada na Figura 11, é um dos 

melhores tipos de fixação. Consiste em uma placa de aço presa ao dormente 

através de “Tirefonds” e composta por nervuras, nas quais ficam as cabeças dos 

parafusos, que apertam uma castanha contra o trilho. Entre a castanha e a porca 

colocam-se uma ou mais arruelas, tornando a fixação elástica.  

        

        Figura 11: Fixação do tipo K. 
Fonte: Brrailparts (2018) 
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 Grampo elástico  

 Utilizado principalmente nas linhas de tráfego médio, fincadas no dormente 

ou inseridas na placa de apoio, ver Figura 12. (BRINA, 1979) 

 

Figura 12: Grampo elástico. 
Fonte: Brrailparts (2018) 

 

 Grampo elástico simples 

Tipo de grampo feito de aço de mola, mostrado na Figura 13, com a parte 

superior gerando uma mola que prende o patim do trilho. (BRINA, 1979) 

 

 

Figura 13: Grampo elástico simples. 
Fonte: Martins (2010) 

 

 Fixação Pandrol 

Uma fixação de fabricação inglesa que consiste de um grampo (Figura 14) 

produzido com aço de mola, temperado e revenido. Esse grampo é utilizado nos 

furos da placa de apoio, de tipo específico. (BRINA, 1979) 
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Figura 14: Fixação pandrol. 
Fonte: Brrailparts (2018) 

 

A vantagem da fixação elástica sobre as fixações rígidas é absorver choques e 

vibrações sem perder o poder de retenção dos trilhos e dos dormentes. (BRINA, 

1979) 

 

2.1.6   União de trilhos 

 

A via permanente pode adquirir a extensão de milhares de quilômetros, 

contudo, há limite industrial no qual o trilho pode ser laminado. E este caráter 

limitado na fabricação de trilhos expõe a necessidade da união destes, para cobrir 

grandes extensões. 

Esta união dos trilhos é realizada através de juntas ou por meio do processo de 

soldagem. 

2.1.6.1 Juntas 

 

As Juntas são peças de ligação entre duas extremidades do trilho, mostradas 

na Figura 15. Sendo formadas por: talas de junção, parafusos, arruelas e porcas. 

(FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S A, 2005) 
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Figura 15: Junta. 
Fonte: Brrailparts (2018) 

 

    Talas de junção: São duas peças de aço colocadas às extremidades dos 

trilhos, visando uni-los conferindo um aspecto continuo a via. As talas são 

colocadas em ambos os lados dos trilhos e presas por parafusos. (BRINA, 

1979) 

    Parafusos: Parafusos que prendem as talas de junção contra as 

extremidades dos trilhos, com porcas e o seu diâmetro muda conforme o 

tipo de trilho. (BRINA, 1979) 

    Arruelas: Impede que o parafuso se desaperte com a trepidação dos trens. 

É colocada entre a tala e a porca do parafuso. 

 

As talas de junção se destacam em relação a união com processos de 

soldagem, por seu baixo custo de fabricação e montagem. Por outro lado, a 

utilização de talas de junção, para unir os trilhos, requer furos nas extremidades 

destes, tal exigência restringe a sua utilização, por não permitir que a junção seja 

feita em local diferente das extremidades. (BRINA, 1979) 

 

2.1.6.2 Aluminotermia 

 

A aluminotermia é um processo de soldagem de ligas metálicas por fusão 

localizada, este processo é amplamente utilizado na montagem da via férrea. A não 

dependência de corrente elétrica, confere ao processo, um caráter portátil 

necessário para a aplicação ao longo da linha férrea. (BRACARENSE, 2000) 
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 A solda aluminotérmica também conhecida como solda “Thermit”, é resultante 

de uma reação química exotérmica entre dois reagentes, entre alumínio e um óxido 

metálico, resultando no metal utilizado e oxido de alumínio, ejetando calor. 

(THERMIT, 2016) 

O termo “Thermit” significa “uma mistura de pó de alumínio, óxido de ferro, aço 

e ligas, quando inflamado reage com a evolução do calor para produzir óxido de 

alumínio e metal fundido, usado para soldagem”. (COLLINSDICTIONARY, 2018) 

O procedimento permite a união dos metais devido à elevação da temperatura, 

tendo sua origem a partir de uma fonte externa de calor. O fato de a reação ser 

altamente exotérmica significa que ela é autossustentada, na soldagem o metal de 

preenchimento é proveniente do metal liquido formado na reação. (BRACARENSE, 

2000) 

2.1.6.2.1 Fundamentos do processo 

 

O alumínio retira oxigênio de óxidos metálicos formando óxido de alumínio e 

ejetando grande quantidade de calor, fundindo assim a liga metálica adjacente 

(BRACARENSE, 2000). A Equação 1 descreve a reação. 

                         (1)   

A energia de ligação dos átomos no óxido metálico é superior à energia 

necessária para que a ligação entre os átomos de alumínio e oxigênio ocorra, na 

formação do óxido de alumínio esta diferença de energia é liberada em forma de 

calor. (BRACARENSE, 2000)    

Para que ocorra a solda aluminotérmica nos trilhos, o calor produzido deve ser 

suficiente para fundir o metal de adição com o entorno a ser soldado. (THERMIT, 

2016) 

O procedimento de soldagem “Thermit”, ilustrado pela Figura 16, deve ocorrer 

a partir de um exame inicial das extremidades dos trilhos a serem soldados, na 

presença de não conformidades uma nova extremidade deve ser feita, mediante ao 

corte e descarte da seção anterior que apresenta imperfeições. (THERMIT, 2016) 
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Existem duas maneiras de efetuar-se este corte nos trilhos, o corte com disco 

abrasivo e o corte com maçarico, o primeiro caracteriza-se por ser um método mais 

seguro, principalmente em trilhos com elevada resistência. (THERMIT, 2016) 

   

 

Figura 16: Esquema da soldagem aluminotérmica. 
Fonte: Bracarense (2000) 

 

No decorrer do processo de soldagem, o metal de adição, em estado líquido, 

proveniente da reação química, flui pelo interior do molde, por ação da força 

gravitacional. Este metal líquido com temperaturas muito acima da temperatura de 

fusão do metal base do trilho funde localmente, possibilitando a soldagem. Assim, o 

calor é ejetado, a junta soldada se solidifica, concluindo o processo. 

(BRACARENSE, 2000) 

A mistura pode conter diversos elementos para compor a liga e o processo 

atinge 3.500oC, fazendo o óxido de alumínio se elevar como escória, servindo de 

proteção para o metal líquido não sofrer os efeitos da atmosfera. Após ocorrer o 

resfriamento, aproximadamente 5 minutos, o material excedente deve ser removido. 

(THERMIT, 2016) 

Características positivas da soldagem aluminotérmica: 

 Solda com qualidade; 

 Soldagem realizada no próprio local; 

 Tempo de execução reduzido; 
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 Não necessita de energia elétrica; 

 Não necessita de utilização de complexos aparatos e equipamentos. 

Desvantagens do processo quando comparado aos demais processos de 

soldagem: 

 Cuidados especiais com a segurança do operador e do local; 

 Necessidade de moldes específicos; 

 Para trilhos grandes, necessita-se de um pré-aquecimento e muito “Thermit” 

para ocupar totalmente o espaçamento entre as partes, elevando o custo da 

operação. 

 

2.1.6.2.2 Acabamento, inspeção e verificação de defeitos na soldagem 

aluminotérmica 

 

Na fase de acabamento é feito um esmerilhamento preliminar, seguido da 

limpeza da solda, posteriormente faz-se um esmerilhamento final.  Após estas 

etapas, limpa-se toda a solda de eventuais resíduos e pinta-se com óleo queimado. 

(THERMIT, 2016) 

Na região onde a solda ocorre faz-se necessário uma verificação, a fim de 

saber a qualidade da solda e a influência desta sobre os entornos. É feita a inspeção 

dimensional e a verificação geométrica. (THERMIT, 2016) 

A inspeção pode ser realizada por: 

 Ultrassom; 

 Líquido penetrante; 

 Raio X. 

Na verificação da geometria da solda, o alinhamento é feito com uma régua de 

1 metro e as tolerâncias se encontram nas especificações da ferrovia. 

Considerando-se os defeitos externos, analisam-se a falta de aço na superfície 

do boleto, fissuras na solda e o inscrustamento de escória, sendo defeitos 

indesejados. (THERMIT, 2016) 
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Geralmente, os defeitos internos são os poros, inclusões de pasta de vedação 

ou escória. São detectados por ultrassom e avaliados, a causa desses defeitos 

possui uma melhor interpretação quando a superfície de ruptura da solda é 

examinada. 

2.1.6.2.3 Controle de qualidade na solda aluminotérmica 

 

Segundo Bracarense (2000) o controle de qualidade da solda com “Thermit” 

limita-se aos indicadores de qualidade, são eles:  

 Alinhamento do boleto e da borda de rolamento; 

 Aparência da solda isenta de fissuras, porosidade ou inclusão de escória na 

sua superfície. 

 Em casos específicos podem ser executados, na via, análises visando 

determinações de dureza. 

Para ensaios não destrutivos, passou a utilizar-se o ultrassom, por ser um 

método rápido e simples na detecção de falhas (BRACARENSE, 2000). Na 

averiguação da resistência estática, “o ensaio de ruptura forçada é o mais 

importante e indicado, por permitir que o rompimento da solda ocorra no seu ponto 

mais frágil, revelando eventuais imperfeições da solda após a ruptura.”. 

(BRACARENSE, 2000, p.31)  

O ensaio de ruptura ocorre em uma prensa, onde o trilho é fixado com a parte 

inferior dele sobre dois apoios que distam em 1 metro, de maneira que o martelo da 

prensa incida na parte superior do trilho, mais precisamente no centro da solda. A 

carga é aplicada gradualmente até que ocorra a ruptura, o valor importante desse 

ensaio é a carga de ruptura. Outros apontadores importantes de qualidade são as 

características da ruptura e a localização. (THERMIT, 2016) 

O ensaio de ruptura se encontra muito além de um teste de comprovação da 

solda, sendo requerido em grande parte das ferrovias do mundo. 
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2.1.6.3 Soldagem por centelhamento – “Flash Welding” (FW)  
 

A soldagem por centelhamento é comparada ao processo de solda de topo, 

sendo que neste último, é necessário um contato uniforme entre as extremidades da 

peça a ser soldada, visando uma união sem descontinuidades. Com isto, este 

processo não se adequa a unir peças com uma grande área de contato ou com 

geometria complicada.  Nestes casos, o processo FW possui um melhor resultado. 

(MODENESI E MARQUES, 2006). 

Conforme mostrado na Figura 16, as faces das peças são aproximadas e 

fixadas na Etapa 1, em seguida é aplicada uma diferença de potencial, com a 

corrente elétrica circulando. Posteriormente, as peças são ligeiramente afastadas, 

gerando vários pequenos arcos elétricos. O suporte móvel avança outra vez com a 

peça e o ciclo recomeça, este movimento gera o contato elétrico das extremidades a 

serem soldadas, inicialmente em poucos pontos onde ocorre a formação de um arco 

elétrico (centelhamento), Etapa 2. (MODENESI E MARQUES, 2006) 

Após um tempo de centelhamento, quando as superfícies a serem soldadas 

estiverem aquecidas, desliga-se a corrente de soldagem e as peças são 

pressionadas com força, ocorrendo a solda na etapa 3. O procedimento FW é 

bastante utilizado na fabricação de tubulações e na junção de trilhos, mas os 

equipamentos são caros e o processo é trabalhoso. (MODENESI E MARQUES, 

2006) 

 

Figura 17: Soldagem por centelhamento. 
  Fonte: Modenesi e Marques (2006) 
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De acordo com Viana (2015), uma das máquinas utilizadas para este 

procedimento é a H-1200 Welder, mostrada na Figura 18, possuindo as seguintes 

características: 

      Tensão de 380 V;  

 Corrente de soldagem = 30.000 A; 

 Pressão de trabalho no sistema hidráulico aprox. 20 Mpa (3000 psi). 

 

 

         Figura 18: H-1200 Welder. 
Fonte: Viana (2015)                                                                                 

2.2 TRILHOS                 

 

Os trilhos são perfis de aço laminado, dispostos paralelamente entre si nas vias 

férreas, sobre dormentes, servindo de guia para comboios ferroviários. 

 

2.2.1   Fabricação do trilho 

 

Os trilhos são perfis de aço, laminado a quente e seção construída pela 

passagem contínua do bloco aquecido em uma série de cilindros de laminação, que 

desenvolve gradualmente o formato da seção do trilho. (BRINA, 1979) 

                                              “O trilho é laminado a quente, de maneira a evitar fissuras no patim e 
outros defeitos. O local de resfriamento deve ser protegido contra 
intempéries e em condições que o desempeno subsequente seja o mínimo 
[...] para aumentar a qualidade do aço, podem-se adicionar elementos de 
liga no final do processo ou quando o aço está sendo vertido na panela, já 
pronto.” (DNIT, 2015, p.7) 
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2.2.2   Geometria do trilho 

 

Os complexos estados de carregamento, que a via é submetida, é gerado 

principalmente pelas variáveis de projeto: peso da carga; geometria da via e 

velocidade de operação. Diante disto, varia-se: a geometria do perfil do trilho, os 

momentos de inercia e área do boleto; a resistência à tensão escoamento e dureza, 

com tratamentos térmicos ou mudança de composição na liga metálica. (VIANA, 

2015) 

O perfil geométrico do trilho, mais utilizado nas ferrovias recebe o nome de 

“Vignole”, em homenagem a o seu idealizador. Os comprimentos de 12 m, 18m e 24 

m são os comprimentos mais comuns a serem utilizados no Brasil. (MACÊDO, 2009) 

A Figura 19 mostra a geometria do trilho utilizada nas ferrovias, porém no VLT 

utilizam-se trilhos com o formato geométrico mostrado na Figura 20, que não permite 

o contato da rua com as rodas, evitando danos a ambas as partes, já que o trilho é 

incluso ao pavimento. (BRINA, 1979) 

 

 

        Figura 19: Trilho. 
Fonte: Adaptado pelos Autores, de Brina (1979) 
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         Figura 20: Trilho para bondes. 
Fonte: Brina (1979) 

 

2.2.3   Tipos de trilhos 

 

De acordo com DNIT (2015) os tipos mais comuns de trilhos nacionais são do 

modelo TR, onde a numeração do modelo esta relacionada com sua massa por 

metro. São fabricados modelos TR25, TR32, TR37, TR40, TR45, TR50, TR57, TR68 

e TR70. 

A Figura 21 ilustra o modelo TR68, um dos modelos abordados no trabalho, 

detalhando as medidas adotadas.  A Tabela 7 pode ser utilizada como fonte de 

informações para os padrões nacionais, devido englobar tipos de trilhos americanos 

análogos. 

          

Figura 21: Trilho TR68. 
Fonte: ANTT (2009) 

 
 

Além da geometria dos trilhos, a dureza dos trilhos é de extrema relevância ao 

analisar os esforços que a via será submetida. (SCHNEIDER, 2005) 



43 

 

De acordo com AREMA (2016) a dureza dos trilhos varia de acordo com os 

valores apresentados na Tabela 6, juntamente com os limites estabelecidos. Nota-se 

que o Trilho Premium possui uma maior dureza, sendo benéfico contra o desgaste 

gerado pelas rodas, como é mostrado posteriormente. 

Tabela 6: Classificação de trilhos de acordo coma dureza e seus limites 

 
Fonte: Vidon (2018) 

 

A norma americana AREMA (2016) estabelece perfis que em alguns casos são 

considerados análogos aos nacionais. Na Tabela 7 são mostradas as informações 

dimensionais dos perfis americanos e alguns perfis correspondentes aos nacionais. 

Estes estão representados entre parênteses e a Figura 22 é utilizada como base 

para a denominação dos parâmetros da Tabela 7. 

 

Figura 22: Trilho Vignole. 
Fonte: Arema (2016) 
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Tabela 7: Modelos geométricos de trilhos americanos 

Modelo 
Kg por 

metro 

Boleto 

[mm] 

A 

Altura 

[mm] 

H 

Patim 

[mm] 

B 

Alma 

[mm] 

S 

141RE (TR70) 69,79 77,79 188,91 152,4 17,46 

136RE (TR68) 67,41 74,61 185,74 152,4 17,46 

133RE 66,1 76,2 179,39 152,4 17,46 

132RE 65,31 76,2 180,98 152,4 16,67 

CB122 60,77 74,61 172,24 152,4 16,67 

119RE 58,87 67,47 173,04 139,7 15,88 

115RE (TR57) 56,9 69,06 168,28 139,7 15,88 

100RE (TR50) 50,35 68,26 152,4 136,53 14,29 

100ARA-B 49,88 67,47 143,27 130,57 14,29 

100ARA-A 49,8 69,85 152,4 139,7 14,29 

90ARA-A 

(TR45) 

44,65 65,09 142,88 130,18 14,29 

Fonte: AREMA (2016) 

 

O modelo americano 141RE (TR70) encontra-se ilustrado na Figura 23, 

dimensionado com as medidas mostradas na Tabela 7, no padrão “Vignole”, 

utilizado pelas ferrovias. Possuindo uma maior massa por metro e maior dimensão 

do boleto quando comparado aos demais. 
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Figura 23: Trilho 141RE (TR70). 
Fonte: AREMA (2016) 

 

De acordo com AREMA (2016), o cálculo da vida útil do trilho é estimada pela 

Equação 2, válido para retas e curvas de raios longos. 

                                                                                                      (2) 

T = Vida útil em Milhões de Toneladas Brutas Transportadas (MTBT); 

K = Constante utilizada em ferrovias da América do Norte = 0,545; 

W = Peso do trilho em lb/jd; 

D = Volume do tráfego e MTBT anual. 

O termo MTBT (Milhões de Toneladas Brutas Transportadas) é bastante usual 

para determinar os ciclos de manutenção e a vida útil dos trilhos. 

 

2.2.4   Fabricantes de trilhos 

 

A Tabela 8 mostra alguns dos principais fabricantes de trilhos nacionais de 

internacionais. 
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Tabela 8: Empresas fabricantes de trilhos ferroviários 

Empresas fabricantes de Trilhos 

Ferroviários 
Nacional Internacional 

Trilho's Ferroviários Ltda São Paulo 
 

ArcelorMittal Rails 
 

Estados 

Unidos 

Fertrilhos São Paulo 
 

Comercial Forte São Paulo 
 

Brasiltrilhos Minas Gerais 
 

Trilhos Vs São Paulo 
 

Kimes Steel and Rail 
 

Estados 

Unidos 

Atlantic Track & Turnout Co 
 

Estados 

Unidos 

Harmer Steel 
 

Canada 

Fonte: Elaborada pelos Autores (2018) 
 

2.3 DESGASTE DOS METAIS 

 

De acordo com CIMM (2017) o desgaste é gerado pelo movimento relativo 

entre peças ou componentes em contato. É uma das maiores causas da diminuição 

da vida útil de máquinas de dispositivos industriais. 

O desgaste dá origem a não conformidades e reduz as espessuras. É um 

processo em que ocorre desprendimento de partículas por atrito e constitui um grave 

fator de destruição. (CIMM, 2017) 

 

2.4 CONTATO RODA-TRILHO 
 

Segundo Almeida (2006) a área da região de contato da roda com o trilho se 

aproxima de uma área elíptica, mostrada na Figura 24, onde os eixos (a, b) da elipse 

de contato dependem do raio da roda e do raio local do boleto. A força normal 

aplicada (N) é obtida pela Equação 3. 
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Figura 24: Distribuição da pressão na região de contato com a roda. 
Fonte: Adaptada pelos Autores, de Almeida (2006) 

 
Onde:  

R- Raio da roda; 

RT - Raio de abaulamento do boleto; 

F- Carga vertical no contato; 

δ - Ângulo do plano de contato da superfície (13°-16°); 

a,b - Eixos da elipse de contato. 

cos

F
N                                                                                                                      (3)                             

Segundo Chaves (2017) a teoria de “Hertz” estima a medida das pressões 

presentes nesta região de contato, descrevendo-as como contatos pontuais e 

lineares, considerando a hipótese de uma pequena deformação elástica em um 

sistema em equilíbrio estático, que se verifica através de modelos matemáticos 

aproximando-se a área de um contato por uma superfície elíptica, conforme 

mostrado na Figura 24. 

A pressão máxima definida na teoria de “Hertz” para o contato elíptico é 

definida pela Equação 4, como sendo: 
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ab

N
Po

2

3
                                                        (4)                                                                                               

  

        oP : Pressão máxima de Hertz; 

 : Força normal aplicada;  

a,b: eixos da elipse de contato. 

 Já nas pressões decorrentes do rolamento da roda sobre o trilho, não pode 

existir velocidade relativa entre as superfícies da roda e do trilho, caso ocorra à roda 

patinará sobre o trilho. Segundo Almeida (2006) a força de tração, que é menor que 

força de atrito dinâmico, está aplicada principalmente sobre região de adesão 

mostrada na Figura 25.  

 

Figura 25: Área de contato.  
Fonte: Almeida (2006)  

 

A região de contato é composta pela região de escorregamento e a região de 

adesão, sendo as pressões de contato mais intensas na região de adesão. Esta 

região sofre influência em decorrência do ângulo do plano de contato da superfície 

(δ) deslocado entre os quadrantes I e IV, de acordo com inclinação dos trilhos. De 

acordo com Almeida (2006), por não existir área de velocidade relativa entre as 

superfícies de contato, qualquer variação de deformação no trilho requer uma 

variação de deformação nas rodas, igual e oposta. De acordo com Almeida (2006) a 

deformação na superfície no contato é de certa forma constante. 

I 

IV 

II 

III 
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“O fenômeno de escorregamento aparece quando dois corpos 

rígidos são pressionados um contra o outro e a pressão de contato 

não suporta a deformação. O que cria um escorregamento entre as 

partes. A região de contato é formada quando os corpos se tocam 

gerando atrito “ (ALMEIDA, 2006 p.23) 

 

 Segundo Almeida (2016) a Equação 4 referente a pressão máxima é melhor 

expressada levando-se em consideração as deformações, sendo reformulada pela 

Equação 5. 

  

                                                              (5) 

 

Uy- Deformação longitudinal; 

Ux- Deformação transversal. 

De acordo com Chaves (2017) as deformações são pequenas o suficiente para 

ocorrerem em toda região de contato, podendo ser deformações elásticas e 

deformações plásticas. 

A Figura 26 mostra as superfícies da roda e do trilho em regiões de curva, a 

face da bitola entra em contato com o flange da roda direcionando-a sobre o trilho, 

causando maiores desgastes por atrito. (VIDON, 2018) 

 

 

Figura 26: Contato desejado roda-trilho. 
Fonte: Vidon (2018) 
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A Figura 26 revela esquematicamente que o contato roda-trilho ocorre entre a 

pista de rolamento e o topo do boleto em trechos retilíneos.  

 

2.5 INSPEÇÃO 

 

O processo de inspeção da via férrea pode ser realizado com diversas técnicas 

alternativas. As mais simples são feitas de modo visual e com deslocamento 

contínuo na via, utilizando uma velocidade que seja coerente com a segurança e as 

observações desejadas. (GECOF, 2013) 

Outro método de inspeção utiliza instrumentos manuais, são usados em 

inspeções realizadas a pé e dão maior precisão e controle das não-conformidades.  

Há outros métodos mais sofisticados, que utilizam veículos motorizados, na 

intenção de obter informações mais precisas. Possuindo a vantagem de fazer 

análises com a aplicação de uma carga semelhante à do material circulante que 

utiliza a via e em velocidades de serviço. 

Estas tecnologias mais sofisticadas utilizam inspeções eletromagnéticas, laser 

em medições, recursos para analisar anomalias e técnicas de ultrassom. Devem-se 

solicitar antes da inspeção, os relatórios contendo diversas informações atualizadas 

da via. (GECOF, 2013) 

“[...] inspecionar a via permanente em uma linha férrea não é identificar 

exaustivamente seus defeitos [...] mas cadastrar anomalias relevantes que 

possibilitem uma qualificação preliminar do trecho inspecionado”. (GECOF, 2013, 

p.10) 

A constatação de defeitos graves, que coloquem em risco a segurança da 

circulação dos trens deve ser levada em consideração, gerando medidas para 

correção imediata ou interdição do tráfego, caso haja necessidade. 

 

2.6 MANUTENÇÃO 

 

Devido à grande demanda nas logísticas de escoamento produtivo, locomoção 

de pessoas e pelos altos custos de implementação do transporte ferroviário, se faz 
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necessário uma gestão correta da manutenção visando garantir a viabilidade 

econômica e operacional. 

2.6.1   Tipos de manutenção 

 

A manutenção é definida em cinco tipos básicos: corretiva não planejada, 

corretiva, preventiva, preditiva e detectiva. (PINTO & XAVIER, 2009) 

2.6.1.1 Manutenção corretiva não planejada 

 

“Manutenção corretiva não planejada é a correção da falha de maneira 

aleatória.” (PINTO & XAVIER, 2009, p.32) 

A manutenção corretiva não planejada se caracteriza por ser prejudicial, 

inesperada e muitas vezes com o fim catastrófico da máquina. Este tipo de 

manutenção, apesar de ser indesejada, no Brasil ainda é muito praticado, 

principalmente na ausência de uma gestão da manutenção.  

2.6.1.2 Manutenção corretiva 

 

“Manutenção corretiva é a atuação para correção da falha ou desempenho 

menor do que o esperado”.  (PINTO & XAVIER, 2009, p.34) 

A manutenção corretiva planejada se dá pelo uso intencional da máquina, ou 

peça, até a quebra ou perda considerável de rendimento. Isto ocorre como uma 

ação planejada, levando em conta os riscos e os custos de operação e manutenção.  

Deste modo, peças sobressalentes são usadas para a rápida reposição, ou até 

mesmo há um superdimensionamento de números de peças de modo a permitir a 

falha de algumas sem comprometer a confiabilidade da estrutura. (FOGLIATTO, 

2009) 

A adoção de uma manutenção corretiva planejada agrega ao sistema algumas 

vantagens como:  

     Melhor planejamento do serviço; 

     Maior segurança devido a falha não representar qualquer situação de risco 

para a instalação ou pessoas; 
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     Rápida reposição e garantia de continuidade no processo, com menor 

tempo de manutenção;  

     Compatibiliza a necessidade de intervenção com os interesses da 

produção; 

     Pré-conhecimento das condições de contorno impostas pelo ambiente e 

maquinário, tornado o processo de correção mais eficiente. 

Nas vias permanentes, no Brasil, comumente, princípios que regem a 

manutenção corretiva planejada são usados em dormentes e elementos de fixação 

dos trilhos, todavia, apesar de se estimar o tempo de vida útil destas peças, não se 

sabe o exato momento no qual estas se tornarão inutilizadas.  

 

2.6.1.3 Manutenção preventiva 

 

A manutenção preventiva obstinadamente tenta evitar a ocorrência de falhas, 

sejam elas de quaisquer origens, humanas ou mecânicas. De acordo com Fogliatto 

(2009) com dificuldades de obtenção de dados precisos dos fornecedores, a 

manutenção preventiva se torna um desafio frente às singularidades operacionais e 

ambientais que muito influencia no desgaste da peça. Assim, inicialmente a 

manutenção preventiva pode acarretar na abertura prematura do equipamento, ou 

na reposição prematura deste.  

Outro modo que inicialmente pode-se perceber é a ocorrência de falhas antes 

do período estimado pelo fornecedor, se completar. Gerando um ajuste no tempo 

entre as manutenções preventivas. (FOGLIATTO, 2009) 

A manutenção preventiva visa ter conhecimento prévio das ações, viabilizando 

o nivelamento de recursos uma condição de gerenciamento de atividades.  

De acordo com Fogliatto (2009), a manutenção preventiva pressupõe a 

existência de um ciclo de intervenção ótimo, no qual a manutenção da via, em 

particular a da avaliação de materiais, pode ser adiada, sem prejuízo de sua 

segurança. É feito de forma ciclicamente programada, com grande concentração de 

recursos, grande mecanização e organização ao nível da produção industrial.  
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Segundo o mesmo autor, o ciclo é executado em intervalos de tempo fixos, 

para que a manutenção não seja mais necessária. Uma ligação entre a 

probabilidade de falha (confiabilidade) e o tempo de operação. O serviço excessivo 

ou a correção geométrica da superestrutura da via permanente causa a degradação 

prematura do lastro. Por este motivo, é importante determinar o momento certo para 

intervir antes de falhar. 

 

2.6.1.4 Manutenção detectiva 

 

Pinto e Xavier (2009) afirmam que a manutenção detectiva tem por objetivo  

detectar o funcionamento de um sistema de proteção, podendo ser feita de forma 

automatizada, visa a identificação de possíveis mudanças nas variáveis que 

geraram avarias permanentes nas instalações ou no processo. 

 

2.6.1.5 Manutenção preditiva 

 

É conhecida como sendo uma técnica de manutenção que leva em 

consideração o estado em que o equipamento se encontra. A preditiva acompanha 

periodicamente as máquinas, baseando-se em dados coletados em monitoramentos 

e inspeções. Possui como objetivo principal a verificação pontual dos equipamentos, 

com a finalidade de antecipar possíveis problemas que causem gastos mais 

elevados em manutenções corretivas. (PINTO & XAVIER, 2009) 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo são abordados os principais mecanismos que acentuam a 

necessidade da manutenção em trilhos e o modo como a manutenção é empregada, 

com o objetivo de controlar e prevenir o surgimento de trincas na superfície dos 

boletos. 

3.1 DESGASTE RODA-TRILHO 
 

O trilho é o principal elemento da via férrea e é responsável por suportar 

diversas solicitações e esforços mecânicos gerados pelos serviços e translado dos 

trens. Segundo Schneider (2005), os trilhos devem atender aos seguintes requisitos: 

  Altos limites de escoamento e resistência aliados a uma boa tenacidade; 

  Resistência ao desgaste, alta dureza e resistência à fadiga; 

  Soldabilidade adequada;  

  Alta tenacidade à fratura e resistência a propagação de trincas pré-existentes. 

A variação da concentração de carbono altera a dureza superficial, tanto do 

trilho quanto da roda, interferindo diretamente sobre a relação de desgaste no 

contato roda-trilho. De acordo com Chaves (2017), o trilho se desgasta mais em 

relação às rodas do trem independentemente da dureza superficial do trilho ou da 

roda. 

Conforme mostrado na Figura 27, há o aumento do desgaste do trilho com a 

diminuição da dureza superficial da roda, revelando a natureza de um desgaste 

abrasivo. Entretanto a variação da dureza superficial do trilho pouco interfere no 

desgaste da roda. 
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Figura 27: Abrasão nos pares roda-trilho. 
Fonte: Chaves (2017) 

 

A perda de massa mostrada na Figura 27 se relaciona didaticamente, 

quantificando e promovendo  uma melhor compreensão do desgaste. Desta forma, 

nota-se que a escolha de um trilho de maior dureza minimiza o desgaste do boleto. 

Porém, a maior dureza superficial promove a fragilização da superfície de rolamento 

proporcionando uma maior suscetibilidade à formação de trincas de fadiga por 

contato roda-trilho.  

Segundo Sroba et al. (2003) se a taxa de propagação destas trincas de contato 

for superior à taxa de desgaste do trilho, a vida útil do trilho será determinada pelo 

regime de fadiga de contato. 

 

3.2 TENSÕES E ESFORÇOS SOBRE OS TRILHOS 

  

As tensões residuais são tensões elásticas presentes no material, com 

ausência de carregamentos. (VIANA, 2015) 

De acordo com Viana (2015), os esforços atuantes sobre o perfil metálico do 

trilho podem ser divididos em dois tipos: esforços verticais e esforços longitudinais. 

 

 



56 

 

  Esforços verticais 

Os esforços verticais de caráter estático são: peso dos trens, cargas e vagões, 

que comprimem o trilho provocando flexão e gerando tensões de cisalhamento 

através da força cortante que surgem em resposta ao carregamento. 

As solicitações verticais no perfil do trilho também podem ser de caráter 

dinâmico, provenientes de trepidações causadas pelas irregularidades da pista. 

Estes esforços são mais comuns em vias que estão submetidas ao regime de 

desgaste, gerando regiões trativas e compressivas, mostradas na Figura 28. 

(VIANA, 2015) 

 

Figura 28: Tensões residuais. 
Fonte: Schneider (2005) 

 

  Esforços longitudinais 

Entre os esforços longitudinais têm-se: esforços oriundos da força de atrito de 

rolamento da roda com o trilho; esforços de atrito de deslizamento, ocorrendo na 

frenagem e esforços provenientes da restrição à dilatação térmica dos trilhos, que 

pode gerar flambagem transversalmente. (MARTINS, 2010) 

O caráter das forças longitudinais provocadas nos trilhos se dá principalmente 

pelo atrito, a Figura 29 mostra o caráter agressivo das tensões geradas pelo atrito de 

contato do flange da roda com o trilho em regiões de curvas. Esta tensão depende 

do coeficiente de atrito estático e da área de contato da roda com o boleto. 

(SCHNEIDER, 2005). 

A Figura 29 mostra o contato da roda com o trilho esquerdo, onde o comboio 

trafega no sentido entrando no papel e realiza uma curva para a esquerda. 
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Figura 29: Simulações de tensões de contato roda-trilho em curvas. 
Fonte: Schneider (2005) 

 

3.3 REGIME DE DETERIORAÇÃO DOS TRILHOS 

 

Segundo Vidon (2018) a vida útil dos trilhos é regida por regime de 

deterioração ou regime de desgaste. Sendo esta vida afetada pela combinação dos 

seguintes mecanismos:  

 Falhas de fadigas  

 Desgaste  

 Fadigas de contato 

O regime por falhas de fadiga ocorre de dentro para fora nos trilhos, estão 

relacionados com as não conformidades ocorridas na fabricação dos mesmos, 

podendo estar presentes no boleto, alma ou patim.  

De acordo com Schneider (2005) os defeitos internos podem ser previamente 

descobertos por meio de inspeção, utilizando-se raios-X e ultrassom no processo de 

fabricação.  

O desgaste nos trilhos é um processo natural, ocorre na superfície do boleto 

decorrente do seu uso em serviço, interferindo diretamente no desempenho em 

resistir aos esforços no qual é submetido. Ele está associado a tonelagem bruta 

trafegada, velocidade dos trens, frequência, condições técnicas do traçado da 

ferrovia, condições ambientais, qualidade metalúrgica dos trilhos, estado de 

conservação, dureza da roda dos trens e a dureza dos próprios trilhos. 

(SCHNEIDER, 2005)     
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Segundo Macêdo (2009) existem duas divisões para os desgastes, são elas: 

desgaste ordinário e ondulatório. 

Os desgastes ordinários são decorrentes do atrito na interface roda-trilho e 

estes são separados em verticais e laterais, mostrados na Figura 30. 

 

 

Figura 30: Desgaste no trilho. 
Fonte: Adaptado pelos Autores, de Sadeghi e Akbary (2006) 

 

Os desgastes verticais são provocados pelo atrito de rolamento, que permite a 

locomoção dos trens, caracterizado pelo desgaste e pela raspagem das rodas, que 

se dá por meio do atrito de deslizamento no decorrer da frenagem. (SCHNEIDER, 

2005)    

Os desgastes laterais ocorrem predominantemente em regiões de curva e na 

presença de defeitos de alinhamento horizontal na via férrea. Estes desgastes se 

devem à força horizontal das rodas na lateral do boleto. (SCHNEIDER, 2005)    

Os desgastes ondulatórios são marcados pela presença de corrugações na 

superfície vertical do trilho, conforme indica a Figura 31.   
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Figura 31: Desgaste ondulatório. 
Fonte: Leal (2008) 

 

As corrugações têm a característica de que na crista a estrutura metalográfica 

é semelhantemente encontrada na superfície de rolamento dos trilhos sem este tipo 

de defeito, o que indica que as ondas de deformação estão em pleno contato com as 

rodas dos trens, não havendo deslizamento relativo entre as superfícies. 

(SCHNEIDER, 2005) 

Já a superfície dos vales apresenta um aspecto mais escuro com menor 

dureza superficial, dando indícios da ocorrência de deslizamento relativo das rodas 

em relação aos trilhos, nestas regiões. (SCHNEIDER, 2005) 

Segundo Schneider (2005), há diversas hipóteses que corroboram para o 

aparecimento desgaste ondulatório dos trilhos, podendo ocorrer individualmente ou 

em combinações de hipóteses, são elas: 

  Carga elevada em baixas velocidades; 

  Cargas leves a maiores velocidades;     

  Vibrações na linha; 

  Desbalanceamento de rodas e eixos;  

  Vibrações no truque;  

  Deslizamento rotativo.  
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O desgaste ondulatório exige atenção na via por gerar vibrações, facilitando o 

surgimento de trincas por fadiga, por meio da evolução dos defeitos internos e o 

surgimento de novas trincas superficiais por meio de impactos entre cristas e vales. 

Além disto, as vibrações geram desaperto e desgaste das fixações, evolução das 

fissuras, fratura dos dormentes, danos nos componentes da suspensão dos veículos 

e poluição sonora. (GRASSIE, 2000) 

A maneira eficaz de inibir este tipo de desgaste se dá através da inspeção, 

onde se identifica o surgimento das corrugações em seus primórdios e aplica-se o 

esmerilhamento. (GRASSIE, 2000)     

A fadiga de contato é um conjunto de danos que aparecem nos trilhos devido à 

tensão de contato no material do trilho. Este fenômeno é oriundo de repetições de 

carregamentos de tensão de contato no material da superfície e subsuperfície do 

trilho, causado por milhões de ciclos intensos de passagem de rodas. 

A iniciação e crescimento das trincas de contato, segundo Vidon (2018) é um 

fator determinante na vida útil dos trilhos. Estas trincas crescem no corpo do trilho,  

direcionada pelas forças de interação roda-trilho e de tração na superfície do trilho, 

resultando em defeitos superficiais ou transversais. (SCHNEIDER, 2005) 

As trincas, segundo Sroba e Roney (2003) têm sua iniciação como ranhuras 

não visíveis, puramente verticais como mostrado na fase 1 da Figura 32, com alta 

taxa de crescimento. 

 Segundo Viana (2015), em um segundo estágio, tem ângulos iniciais de 10° a 

40° graus em relação à superfície de rodagem, como indicado na Figura 32, esta 

angulação tende a se manter na propagação da trinca. Propagação esta que ocorre 

mediante ao campo de tensão de contato da roda com o trilho, tendo as tensões de 

compressão frutos da flexão como força restritiva. 

Contudo em uma terceira etapa, ao encontrar um campo de tensões trativas, o 

ângulo de propagação da trinca se torna superior a 60°, com relação à superfície de 

rodagem. A taxa de propagação se torna maior devido ao acréscimo da força trativa 

oriunda da flexão, esta força trativa cresce à medida que a trinca se propaga em 

direção ao patim. (SCHNEIDER, 2005) 
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Figura 32: Representação esquemática do estágio de nucleação e propagação da 
trinca. 

Fonte: Adaptado pelos Autores, de Sroba e Roney (2003) 

 

A Figura 32 revela que a taxa de desgaste se mantem constante, uma vez que 

é medida em função das Milhões de Toneladas Brutas Trafegadas (MTBT) sobre a 

via e considerando as condições normais de operação de cada via férrea, a prática 

do esmerilhamento adequa o desgaste de forma a remover as trincas ainda em seu 

início. (SROBA e RONEY, 2003)    

O trabalho de Schneider (2005) frisa que a presença de fluidos no boleto pode 

incentivar o crescimento de trincas, devido ao fenômeno “squash balloon” (balão 

esmagado). Este fenômeno consiste na presença de fluídos no interior da trinca, que 

com a aproximação da roda a boca da trinca se abre, permitindo a penetração do 

fluido. Após a passagem da roda a boca da trinca se fecha como esquematizado na 

Figura 33. Esta compressão sofrida pelo fluido gera pressões de magnitudes 

maiores que a tensão compressiva propagando assim a trinca 
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Figura 33: Balão de esmagamento. 
Fonte: Schneider (2005) 

 
Em vias com inversão do sentido de tráfego, Schneider (2005) menciona que a 

roda força a saída do fluido para fora da trinca como mostrado na Figura 34.   

 

Figura 34: Fluido sendo expelido da trinca pela inversão do movimento do tráfego. 
Fonte: Schneider (2005) 

 

3.4 DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 

 

Os defeitos de fabricação dos trilhos podem evoluir para a fratura dos trilhos. A 

seguir mencionam-se os principais defeitos de fabricação. (GECOF, 2013) 

    Vazios: Gerados na solidificação do lingote, sendo considerado um defeito 

grave, pois no processo de laminação não consegue-se soldar as paredes 

do vazio, gerando uma fenda ou trinca que diminui a resistência da peça. 

     Segregações: São impurezas concentradas e localizadas ao centro do 

lingote, na maioria das vezes, alteram as propriedades do material. Após o 

processo de laminação, as segregações irão localizar-se nas almas, boletos 

dos trilhos ou em outros locais, podendo causar fissuras ou fendas. Podem 

ser notadas por inspeção visual ou macrografias.  

    Inclusões: Fontes diversas podem incluir substâncias não metálicas no aço, 

podendo ser originadas da escória do forno, revestimento da soleira ou do 

revestimento da panela. Isto torna o material mais fraco, quebrando a 

homogeneidade do metal. 



63 

 

    Fissuras transversais: São cavidades pequenas geradas no final da 

laminação, podendo dar origem a fratura, quando o trilho estiver sendo 

utilizado. Estes defeitos se manifestam mais comumente por meio de 

trincas. 

 

3.5 DEFEITOS GERADOS EM SERVIÇO 

 

Os defeitos gerados em serviço, através do processo de desgaste, são os 

principais alvos da manutenção e estes devem ser monitorados atentamente. 

(GECOF, 2013) 

Dentre eles destacam-se: 

       Deformação nas pontas: é causado pelo desnivelamento dos dormentes 

nas extremidades dos trilhos; 

       Auto-têmpera superficial: é causado pela patinação das rodas ou no 

momento da frenagem. Pequenas fissuras superficiais são produzidas por 

uma camada externa endurecida por têmpera e podem avançar para a 

parte interna do trilho; 

       Escoamento do metal na superfície do boleto: deformação permanente, 

proveniente do martelamento das rodas. Gera um alargamento na parte 

superior do trilho e rebarba nas pontas; 

       Desgaste da alma e do patim, devido à ação química: defeito gerado pelos 

produtos que são transportados, exemplo: enxofre, sal, etc. Em áreas 

próximas ao mar costumam ocorrer desgastes devido à ação química; 

       Desgaste dos trilhos por atrito: acontece com mais frequência nas curvas e 

se torna mais grave nas curvas de menor raio; 

       Desgaste ondulatório: altera a aderência e a pressão nos locais de contato 

das rodas; 

       Fraturas nos trilhos: na maioria das vezes ocorre por defeitos internos. 
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3.6 EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO MANUAL 

 

São utilizados para a inspeção sobre os trilhos, foram desenvolvidos 

especificamente para esta ocasião, adaptando procedimentos de inspeções usados 

em estruturas metálicas genéricas.         

    

3.6.1   Auscultador de geometria da via - KRAB S-LIGHT 

 

É um utensílio de inspeção, com uso ideal em vias secundárias e ramais. Com 

ele, é possível analisar todos os parâmetros geométricos da via (alinhamento, 

nivelamento longitudinal, inclinação da via, empeno), estando preparado para atuar 

em linhas de bitola de 1000 mm e 1668 mm. (BALDEIRAS, 2008) 

 

 

Figura 35: Auscultador de geometria de via. 
Fonte: Somague (2018) 

 

O KRAB S-LIGHT mostrado na Figura 35 é empurrado ou puxado por um 

operador, com velocidade de medição controlada pelo operador, em média é de 7 

km/h. Os dados são armazenados em um computador de bordo, em intervalos de 

0,25 m.  Após a medição, as informações são enviadas para um computador e 

manipuladas num software. (BALDEIRAS, 2008) 

 

 

 



65 

 

3.6.2   Medidor de desgaste ondulatório – RMF 

 

O instrumento mostrado na Figura 36 é leve e de manuseio simples que 

registra e arquiva o desgaste ondulatório a cada 2 mm de deslocamento.  

 

 

Figura 36: Auscultador de desgaste ondulatório. 
Fonte: Refer (2018) 

 

O equipamento é deslocado manualmente, possuindo dois sistemas de 

roldanas e sensores analógicos com certeza de 1/100 mm que administram as 

oscilações superficiais, mandando as informações para o computador de bordo que 

transmite as informações no formato digital. (LEAL, 2008) 

Ao final do armazenamento das informações, pode-se construir um gráfico, 

onde as variações de comprimento de onda do desgaste se encontram no eixo das 

ordenadas e a quilometragem nas abscissas. 

 

3.6.3   Auscultador ultrassônico de trilhos 

 

A finalidade deste equipamento é analisar as condições mecânicas do trilho, 

encontrando sinais de fadiga e fissuras interiores, com a emissão de ultrassons na 

superfície do trilho. (LEAL, 2008). 

A Figura 37 mostra o aparelho utilizado de forma manual e a Figura 38 mostra 

seu uso acoplado em um veículo. 
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        Figura 37: Inspeção manual. 
Fonte: Baldeiras (2008) 

 

 

 

                  Figura 38: Veículo de inspeção de via. 
     Fonte: MRS Logística, S.A (2018) 

 

3.6.4   Laser Rail – Medição do perfil transversal do trilho 

 

Aparelho utilizado na monitoração do desgaste dos trilhos, com um sistema de 

laser responsável pela leitura do perfil. A medição é feita incidindo um raio laser no 

trilho, projetando seu formato em um painel luminoso, que exibe a imagem do perfil 

desgastado junto com um perfil novo (ver Figura 40), comparando e mostrando 

dados como o desgaste gerado e a redução de área do boleto do trilho. (LEAL, 

2008) 

O procedimento de medição é simples, basta levar o aparelho até a via e 

colocá-lo sobre um trilho, sustentando-se no outro devido a uma régua extensora, 

mostrado na Figura 39.    



67 

 

 

         Figura 39: LaserRail. 
Fonte: Brochado et al. (2007) 

 

As informações são armazenadas em formato digital e registradas, 

possibilitando a comparação com medições anteriores, gerando uma observação do 

desgaste do perfil. (LEAL, 2008) 

 

Figura 40: Superposicão entre o perfil do boleto medido e o do trilho novo. 
Fonte: Sadeghi e Akbary (2006) 

 

3.7 EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO AUTOMÁTICOS 

 

Com o advento da automação e tecnologia, os funcionários que faziam a ronda 

pela linha da via, tem perdido o espaço para os veículos de inspeção no que se 

refere a obtenção de dados para a manutenção preventiva, pois estes percorrem 

distancia maiores em velocidades mais elevadas. 
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3.7.1   Veículo de inspeção - EM 120 

 

É um veículo de inspeção com capacidade de analisar a situação da via de 

modo rápido, não-destrutivo e com grande precisão. (REFER, 2018)  

 

           Figura 41: EM 120. 
Fonte: Refer (2018) 

 

De acordo com Refer (2018), o EM 120 (ver Figura 41) possui diversos 

sistemas de inspeção instalados, entre eles: 

 Sistema de geometria de via; 

 Sistema de perfil transversal do trilho; 

 Sistema de perfil transversal de via; 

 Sistema de avaliação das camadas de infraestrutura; 

 Sistema de desgaste ondulatório do trilho. 

 

3.8 ESMERILHAMENTO 

 

A utilização e manutenção de perfis de trilhos otimizados, melhoram a 

estabilidade do trem, desempenho em curvas e distribuem as pressões de contato 

em uma maior área da pista de rolamento da roda. (MARTINS, 2010) 

Para a otimização e manutenção dos perfis de trilho é necessária à tecnologia 

de esmerilhamento de trilhos. O esmerilhamento do trilho refere-se ao método de 
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controlar e manter o perfil do trilho, indo além da básica remoção do defeito, visando 

modificar o perfil do boleto do trilho e a geometria do contato roda-trilho. Assim o 

esmerilhamento envolve um específico perfil do boleto do trilho, o qual permite 

definir a localização do contato roda-trilho. (MARTINS, 2010) 

O principal propósito da otimização dos perfis de trilhos e rodas é a redução do 

estado de tensão na interface roda-trilho. Os perfis de trilhos e rodas devem ser 

otimizados juntos, a otimização do perfil das rodas é realizada pelo reperfilamento 

das rodas.  

Em geral o esmerilhamento engloba três amplas áreas da manutenção do 

trilho:  

1. Controle do desgaste da face da bitola e forças laterais; 

2. Controle das fadigas de contato por rolamento (RCF);  

3. Controle de corrugações.  

Os benefícios da prática de esmerilhamento na manutenção do trilho são 

associados ao aumento do desempenho do trilho e extensão da vida útil. Os 

benefícios adicionais são associados à redução do carregamento dinâmico roda-

trilho, ou seja, a redução da carga de impacto vertical e redução das forças laterais 

dinâmicas. (SILVA, 2006)     

 Com o decorrer dos anos, duas maneiras de esmerilhamento foram utilizadas: 

corretiva e preventiva. (SILVA, 2006)       

O esmerilhamento, ilustrado na Figura 42, é um procedimento aplicado nos 

trilhos visando à eliminação de décimos de milímetros de material, diminuindo ou 

eliminando o desgaste ondulatório, por abrasão. Além de melhorar o perfil 

longitudinal dos trilhos, possibilita ainda eliminar situações de fadiga pontual geradas 

pelo esmagamento das rodas com a passagem dos trens. (SILVA, 2006)      

O esmerilhamento de correção remove o metal em diversos passes do veículo 

esmerilhador, em velocidade baixa para remover as não conformidades. O 

procedimento serve para eliminar defeitos superficiais e reperfilar o trilho, podendo 

ser necessário até três passes do veículo esmerilhador. (MACÊDO, 2009) 
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O esmerilhamento de prevenção é feito com apenas um passe do veículo 

esmerilhador, removendo uma camada do material, visando manter sob controle a 

fadiga de superfície, gerando um aumento na vida útil do trilho. (MACÊDO, 2009) 

O esmeril é utilizado tangencialmente ao boleto do trilho, alterando o ângulo de 

ataque.  

 

Figura 42: Esmerilhamento. 
Fonte: Martins (2010) 

 

As esmerilhadoras são utilizadas na manutenção corretiva da via com estado 

ruim ou de maneira preventiva com retificação entre 0.1 a 0.2 mm. A desvantagem 

do esmerilhamento deve-se ao fato de serem produzidas pequenas partículas com 

metal. Com isto, são utilizados aspiradores que capturam no mínimo 70% das 

partículas geradas. (MARTINS, 2010) 

 

3.8.1   Ciclos de esmerilhamento 

 

De acordo com Zarembski (2005), existem duas estratégias de esmerilhamento 

consideradas essenciais para se fazer a transição de um ciclo de manutenção 

corretiva para um ciclo de manutenção preventiva. 

A estratégia inicial, corretiva, consiste em limpar o trilho (de não conformidades 

localizadas na superfície) e acertar seu perfil, visando adaptá-lo ao perfil das rodas, 

elevando os pontos de contato entre ambos, ocasionando uma melhor distribuição e 

gerando uma diminuição nas tensões. Este procedimento é realizado quando se 

deparam com 20 a 80 MTBT (Milhões de Toneladas Brutas Trafegadas) e está 

relacionada com múltiplos passes. (ZAREMBSKI, 2005) 
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A estratégia seguinte, preventiva, consiste de períodos frequentes para a sua 

realização, visando manter o perfil do trilho e prevenir o aparecimento de não 

conformidades superficiais. Porém, a manutenção preventiva torna-se um problema 

ao deparar-se com um nível de deterioração superficial elevado e exigindo diversos 

passes (SROBA e RONEY, 2003). Diante disto, surgem duas formas de 

esmerilhamento de prevenção empregadas: 

 Retificação de Prevenção Imediata: 

A retificação de prevenção imediata ou reperfilamento acrescido de 

esmerilhamento de prevenção, consiste em passes iniciais de esmerilhamento de 

correção, visando a readaptação do perfil do trilho, reperfilamento descrito nos ciclos 

de 1 a 3 da Figura 43, seguido do esmerilhamento de prevenção que remove as 

rachaduras, descrito pelo ciclos de 4 a 6. (ZAREMBSKI, 2005) 

 Esmerilhamento de Prevenção Gradual:  

O Esmerilhamento Preventivo-Gradual é a prática de esmerilhamento que troca 

a condição de manutenção corretiva dos trilhos para as condições de manutenção 

preventiva. A estratégia de esmerilhamento preventivo-gradual envolve realizar 

diretamente ciclos de esmerilhamento preventivo, atuando na retirada das ranhuras, 

fase 1 da formação de trincas, sem primeiro empreender a tarefa de “limpar” a 

superfície do trilho de danos por fadiga. (ZAREMBSKI, 2005) 

 O trilho é transferido para o perfil desejado e livre de rachaduras em uma base 

gradual. Esta estratégia começa com um esmerilhamento frequente, com um passe, 

como no esmerilhamento preventivo tradicional, mas com a remoção adicional de 

metal a cada passagem. (SROBA e RONEY, 2003) 

A remoção adicional de metal é obtida com velocidades de esmerilhamento 

mais baixas ou com uma maior potência no motor de desbaste. Esta remoção de 

metal é superior à utilizada no esmerilhamento preventivo “normal” de 0,1 a 0,2 mm. 

(SROBA e RONEY, 2003) 

O objetivo é obter os benefícios de uma estratégia de retificação preventiva 

otimizada, enquanto se aproxima gradualmente do perfil e das rachaduras da 

superfície alcançando o resultado dos ciclos 7 a 9 em menos passes.  
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Figura 43: Esmerilhamento de Prevenção Gradual. 
Fonte: Zarembski (2005) 

 

O esmerilhamento preventivo visa gerar readequação da taxa de desgaste à 

taxa de propagação de trincas por fadiga por contato e diminuir a probabilidade que 

defeitos superficiais progridam e venham gerar outros defeitos. Para isto é gerado 

um desgaste artificial mínimo, através do esmerilhamento para que quando 

acrescido do desgaste natural tais defeitos e trincas sejam removidos antes de 

provocarem maiores danos. (MAGEL et al., 2014) 

Os autores Magel et al. (2014) mostram na Figura 44 a teoria do Magic wear 

rate, que visa determinar uma taxa de desgaste ideal para prevenir a propagação de 

trincas de fadiga de rolamento por contato.  

Esta taxa mágica de desgaste é a acumulação do desgaste sofrido pelo trilho 

de forma natural, acrescido do desgaste artificial gerado pelo esmerilhamento que 

retira as ranhuras ao final da fase 1, formando assim uma taxa de desgaste teórica. 

 A taxa mágica de desgaste, segundo Magel et al. (2014), deve ser obtida pelo 

aplicação do esmerilhamento preventivo afim de se alcançar tal taxa na prática. A 

frequência das intervenções de esmerilhamento necessárias para atingir este 

objetivo, varia ao longo de um vasto leque a depender das condições específicas 

que contribuem para o início e propagação de trincas de contato da roda-trilho. 

(MAGEL et al., 2014) 
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Figura 44: Taxa mágica de desgaste “magic wear rating”. 

Fonte: Magel et al. (2014) 

 

Observa-se, pela maior inclinação da reta “magic wear rate” em relação à reta 

de desgaste natural, que ocorre sinergismo entre desgaste natural e o desgaste 

provocado pelo esmerilhamento, havendo maior desperdício de material, mas em 

contra partida a vida útil do trilho é prolongada sensivelmente.    

 

3.8.2  Estratégia de esmerilhamento adotada pela Empresa 1 nacional  

 

De acordo com Silva et al. (2005) o esmerilhamento corretivo não era uma 

solução viável para a empresa, embora estivesse sendo utilizado por algumas 

ferrovias brasileiras, os padrões de tráfego pesado e tempos limitados de 

manutenção exigiam uma solução mais inteligente. (SILVA et al., 2005) 

Uma empresa de manutenção nos Estados Unidos foi consultada e comprovou 

os benefícios do esmerilhamento preventivo gradual, procedimento utilizado em 

ferrovias de transporte de carga pesada na América do Norte. (SILVA et al., 2005) 
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Foi implementado o processo de esmerilhamento preventivo gradual, sendo 

decidido que alguns locais necessitariam de até 6 passes visando remover as não 

conformidades. Devido à diversidade de exigências a via foi separada em trechos 

para facilitar o acompanhamento do processo de manutenção. (SILVA et al., 2005) 

De acordo com Silva et al. (2005) um dos segredos para o sucesso é a 

ferramenta utilizada para esmerilhar, próximo ao ano de 2002 a empresa adquiriu 

uma máquina para corresponder ao esperado.  

 

3.8.3  Máquina esmerilhadora adotada pela Empresa 2 nacional  
 

A empresa abordada por Viana (2013) utiliza o modelo LRG26 de 24 rebolos 

mostrado na Figura 45, de fabricação norte americana. O modelo é composto por 5 

carros sendo: 1 carro de força com cabine de condução; 1carro suporte com área de 

vivência, sala de trabalho e oficina; 2 carros de esmerilhamento; 1 carro de 

esmerilhamento com cabine de condução. 

A máquina possui um sistema de posicionamento automático de motores de 

esmerilhamento de acordo com o programa desejado. 

 

Figura 45: Esmerilhadora LRG26. 
Fonte: Magel et al. (2014) 

 

As principais características da composição são: 

 

 Comprimento total: ~ 66 m 
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 Peso seco: ~167 t 

 Peso molhado: ~ 212 t 

 Capacidade total dos tanques de combustível: 8.517 L 

 Velocidade máx: 80 km/h  

 Velocidade máx. de esmerilhamento: 15 km/h 

 

A composição possui armazenamento de água visando impedir possíveis 

incêndios em áreas de matas próximas à via, devido às faíscas geradas. 
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4 ANÁLISE DE DADOS 
 

Neste capítulo são analisados os dados decorrentes do processo de 

esmerilhamento na manutenção preventiva e corretiva. A análise é feita a partir de 

dados coletados em artigos e normas.  

 

4.1 PARÂMETROS DO LIMITE DE DESGASTE DOS TRILHOS 

 

Diante da necessidade de delimitação dos parâmetros de utilização dos trilhos, 

a Tabela 9 mostra os parâmetros individuais dos limites geométricos sem a 

utilização do esmerilhamento como ferramenta de manutenção preventiva, para dois 

tipos de trilhos, TR 68 e TR 57. 

Tabela 9: Parâmetros de desempenho para desgaste máximo total e vertical dos 
trilhos - sem reperfilamento e esmerilhamento 

 

Fonte: Adaptada pelos Autores ANTT (2009) 
 

A norma de obrigações da ANTT (2009) determina um desgaste vertical 

máximo de 10 mm, independentemente do tipo de carregamento a qual este está 

exposto, para o boleto trilho TR 57 exposto na Figura 46, descrevendo assim uma 

situação de perda de característica geométrica do perfil do boleto.  

Na Figura 46 a altura mínima que o boleto pode assumir diante de altas 

solicitações é de 32,9 mm (redução vertical na espessura de 23,31%). Na Figura 47 

a altura mínima que o boleto pode assumir diante de altas solicitações é de 38,2 mm 

(redução vertical na espessura de 22,35%). Portanto diante de altas solicitações o 

TR57 suporta um percentual de desgaste vertical superior ao TR68 respeitando a 

determinação da ANTT (2009).  
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Figura 46: Boleto do trilho TR57. 
Fonte: Adaptada pelos Autores DNIT( 2015) 

 

Para baixas solicitações, na Figura 46, a altura mínima que o boleto pode 

assumir é de 32,9 mm (redução vertical na espessura de 23,31%). Na Figura 47 a 

altura mínima que o boleto pode assumir diante de baixas solicitações é de 35,2 mm 

(redução vertical na espessura de 28,45%). Portanto, diante de baixas solicitações o 

trilho TR68 suporta um percentual de desgaste vertical superior ao trilho TR57, 

respeitando a determinação da ANTT (2009). 

 

Figura 47: Boleto do trilho TR68. 
Fonte: Adaptada pelos Autores, de DNIT( 2015) 

 

Na Tabela 10 a ANTT (2009) mostra que o uso do esmerilhamento e 

reperfilamento atrelado aos métodos adequados de monitoramento, aumenta a 

qualidade do trilho. Uma gestão de manutenção eficiente com a aplicação de 

manutenção preventiva eleva os limites de desgaste vertical máximo e desgaste 

total máximo, quando comparado aos trilhos sem a aplicação de técnicas de 

manutenção preventiva. 
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Tabela 10: Parâmetros de Desempenho para desgaste horizontal e vertical dos 
trilhos - Com reperfilamento e esmerilhamento 

Parâmetro limite 

Perfil 
Perda de 

boleto 
(%) 

Limite de 
desgaste 
vertical 
[mm] 

Limite de desgaste 
lateral [mm] 

Limite de desgaste 
total máximo [mm] 

TR57 37 15 14 22 

TR68 54 20 16 28 

                                                   Fonte: ANTT (2009) 

O desgaste total máximo é obtido somando o limite de desgaste vertical com 

metade do valor do limite de desgaste lateral (ANTT, 2009). Com a aplicação do 

esmerilhamento, o intervalo dos ciclos de esmerilhamento preventivo é readequado 

a cada tipo de solicitação.  

Para que processo de esmerilhamento “Grinding” tenha a eficiência desejada 

na prolongação da vida útil do trilho, deve-se determinar a periodicidade, bem como, 

a profundidade da camada a ser retirada pela manutenção preventiva. 

Uma insuficiente remoção resultará na continuidade da propagação dos 

defeitos e redução da vida em fadiga dos trilhos, por outro lado uma excessiva 

remoção de metal potencializa o desperdício de recursos financeiros em razão de 

um prematuro reperfilamento do boleto. (SILVA et al., 2005) 

  

4.2 ESMERILHAMENTO PREVENTIVO NA EMPRESA 1 NACIONAL  

 

De acordo com Silva et al. (2005), a Tabela 11 mostra o sistema ferroviário 

utilizado por uma empresa nacional, sendo repartido em diversas seções, o que 

permitiu uma melhor programação, aplicando melhor o esmerilhamento preventivo, 

baseado nas tonelagens previstas, curvatura da pista, períodos de esmerilhamentos, 

dentre outros fatores.  

Note que os locais que sofrem maiores esforços possuem um valor menor no 

ciclo típico (Ramal Brisamar, Serra do Mar e Linha Central Norte), devido 
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necessitarem de mais rigor. Os valores mais elevados no ciclo típico, estão 

relacionados ao fato dos trechos possuirem menos esforços quando comparados 

aos anteriores (Linha de aço Sul, Linha de Aço Norte e Saudade à Barra do Piraí). 

A quantidade de toneladas mensais que circulam por trecho é mostrada na 

Tabela 11, juntamente com a quantidade de meses para concluir o ciclo preventivo 

de esmerilhamento gradual e a tonelagem total que circulou na via até a conclusão 

do ciclo de esmerilhamento. 

A velocidade empregada no processo de esmerilhamento independe da 

tonelagem e quantidade de ciclos até a conclusão do ciclo típico. 

Tabela 11: Seções ferroviárias e ciclos empregados 

 

Fonte: Silva et al. (2005) 

O intervalo de esmerilhamento está diretamente relacionado à capacidade do 

trilho em resistir entre os ciclos de esmerilhamento. A empresa utiliza geralmente 

Trilhos Premium (370 HB), tentou-se utilizar trilhos com uma dureza intermediária 

mas o desempenho foi muito inferior ao trilho Premium, atrapalhando os intervalos 

de esmerilhamento, não sendo mais aceito. (SILVA et al., 2005) 

Conforme mostrado na Figura 48, após a introdução deste esmerilhamento 

preventivo, próximo ao ano de 2002, notou-se um decaimento do número de fraturas 

anuais. 



80 

 

 

Figura 48: Queda das fraturas anuais de trilhos na empresa. 
Fonte: Silva et al. (2005) 

 
A Figura 48 indica que no ano inicial de operação do equipamento ocorreu uma 

queda próxima de 10% do número total de fraturas e nos três primeiros anos a 

quantidade de fraturas nos trilhos foi reduzida de 376 fraturas para 206 fraturas 

revelando uma queda de 45% nos casos de fratura. 

Silva et al. (2005) relata que o aumento da qualidade nos perfis dos trilhos  fez 

com que houvesse a diminuição da resistência ao movimento dos trens nas regiões 

de curvas, devido a uma redução dos defeitos superficiais. Com isto, ocorreu uma 

diminuição do consumo de combustível em Litros/ MTBT após iniciar-se o método de 

esmerilhamento, como mostrado na Figura 49. 

 

Figura 49: Queda do consumo de combustível. 
Fonte: Silva et al. (2005) 
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Com relação à vida útil, na Figura 50 percebe-se o aumento na média de 

expectativa de vida útil dos trilhos, em MTBT, com o procedimento de 

esmerilhamento preventivo adotado. Esta medida possibilitou ganhos econômicos, 

com menores compras de trilhos, menos interdições da via, redução de gastos com 

mão de obra e outros possíveis custos associados à via. 

 Em sequência, a Figura 51 apresenta esta redução na quantidade de trocas de 

trilhos, juntamente com o número projetado de trocas (toneladas) sem a implantação 

do esmerilhamento ao longo dos anos. (SILVA et al., 2005) 

 

Figura 50: Expectativa de vida média dos trilhos em MTBT. 
Fonte: Silva et al. (2005) 
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Figura 51: Trocas de trilhos realizadas. 
                   Fonte: Adaptado pelos Autores, de Silva et al. (2005) 

 

Nota-se que de 2002 a 2005, aproximadamente 30000 toneladas foram 

poupadas, representando uma elevada economia financeira. Demonstrando que o 

esmerilhamento de trilhos adotado é um procedimento de grande interesse 

econômico.  

Baseando-se na Figura 50, que mostra uma vida média útil dos trilhos de 1500 

MTBT em 2005 e na Tabela 11, que expõe a quantidade de ciclos mensais para o 

esmerilhamento preventivo gradual, juntamente com sua tonelagem mensal em 

MTBT, construiu-se a Tabela 12 que fornece o tempo de vida média (ano 2005) para 

cada trecho. 
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Tabela 12: Tempo de vida média dos trilhos por trecho 

 
Fonte: Adaptada pelos Autores, de Silva et al. (2005) 

 
 
4.3 ESTRATÉGIAS DE ESMERILHAMENTO NA EMPRESA 3 NORTE 

AMERICANA 

 

De acordo com Sroba e Roney (2003), em 2001 a empresa ferroviária de 

grande porte alterou suas estratégias de esmerilhamento corretivo para preventivo, 

visando reduzir falhas de serviço com início na superfície do trilho e defeitos em 

geral, na intenção de evitar as interdições no tráfego de trens e custos na reparação, 

com materiais e mão de obra.  

Uma análise de monitoração de não conformidades comprovou um decaimento de 

65% nas falhas geradas em serviço, de início na superfície do trilho. Uma análise da 

quantidade de não conformidades por MTBT com diversas estratégias de 

esmerilhamento são mostradas na Figura 52, nota-se que o procedimento de 

prevenção possui uma taxa bastante reduzida quando comparada ao 

esmerilhamento de correção ou nenhum esmerilhamento. 
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Figura 52: Defeitos por MTBT obtidos com diversas estratégias de esmerilhamento. 
                                         Fonte: Magel (2003) 
 

É importante salientar que a utilização do esmerilhamento como manutenção 

preventiva não elimina totalmente a utilização do esmerilhamento corretivo, mas o 

torna esta pratica incomum, sendo utilizado atipicamente para correção de defeitos 

provenientes de esforços críticos, como frenagens não programadas e parâmetros 

atípicos no carregamento. (STANFORD et al., 2001) 

 

4.4 CICLO DE ESMERILHAMENTO NA EMPRESA 2 NACIONAL  

 

De acordo com Viana (2013), na empresa nacional abordada utiliza-se uma 

estratégia de esmerilhamento que leva em consideração tanto a manutenção de 

correção quanto a de prevenção, o esmerilhamento de correção ameniza os defeitos 

superficiais mais intensos (desgaste ondulatório, desgaste lateral, entre outros).  

O padrão utilizado apresenta o ciclo a seguir, mostrado na Tabela 13. 

Tabela 13: Esmerilhamento de correção x MTBT 

Ciclo de esmerilhamento corretivo em MTBT por autor 

Definição da via Zarembski FCA 

Curvas acentuadas (Raio < 350m) 40 a 80 40 a 80 

Curvas mais abertas (Raio > 350m) 60 a 120 60 a 120 

Retas 80 a 120 80 a 120 

Fonte: Zarembski (2005) 

Nota-se que na Tabela 13 Zarembski (2005) e a Ferrovia Centro Atlântica 

(FCA) estabelecem valores iniciais mais baixos para ciclos de esmerilhamento 

corretivo em curvas de raio reduzido, 40 a 80 MTBT, devido ocorrer maior esforço 
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nos trilhos, gerando defeitos superficiais com maior rapidez, necessitando de mais 

rigor. Ao aumentar-se o raio das curvas os defeitos superficiais já aparecem com 

menos rapidez, possibilitando um menor rigor para o início do ciclo corretivo, 60 a 

120 MTBT. 

Em retas, o valor inicial para a realização do ciclo encontra-se mais elevado, 80 

a 120 MTBT, quando comparado ao valor inicial dos ciclos nas curvas, devido as 

não conformidades geradas nos trilhos ocorrerem de maneira mais demorada 

quando comparada as curvas. 

A manutenção preventiva de esmerilhamento possui a finalidade de retardar a 

evolução de não conformidades superficiais leves e melhorar o perfil, melhorando o 

contato da roda com o trilho. 

 De acordo com Viana (2013) diversos estudos teóricos foram montados para 

ciclos de esmerilhamento preventivo nos Trilhos Premium e Standard da Ferrovia 

Centro Atlântica (FCA), mostrados na Tabela 14 e Tabela 15. 

A Tabela 14 mostra os valores em MTBT utilizados como referência para o 

início do ciclo de esmerilhamento preventivo nos Trilhos Premium. A concordância 

quanto aos valores iniciais (MTBT), torna a informação mais confiável. 

Tabela 14: Esmerilhamento de prevenção x MTBT (Trilhos Premium) 

Ciclo de esmerilhamento preventivo em MTBT por autor (Trilhos 

Premium) 

Definição da via Zarembski IHHA ARTC AREMA FCA 

Curvas acentuadas 

(Raio < 350m) 

15 a 25 15 a 25 15 15 a 25 15 a 25 

Curvas mais 

abertas  

(Raio > 350m) 

30 a 50 30 a 50 30 a 45  30 a 50 

Retas 100 100  100 100 

Fonte: Viana (2013) 
 

Onde: 

IHHA: International Heavy Haul Association;  

ARTC: Australian Rail Track Corporation; 

AREMA: American Railway Engineering and Maintenance-of-Way Association; 
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FCA: Ferrovia Centro Atlântica. 

A Tabela 15 mostra uma pequena discordância nos valores iniciais (MTBT) do 

ciclo em Trilhos Standard, mas os valores se encontram bem próximos. 

Tabela 15: Esmerilhamento de prevenção x MTBT (Trilhos Standard) 

Ciclo de esmerilhamento preventivo em MTBT por autor (Trilhos Standard) 

Definição da via Zarembski IHHA ARTC AREMA FCA 

Curvas acentuadas 

(Raio < 350m) 

8 a 12  7,5 8 a 12 8 a 12 

Curvas mais 

abertas  

(Raio > 350m) 

16 a 24  15 16 a 24 16 a 24 

Retas 40 a 60 45 a 60  40 a 60 40 a 60 

Fonte: Viana (2013) 
 

Note que o Trilho Premium possui um valor de ciclo preventivo mais elevado 

quando comparado ao modelo Standard, suportando mais MTBT que o Standard 

para o início do ciclo, chegando ao dobro em alguns casos, mostrado na Tabela 16, 

isto se deve a dureza do trilho, tornando o Trilho Premium menos suscetível ao 

desgaste, ocasionando intervalos de esmerilhamentos preventivos mais longos. 

Tabela 16: Razão entre ciclos de trilhos de durezas diferentes 

Ciclo de esmerilhamento preventivo em MTBT por autor 

Autor Zarembski IHHA ARTC AREMA FCA 

Definição da via Ciclo Premium/Standard 

Curvas acentuadas 

(Raio < 350m) 

até 2,1  2 até 2,1 até 2,1 

Curvas mais 

abertas  

(Raio > 350m) 

ate 2,1  até 3  até 2,1 

Retas ate 2,5 até 2,2  até 2,5 até 2,5 

Fonte: Viana (2013) 
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4.5 CICLO DE ESMERILHAMENTO NA EMPRESA 4 NORTE AMERICANA  

 

De acordo com Stanford et al. (2001), na década de 90 a empresa abordada 

aumentava suas tonelagens carregadas, fazendo o uso da manutenção corretiva. O 

tempo gasto no esmerilhamento corretivo, devido ao número de passes, era um 

empecilho no transporte ferroviário e logo aumentaram os intervalos de 

esmerilhamento corretivo, reduzindo também o tempo de manutenção com o 

aumento da velocidade de esmerilhamento.  

A consequência foi o aumento das fraturas anuais, elevando em  

aproximadamente 100% de 1994 a 1999, como mostrado na Figura 53; 

necessitando urgentemente de alguma solução eficaz para o problema. Em 1999 a 

empresa adotou o esmerilhamento preventivo, reduzindo a quantidade de fraturas, 

(STANFORD et al., 2001) 

 

Figura 53: Fraturas anuais da empresa. 
Fonte: Stanford et al. (2001) 

 

A Tabela 17 mostra informações referentes ao esmerilhamento corretivo e 

preventivo da empresa, num trecho de 17,7 Km, com 27 curvas acentuadas (com 

raios inferiores a 350 m). (STANFORD et al., 2002)  

O esmerilhamento corretivo exige um maior tempo anual quando comparado 

ao procedimento preventivo, cerca de 59%. Na prática, de acordo com Linn (2002) a 

eficácia do esmerilhamento de prevenção é ainda mais elevada, devido requerer um 
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menor número de passes por ano quando comparado ao procedimento de correção 

e velocidades mais elevadas podem ser aplicadas. 

Tabela 17: Dados do esmerilhamento corretivo e preventivo 

 Preventivo Corretivo 

Passes por ciclo 1 4 

Ciclos anuais 4 1 

Velocidade de esmerilhamento 9.6 Km/h 9.6 Km/h 

Velocidade de viagem 16 Km/h 16 Km/h 

Tempo de esmerilhamento por ciclo 70 min 362 min 

Tempo de viagem por ciclo 34 min 300 min 

Tempo total por ciclo 104 min 662 min 

Tempo total anual 416 min 662 min  

Fonte: Stanford et al. (2002) 
 

 
4.6 VIDA ÚTIL DOS TRILHOS E CUSTOS RELACIONADOS ÀS ESTRATÉGIAS 

DE ESMERILHAMENTO NA EMPRESA 4 NORTE AMERICANA 

Sroba e Roney (2003) abordam uma empresa norte americana de grande porte 

na Tabela 18 mostram-se informações desta empresa referente à vida útil do trilho e 

a comparação de suas estratégias de esmerilhamento. 

Tabela 18: Aumento da vida útil do trilho com estratégias de esmerilhamento 

 

Fonte: Sroba e Roney (2003) 
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A Tabela 19 coloca em evidência o aumento significativo da vida útil do trilho 

com esmerilhamento preventivo (iniciado em 1993 neste exemplo). Neste caso, a 

substituição do trilho se dá em função do desgaste ao invés da fadiga alterando se 

assim o regime de deterioração do trilho. 

De acordo com a Tabela 19, nota-se que apesar da taxa de desgaste 

ferroviário em mm por Milhões de Toneladas Brutas Trafegadas (MTBT) ter um 

aumento de 50% no uso do esmerilhamento corretivo, o emprego desta prática 

permite um maior limite do desgaste do trilho de 18%.  

Contudo, os trechos das vias férreas no qual o regime de deterioração do trilho 

por desgaste é muito superior ao de fadiga, o uso do esmerilhamento corretivo 

provoca uma aceleração no desgaste diminuindo a vida útil do trilho reduzindo-a 

para 78% do que seria sem esmerilhamento.  

Segundo Sroba e Roney (2003), isto ocorre nas regiões de curvas sem 

lubrificação onde estudos mostraram que as taxas de desgaste (esmerilhamento e 

desgaste) nas curvas acentuadas são maiores quando comparado o 

esmerilhamento corretivo com o preventivo. Nestes casos é comum a pratica da 

inversão dos lados dos trilhos, já que o limite de desgaste permitido aumenta. 

Já em regiões da via onde regime de deterioração predominante se dá por 

trincas de fadiga, curvas com lubrificação adequada e retas, a vida útil do trilho é 

acrescida em 10%.   

O emprego do esmerilhamento como técnica de manutenção preventiva 

diminuiu a taxa de desgaste em 25%, ao se comparar com o modo sem 

esmerilhamento. Com isto, aumentou-se o limite de desgaste do trilho em 35%, 

conferindo ao trilho uma vida útil de até 2,5 vezes, com regime de deterioração por 

desgaste.  

Demonstra-se através da Tabela 19, um quadro comparativo referente ao 

processo de manutenção escolhido. 
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Tabela 19: Comparação dos efeitos do esmerilhamento como técnica de 
manutenção 

 

Fonte: Elaborada pelos Autores, baseada em Sroba e Roney (2003) 

A Tabela 20 mostra os custos na empresa, com as trocas de trilhos e a 

interferência da manutenção nos custos, contudo Sroba e Roney (2003) salientam 

que a tonelagem total de tráfego na ferrovia no período de 1990 até 2003 elevou-se 

mais de 40% e mais veículos foram introduzidos. 

Tabela 20: Estratégias de esmerilhamentos, substiuição de trilhos e custos anuais 

 

Fonte: Sroba e Roney (2003) 
 

Com a Tabela 20 nota-se que o esmerilhamento preventivo gerou uma 

necessidade de substituição de trilhos inferior às outras estratégias de 

esmerilhamento, proporcionando uma economia de 16 milhões de dólares quando 

comparada a estratégia sem esmerilhamento, com o custo de 7,5 milhões de dólares 

anuais. 

O esmerilhamento corretivo proporcionou uma economia de 13 milhões de 

dólares quando comparado a estratégia sem esmerilhamento, com o custo anual de 

8 milhões de dólares. 
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 A Tabela 21 mostra a razão da economia/custo para cada processo, percebe-

se pela Tabela 22 que o esmerilhamento de prevenção tem um benefício econômico 

de 31,3% quando comparado ao método corretivo. 

Tabela 21: Razão de benefício econômico 
  Razão economia/custo 

Corretivo 13/8 = 1,625 

Preventivo 16/7,5 = 2,1333 

Fonte: Adaptada pelos Autores, de Sroba e Roney (2003) 

Tabela 22: Razão de benefício econômico entre tipos de esmerilhamentos. 

Razão de benefício 
econômico 

Preventivo/Corretivo 
2,1333/1,625 = 1,3128 (+ 31,3%) 

Fonte: Adaptada pelos Autores, de Sroba e Roney (2003) 
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5  CONCLUSÕES 
 

Este capítulo destina-se a apresentar as considerações finais, bem como as 

conclusões sobre a importância do esmerilhamento na manutenção dos trilhos das 

vias férreas, apontando-se sugestões para trabalhos futuros. 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO 

  

O estudo aborda o trilho, as não conformidades geradas em sua utilização e os 

métodos empregados para a prolongação de sua vida útil, analisando os parâmetros 

dos limites de desgaste e capacidade de expansão destes parâmetros, através do 

emprego do esmerilhamento como estratégia de manutenção preventiva e corretiva 

dos trilhos. 

Para tal estudo utilizam-se artigos, teses, normas, dissertações e livros como 

referências bibliográficas. Com o objetivo construir um conhecimento das condições 

de serviço que a estrutura, junto aos trens, impõe aos trilhos e influem na vida útil 

dos mesmos. 

Foram apresentados os principais elementos constituintes da via férrea, com 

suas respectivas funções e características técnicas, o processo de fabricação do 

trilho e as características dos tipos de trilhos comercializados. Aborda-se como e por 

quais métodos a junção dos trilhos é realizada. 

Discute-se o regime de propagação de trincas de fadiga por contato roda-trilho 

e como a correção desta infere ao trilho uma sobrevida. Sendo esta ainda 

maior, com o exercício preventivo do esmerilhamento, revelando-se uma prática 

rentável diante da economia gerada por sua aplicação. O esmerilhamento preventivo 

possui uma relação economia/custo superior a 31% quando comparado ao método 

corretivo, de acordo com a empresa abordada por Sroba e Roney (2003). 

Verifica-se que problemas na estrutura geram a elevação da instabilidade nos 

trilhos, que por sua vez podem alterar o regime de deterioração, quer por trinca de 

fadiga quer por desgaste. Através de dados atesta-se o aumento da vida útil em até 

2,5 vezes com a prática do esmerilhamento preventivo. 

O esmerilhamento de prevenção proporcionou economia de combustível, 

associada a um menor número de troca de trilhos, que possibilitou uma economia 

em milhões de dólares somente em troca de trilhos, na empresa abordada por Silva 

et al. (2005), mostrando a eficiência econômica do processo. 
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Sendo de grande importância mencionar que trilhos de maior dureza 

possibilitam maior espaçamento dos ciclos de esmerilhamento, gerando economia 

de tempo no processo de esmerilhamento.  

Comparando-se as práticas corretivas e preventivas de esmerilhamento, 

observa-se que o procedimento corretivo exige 59% de tempo adicional quando 

comparado ao preventivo. 

Conclui-se que o procedimento preventivo de esmerilhamento gera uma 

economia satisfatória no combustível, nos custos de troca de trilhos, nos custos de 

manutenção e no tempo de manutenção, sendo evidências fortíssimas da eficiência 

do processo adotado.  

Como recomendação para futuros estudos, sugere-se o desenvolvimento de 

sistemas de correlação, de ampliações e atualizações da amostragem nacional e 

internacional. 
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