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RESUMO 

Dois diferentes tipos de aços eutetóides são empregados na fabricação de trilhos ferroviários 

usados hoje na construção e manutenção das estradas de ferro do Brasil pela empresa Valor 

Logística Integrada – VLI. Porém não há produção nacional de trilhos, e a VLI importa esses 

componentes principalmente do Japão, China e Estados Unidos. Trilhos do tipo standard e 

premium são classificados de acordo com a presença de elementos de liga em sua composição 

e de acordo com o tratamento térmico realizado no boleto do trilho. Este trabalho caracteriza a 

microestrutura, o comportamento mecânico, determina a tenacidade à fratura e o 

comportamento em propagação de trinca por fadiga de dois trilhos (um standard e um 

premium), provenientes do Japão e da China. A microestrutura foi avaliada por microscopia 

óptica e eletrônica de varredura (MEV). O tamanho médio das colônias de perlita e o 

espaçamento interlamelar foram medidos. Além disso, foram realizados ensaios de dureza e 

tração, ensaios de tenacidade à fratura (mecânica de fratura linear elástica - KIC), e ensaios de 

propagação de trincas por fadiga (da/dN x K). As superfícies de fratura dos corpos de prova 

de todos os ensaios foram analisadas via MEV para confirmar o mecanismo de fratura 

material. As análises metalográficas mostraram a presença de perlita fina em todos os aços 

como constituinte majoritário, com uma distribuição normal de inclusões, mas com diferenças 

entre as características microestruturais (tamanho de colônia e espaçamento interlamelar) 

entre os dois aços estudados. Os ensaios mecânicos mostraram que existe uma diferença de 

resistência mecânica entre os aços. Os aspectos microestruturais foram correlacionados com 

os resultados da mecânica de fratura e de propagação de trincas por fadiga, a fim de mostrar o 

efeito da microestrutura no comportamento mecânico dos aços, que são informações 

relevantes para uma seleção adequada dos aços, pela VLI, para aplicações ferroviárias. 

Confirmou-se que uma estrutura mais refinada apresenta maior valor de dureza e de 

resistência mecânica, menor valor de tenacidade à fratura KIC e pior comportamento em 

fadiga, com menor valor de resistência à propagação de trinca por fadiga na região de 

crescimento de trinca I (KTH). A fractografia confirmou o comportamento frágil desses 

materiais. 

Palavras-Chave: Microestrutura Perlítica, Tenacidade à Fratura, Propagação de Trinca por 

Fadiga, Trilho Ferroviário. 
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ABSTRACT 

Two different types of eutectoid steels are used in the manufacture of rails used in the 

construction and maintenance of Brazilian railroads, by the Valor Logística Integrada – VLI 

company. However, there is no national production of these type of steels and VLI buys rails 

mainly from Japan, China and United States. Premium and Standard types of rails are 

classified depending on the presence of certain alloying elements and the heat treatment done 

on the rails head. The present work characterizes the microstructure, the mechanical behavior, 

and determines the fracture toughness and fatigue behavior of two of those steels (one 

Standard and one Premium), from Japan and China. The microstructure was evaluated by 

light optical microscopy and scanning electron microscopy (SEM). Average grain size and 

pearlite interlamellar spacing were measured. In addition, hardness, tensile tests, fracture 

toughness tests (linear elastic fracture mechanics - KIC), and fatigue crack propagation tests 

(da/dN x K) were performed. The fracture surfaces of the specimens of all tests were 

analyzed via SEM to confirm the fracture mechanism of each material. Metallographic 

examination showed the presence of fine pearlite in all steels as major constituent, with a 

normal distribution of inclusions, but with differences between the microstructural 

characteristics (colony size and interlamelar spacing) of the two steels. Mechanical tests also 

showed  a large difference in strength between the steels. The microstructural aspects were 

correlated with the results of fracture mechanics and fatigue crack propagation in order to 

show the effect of the microstructure on the mechanical behavior of the steels and provide 

relevant information for an adequate selection of steel for railroad applications, by VLI. It was 

confirmed that a more refined microstructure has larger value of hardness and greater tensile 

strength, lower value of fracture toughness KIC and worse fatigue behavior, with smaller value 

of fatigue propagation resistance in crack growth region I (KTH). The fractography 

confirmed the brittle behavior of the materials studied. 

Key-Words: Pearlitic Microstructure, Fracture Toughness, Fatigue Crack Growth Resistance, 

Railroad Steel. 
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1. INTRODUÇÃO 

A ferrovia é um dos meios de transporte mais econômicos e eficazes e, no Brasil, apesar do 

transporte rodoviário ser mais utilizado, a ferrovia se destaca no transporte de cargas de alto 

fluxo de produção tais como as de minério de ferro, grãos e produtos químicos (SILVA, 

1995). Porém, o transporte ferroviário é uma forma eficiente de transporte, principalmente se 

as ferrovias mantêm sua integridade preservada durante a sua vida em serviço. Falhas 

catastróficas em trilhos durante a passagem do trem, que podem levar ao descarrilamento do 

mesmo, resultam em acidentes com perdas de vidas humanas e bens materiais (ZERBST et 

al., 2009a; AGLAN et al., 2011; GODEFROID et al., 2014). 

A Empresa Valor Logística Integrada (VLI) trabalha no Brasil em cinco corredores logísticos 

que cobrem diversas regiões do país, interligando ferrovias, terminais e portos. Dentre eles a 

Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) tem a concessão da malha Centro-Leste, com 7220km de 

extensão, passando por 316 municípios, em sete estados brasileiros. É o principal eixo de 

integração entre as regiões Sudeste, Nordeste e Centro-oeste e destaca-se como uma rota 

importante para o fluxo logístico de carga geral, por apresentar conexões com outras 

ferrovias. 

Entretanto, hoje não existem empresas brasileiras fornecedoras de trilhos ferroviários, o que 

leva ao desconhecimento sobre o comportamento mecânico dos aços importados, 

principalmente do Japão, China e Estados Unidos, pela VLI, tornando necessário realizar uma 

análise das características microestruturais, das propriedades mecânicas básicas, da tenacidade 

à fratura e do comportamento em fadiga desses componentes, para melhor utilização, 

inspeção e manutenção dos trilhos.  

Os trilhos são os componentes da indústria ferroviária mais susceptíveis às falhas devido às 

altas pressões de contato das rodas em regime de carregamento cíclico. Aliado a isso, as 

tensões residuais, tensões de carregamento e tensões térmicas contribuem para a elevação da 

amplitude e da complexidade do estado de tensões atuante nesse componente. Os trilhos 

podem apresentar em sua estrutura interna diversas descontinuidades decorrentes do processo 

de fabricação que, aliadas às condições de carregamento em serviço, podem nuclear trincas 

que se propagam e podem levar o material ao colapso estrutural (HYZAK e BERNSTEIN, 

1976; SILVA, 1995; ZERBST et al., 2009a). 
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De acordo com a bibliografia consultada (ORRINGER et al., 1984; SILVA, 1995; GOMES et 

al.,1997; JEONG, 2001; SCHNEIDER, 2005; AGLAN e FATEH, 2007; ZERBST et al., 

2009a) a microestrutura é o principal fator determinante da tenacidade à fratura e da 

resistência à fadiga de trilhos e deve ser avaliada a fim de se compreender as causas de falhas 

desses componentes. Os aços com microestrutura predominantemente perlítica têm sido 

largamente utilizados em componentes ferroviários devido às suas características mecânicas. 

Em aços perlíticos, o espaçamento interlamelar e a disposição da microestrutura em colônias 

perlíticas influenciam mais diretamente as propriedades mecânicas dos mesmos (SILVA, 

1995; GOMES et al., 1997). Os estudos sobre a relação entre os parâmetros microestruturais 

da perlita e as propriedades desses aços, desenvolvidos na década passada, foram avaliados 

neste trabalho. 

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

iniciada no boleto
1
 de trilhos e com sentido de propagação transversal em direção à alma

2
 e ao 

patim
3
 do trilho, gerando paralisação da via permanente e muitas vezes acidentes de 

proporções catastróficas. Trabalhos de análise de falhas, como o realizado por Godefroid et 

al. (2014), mostram que falhas recorrentes acontecem na via, principalmente devido ao 

fenômeno de fadiga, e que para garantir uma vida útil adequado ao componente estrutural, 

normalmente sujeito a um carregamento de tensão cíclica, um controle de qualidade rigoroso 

deve ser adotado. 

Melhorar a segurança ferroviária, reduzindo falhas e os riscos associados a elas, levando a 

uma alta qualidade do transporte ferroviário, assim como satisfazer as demandas contínuas de 

aumentar a velocidade e a carga transportada em trens são objetivos da indústria ferroviária. 

Para alcançar este objetivo, o desenvolvimento de métodos de previsão sobre as condições de 

propagação de trincas nos trilhos, e particularmente na região do boleto, é de interesse 

primário (SCHNEIDER, 2005; ZERBST et al., 2009a).  

Neste trabalho, utilizando-se os conceitos da mecânica de fratura, avaliou-se a tenacidade à 

fratura e a propagação de trinca por fadiga em trilhos provenientes do Japão e da China 

utilizados pela VLI na construção e manutenção da malha ferroviária da FCA. As 

informações obtidas neste trabalho permitirão à Empresa VLI promover o estudo de uma 

proposta para ciclos de inspeção e de substituição de trilhos, baseado no cálculo de tamanho 

critico de trinca e análise de vida remanescente. 

1Boleto: Localiza-se na parte superior do trilho, promove o contato roda-trilho 
2Alma: Região que encontra-se no centro do trilho. 
3Patim: Região inferior do trilho,  é assentado sobre os dormentes. 
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2. OBJETIVOS 

Neste capítulo serão apresentados os objetivos gerais e específicos deste trabalho. 

2.1. Objetivo Geral 

Caracterizar e avaliar o efeito da microestrutura nas propriedades mecânicas dos aços para 

fabricação de trilhos ferroviários TFS (standard) e TFP (premium).  

2.2. Objetivos Específicos 

Conhecer o comportamento dos aços na presença de descontinuidades, desenvolver estudo 

comparativo do desempenho entre os dois aços e relacionar suas características 

microestruturais (tamanho da colônia de perlita e espaçamento interlamelar) às suas 

propriedades mecânicas, por intermédio da realização das análises de: 

- Composição Química; 

- Microestrutura; 

- Propriedades Mecânicas básicas; 

- Tenacidade à Fratura (KIC); 

- Resistência à Propagação de Trinca por Fadiga; 

- Fractografias. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo será apresentada uma revisão da bibliográfica sobre o tema em estudo. 

3.1. Elementos da Via Permanente 

A estrutura de uma via permanente convencional está ilustrada na Figura 3.1, composta por 

elementos como os trilhos, dormentes, lastro e elementos de fixação. 

 

Figura 3. 1 - Elementos básicos da via permanente. Adaptação de Zerbst et al. (2009a). 

A montagem de uma via ferroviária é feita com segmentos de trilho de 8 a 25 metros que são 

soldados em estaleiro, via centelhamento elétrico, até constituírem barras com 180 a 300 

metros de extensão (trilhos longos soldados). Essas barras são posicionadas na via e soldadas 

por aluminotermia. 

Schneider (2005) descreve os trilhos como sendo elementos da via permanente sobre o qual 

trafegam e são guiadas as rodas do equipamento de tração (locomotiva) e do material 

rebocado (carros e vagões). Eles funcionam como viga contínua e transferem as solicitações 

das rodas para os dormentes.  

O trilho é composto por três regiões distintas: boleto, alma e patim e sua forma atual é 

denominada Vignole. Esse perfil favorece a resistência à flexão, pois devido a sua geometria 

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

(SCHNEIDER, 2005). A Figura 3.2 mostra um desenho esquemático de um trilho ferroviário, 

as partes que o compõem e suas dimensões aproximadas. 
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Figura 3. 2 - Desenho esquemático de um perfil de trilho ferroviário e suas dimensões 

aproximadas. 

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

inclinação da face e pelo abaulamento da superfície de rolamento.  A alma é a parte mais fina 

e encontra-se no centro do trilho. O patim é a parte inferior do trilho e é assentado sobre os 

dormentes, que recebem e transmitem os esforços produzidos pelas cargas ao lastro, que é 

constituído de brita. As placas de apoio são utilizadas para aumentar a área de apoio e fixar o 

trilho. A fixação é realizada por meio de furos onde são colocados parafusos apropriados 

denominados tirefonds (SCHNEIDER, 2005). 

3.2. Aços para Trilhos Ferroviários 

Os primeiros trilhos de metal foram produzidos em ferro fundido no século XVIII, material 

frágil e incapaz de distribuir carregamentos sobre sua estrutura por deformação plástica. A 

produção de trilhos ferroviários de aço se tornou uma prática comum em meados do século 

XIX, com a evolução do processo siderúrgico, apresentando um desempenho superior à dos 

trilhos de ferro fundido e proporcionando a rápida evolução das ferrovias pelo mundo. Os 

principais avanços metalúrgicos que têm tido grande influência no desempenho dos trilhos 

devem-se às alterações na composição química dos aços e à utilização de tratamento térmico a 

fim de refinar a estrutura do aço na superfície dos boletos dos trilhos produzidos. 
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3.2.1. Características dos aços para trilhos ferroviários 

Segundo Silva (1995), com o objetivo de apresentar uma resistência adequada às diversas 

solicitações a que é submetido, o trilho ferroviário deve apresentar como principais 

características: 

 Altos limites de escoamento e de resistência, conjugados com boa ductilidade; 

 Altas dureza e resistência ao desgaste; 

 Alta resistência à fadiga por contato e à fadiga mecânica; 

 Alta tenacidade à fratura; 

 Baixa susceptibilidade à fragilização por hidrogênio; 

 Boa soldabilidade. 

Estas características e propriedades, em sua maioria, são antagônicas, tornando-se assim 

necessária uma adequação da escolha da composição química e do processamento do material 

de modo a encontrar o melhor balanço entre as propriedades exigidas nos trilhos. 

Existem diferentes composições químicas de aços para trilhos ferroviários e o objetivo desta 

variação composicional é produzir aços para trilhos com microestruturas que apresentem 

propriedades adequadas para suportar cargas e/ou velocidades cada vez maiores devido às 

necessidades econômicas de aumentar o volume e o peso das cargas transportadas e a 

formação de trens unitários mais longos (SILVA, 1995). 

O carbono é um elemento químico cujo teor pode ser facilmente variado no processo de 

fabricação do aço. Como as principais exigências dos componentes ferroviários são 

resistência ao desgaste e à deformação plástica, aumentar o teor de carbono é a maneira mais 

econômica de atingir este fim. Normalmente, o teor de carbono em trilhos ferroviários pode 

variar de 0,60 a 0,82%, com uma estrutura 100% ou predominantemente perlítica (SILVA, 

1995). 

Diversos estudos procuram novas alternativas composicionais para trilhos ferroviários com 

adição de elementos de liga, além da variação no teor de carbono. Segundo Lee e Polycarpou 

(2005) um dos principais motivos para o desenvolvimento de novos materiais para trilhos é 

melhorar seu desempenho ao desgaste. Historicamente, o método convencional para atingir 

esse fim era produzir aços para trilhos com alto valor de dureza, porém existe um valor 
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máximo de dureza que pode ser atingido em aços perlíticos convencionais sem alterar outras 

propriedades importantes na aplicação de aços para trilhos ferroviários. 

Na metade dos anos 50 do século passado, iniciou-se o desenvolvimento de aços alto carbono 

contendo pequenas adições de elementos de liga como cromo, nióbio, vanádio e molibdênio. 

Esses aços exibem valores de resistência mecânica entre 1100 a 1300MPa e dureza na faixa 

de 330 a 400HB, com uma pequena diminuição na ductilidade, suficiente soldabilidade e 

resistência à fadiga. O progresso nas propriedades foi alcançado principalmente pela redução 

na temperatura de transformação da austenita, que conduziu a uma microestrutura perlítica 

mais refinada (SCHNEIDER, 2005). 

Aços perlíticos apresentam uma variedade de elementos de liga em sua composição que 

desempenham um papel importante no processo de fabricação dos trilhos, normalmente 

(porcentagem em peso) 0,60 a 0,82 de carbono, 0,60 a 1,25 de manganês, 0,10 a 0,60 de 

silício, 0,25 a 0,50 de cromo, 0,25 de níquel, vanádio, molibdénio, tungstênio, enxofre e 

fósforo (TALEFF et al., 2002; SILVA, 1995). 

Um acréscimo no teor de carbono apresenta diversos efeitos sobre a microestrutura, tais como 

o aumento da fração volumétrica de perlita, diminuição do valor de espaçamento interlamelar 

e aumento da espessura da lamela de cementita, melhorando a resistência mecânica e 

resistência ao desgaste, tendo como consequência, a diminuição da tenacidade à fratura e da 

resistência à propagação de trinca por fadiga (AGLAN, 2011; SILVA, 1995). 

Outros elementos como o silício e manganês, atuam na diminuição da composição eutetóide 

do carbono, mantendo uma estrutura predominantemente perlítica, porém com um valor de 

tenacidade e resistência à propagação de trinca por fadiga mais adequados. Manganês e silício 

contribuem juntos para o endurecimento da ferrita da perlita por solução sólida. O manganês 

também é adicionado ao aço para reduzir óxidos e melhorar a ductilidade, sua adição tem 

consequências semelhantes à adição de níquel, que também aumenta a ductilidade e 

tenacidade do aço. Silício e vanádio reduzem a oxidação e funcionam como agentes de 

endurecimento. Tungsténio refina o tamanho do grão e aumenta a resistência à corrosão 

(AGLAN, 2011; SILVA, 1995). 

Clayton e Devanathan (1992) investigaram aços com adições de Cr e Mo para a obtenção de 

diversas microestruturas nos trilhos (bainita inferior, bainita superior e perlita) e sua 

influência na resistência ao desgaste dos mesmos. Chegou-se à conclusão que a bainita, 
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quando atinge durezas de 49 a 54HRC, mostra maior resistência ao desgaste do que a perlita 

com dureza de 39HRC, revelando-se assim um possível candidato para aplicações em trilhos, 

já que a bainita alia resistência mecânica com tenacidade. Isto ilustra como as propriedades 

podem ser melhoradas pela ação dos elementos de liga e da microestrutura resultante. 

Também estão sendo estudadas possíveis alterações no processamento do material. No final 

da década de 50 do século passado houve o início do desenvolvimento e produção dos aços 

alto carbono com estrutura totalmente perlítica tratados termicamente. Os procedimentos 

especiais de resfriamento acelerado conduziram a trilhos com resistências similares à dos aços 

microligados, porém com uma dureza um pouco menor e, portanto, ductilidade um pouco 

maior (SCHNEIDER, 2005). 

A produção de microestrutura perlítica em operações de produção industrial é realizada com 

diferentes técnicas. Como exemplo, após a laminação a quente, trilhos ferroviários são 

rapidamente resfriados para a temperatura de transformação desejada, por meio de jatos de 

água, que podem ser dirigidas para o boleto do trilho  para o endurecimento máximo de sua 

superfície. A perlita fina desenvolvida por esse tratamento é desejada a fim de proporcionar a 

melhor combinação de propriedades para o serviço ferroviário (TALEFF et al., 2002).  

Em seu trabalho, Silva (2005) encontrou uma grande diferença para valores de dureza 

medidos em trilhos com tratamento superficial do boleto e trilhos sem tratamento, ou seja, 

trilhos tratados termicamente atestam a efetividade deste tratamento junto às propriedades 

mecânicas requeridas para este componente, tais como dureza e tensão de escoamento. 

Foi reportado que o tratamento térmico pode aumentar a vida ao desgaste por pelo menos 

1000 vezes, por Aglan (2011), que estudou três trilhos de aço perlítico para investigar o efeito 

do tratamento térmico no comportamento ao desgaste dos trilhos. Ele concluiu que o boleto 

endurecido apresenta maior resistência ao desgaste e à fadiga de contato.  

Como resultado dessa variedade de aços para fabricação de trilhos, torna-se necessário 

classificar os diferentes tipos de trilhos em função de sua composição química e processo de 

fabricação, bem como estudar a melhor aplicação para cada um destes. 

Existem trilhos que são classificados como trilhos comuns, também chamados de standard e 

os trilhos denominados premium que podem ser trilhos fabricados com aço ligado e/ou trilhos 

tratados termicamente. Como comentado, nos aços ligados, são adicionados certos elementos 

com o objetivo de alterar as transformações microestruturais no resfriamento após a 
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laminação à quente, produzindo uma perlita muito fina. Os trilhos tratados termicamente 

apresentam endurecimento na região do boleto. 

As ferrovias participantes da International Heavy Haul Association (IHHA) adotaram a 

seguinte classificação: 

 Trilhos Super premium: são tratados termicamente e fabricados com ligas especiais, 

com dureza Brinell superior a 388HB; 

 Trilhos premium: são tratados termicamente e/ou fabricados com ligas especiais, com 

dureza Brinell entre 341 e 388HB; 

 Trilhos standard: não apresentam tratamento térmico ou adição de ligas especiais, 

dureza Brinell entre 300 a 340HB (MARICH, 1994). 

Trilhos premium e standard apresentam estrutura perlítica. Na perlita, o espaço entre as 

lamelas de ferrita e cementita tem um grande efeito sobre as propriedades do material, aspecto 

que será discutido mais detalhadamente no item 3.2.2. Como comentado, trilhos fabricados 

com resfriamento comum apresentam lamelas mais grosseiras. Empregando-se a adição de 

elementos de liga e tratamentos térmicos no boleto pode-se obter uma microestrutura perlítica 

mais refinada com menor quantidade de carbono e propriedades mais adequadas às exigências 

dos trilhos ferroviários. 

Autores como Sawley e Kristan (2003); Aglan et al. (2004); Pavlov et al. (2007) e Onal et al. 

(2012) têm estudado a aplicação de estruturas diferentes da perlita na fabricação de trilhos 

ferroviários, mas ainda a estrutura 100% perlítica é a mais utilizada nessa indústria. 

3.2.2. Propriedades mecânicas e metalúrgicas da estrutura perlítica 

Algumas propriedades mecânicas podem ser previstas em função da microestrutura do aço. 

Taleff et al. (2002) entre outros autores têm estudado a relação entre características 

específicas da microestrutura perlítica e suas propriedades mecânicas, como será apresentado 

a seguir, em uma revisão de trabalhos clássicos e recentes. 

De acordo com Taleff et al. (2002), o comportamento mecânico de aços perlíticos é 

controlado pela microestrutura desenvolvida durante seu processamento. Os aspectos 
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microestruturais mais facilmente medidos são o espaçamento interlamelar (λ) e o tamanho da 

colônia de perlita (dp). 

Gladman et al. (1972) quantificaram o efeito da fração volumétrica de ferrita (f), do tamanho 

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

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

de escoamento por tração (YS) está mostrado na Equação 3.1. 

                                                                                                                                               (3.1) 

 

O primeiro termo dessa equação relaciona-se com as contribuições de resistência mecânica da 

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

gerais de silício e de nitrogênio. Pode-se concluir que, com o decréscimo da fração 

volumétrica de ferrita, o espaçamento interlamelar da perlita passa a ser o parâmetro que 

controla a resistência mecânica do aço (GLADMAN et al., 1972). 

Hyzak e Bernstein (1976) quantificaram o efeito do tamanho de grão austenítico (d), do 

espaçamento interlamelar da perlita e do tamanho das colônias de perlita nas propriedades 

mecânicas de um aço eutetóide. O efeito desses parâmetros na tensão limite de escoamento 

por tração está mostrado na Equação 3.2. 

                                                                            (3.2) 

Esta equação também confirma que o espaçamento interlamelar perlíticos é o mais importante 

parâmetro microestrutural que controla a resistência mecânica de aços perlíticos. 

Park e Bernstein (1978) mostram que a resistência à fratura por clivagem de aços perlíticos 

depende principalmente do tamanho de grão austenítico  e do espaçamento interlamelar, de 

acordo com a equação 3.3. 

(3.3) 

Esta equação mostra que a temperatura de transição dúctil-frágil para aços  completamente 

perlíticos está invariavelmente acima da temperatura ambiente. 
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Trabalhos mais recentes apresentam resultados similares e complementares aos estudos 

clássicos. A tensão limite de escoamento de um aço perlítico aumenta à medida que o 

espaçamento interlamelar da perlita diminui, como será discutido adiante. A dependência da 

resistência à deformação plástica com a distância interlamelar pode ser representada por uma 

relação do tipo Hall-Petch, Y  -1/2
. Um aumento na resistência mecânica devido à redução 

do tamanho da colônia de perlita, também deve ser considerado. Para o tamanho de grão 

austenítico tem sido demonstrado que ele não exerce um efeito significativo sobre a 

resistência ao escoamento dos aços perlíticos (TALEFF et al., 2002). 

Dollar et al. (1988) explicam que, mesmo em baixas tensões, discordâncias são ativadas na 

interfaces ferrita-cementita devido à incompatibilidade elástica entre estas fases, o que leva a 

uma deformação plástica localizada, que ocorre em tensões inferiores à tensão de escoamento. 

O aumento da tensão de escoamento do aço é consequência do esforço necessário para mover 

uma discordância entre duas lamelas de cementita, o que limita a distância de deslizamento na 

ferrita. Em perlita grosseira, essa distância é maior do que em perlita fina, então a tensão 

necessária para mover discordâncias é inferior e por isso menor é o limite de escoamento. 

Segundo Taleff et al. (2002), poucos trabalhos têm sido realizados para determinar a 

tenacidade à fratura de aços perlíticos usando corpos de prova da mecânica de fratura. A 

maioria dos pesquisadores tem estudado a influência da microestrutura de aços perlíticos na 

tenacidade ao impacto, realizando ensaios do tipo Charpy. 

Kavishe e Baker (1985), concluíram após realizarem ensaios de tenacidade à fratura em 

corpos de prova extraídos de trilhos ferroviários de estrutura perlítica e tratados termicamente 

para obtenção de vários tamanhos de colônia e de espaçamentos interlamelares, que com a 

diminuição do espaçamento interlamelar o valor de KIC primeiro diminui e depois tende a 

aumentar para os espaçamentos muito finos, como apresentado a Figura 3.3. Esse 

comportamento é atribuído a uma mudança no mecanismo de clivagem que ocorre devido às 

mudanças de espaçamento de uma perlita grosseira para uma muito fina. Esses autores 

também afirmam que o efeito do tamanho da colônia no valor de KIC é insignificante, porque 

a região onde ocorre o processo de fratura é muito menor do que o tamanho de um grão e, por 

isso, os contornos das colônias não podem influenciar de forma significativa nos processos de 

fratura que ocorrem na ponta da trinca. 
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Figura 3. 3 - Influência do espaçamento interlamelar da perlita na tenacidade à fratura, KIC 

Adaptação de Kavishe e Baker (1985). 

Silva (1995) estudou em seu trabalho a influência da microestrutura sobre a tenacidade à 

fratura em trilhos ferroviários de estrutura perlítica. Os trilhos, onde a tenacidade à fratura foi 

testada em duas orientações, mostraram uma anisotropia desta propriedade, sendo que a 

orientação T-S sempre apresentou resultados inferiores. Esta anisotropia no valor de 

tenacidade deve-se à presença de inclusões não metálicas alongadas na direção de laminação 

do trilho, e, quando a quantidade de inclusões é em nível elevado, esta anisotropia agrava-se. 

Porém, assim como Kavishe e Baker, esse autor conclui que o efeito do tamanho da colônia 

de perlita sobre a tenacidade à fratura não é muito evidente. Os valores de espaçamento 

interlamelar e de tenacidade à fratura foram confrontados por esse autor para verificação da 

influência da primeira sobre a segunda, como mostrado na Figura 3.3. 

 

Figura 3. 4 - Influência do espaçamento interlamelar sobre a tenacidade à fratura em trilhos. 

Corpos de prova de orientação L-S (SILVA, 1995). 
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Silva (1995) ressalta que a diferença entre as composições químicas e gradientes de 

propriedades mecânicas presentes nos trilhos estudados por ele, impede de estabelecer uma 

relação direta destes dois resultados, espaçamento interlamelar e tenacidade à fratura, de uma 

maneira formal. Porém, o fato destas duas propriedades terem se comportado de forma 

inversamente proporcional atesta a influência benéfica de um menor espaçamento 

interlamelar sobre a tenacidade à fratura, para os trilhos estudados por ele.  

Observando diversos autores é possível concluir que a influência do espaçamento lamelar na 

tenacidade à fratura do material depende de diversos fatores. Pickering (1978) explica que um 

decréscimo no espaçamento interlamelar seria deletério para as propriedades de tenacidade, 

por outro lado, o decréscimo simultaneamente observado da espessura da lamela de cementita 

da perlita é benéfico. Existe então um balanço entre o decréscimo do espaçamento 

interlamelar, afetando adversamente a tenacidade provavelmente devido ao seu efeito sobre a 

resistência mecânica, e o simultâneo decréscimo da espessura da lamela de cementita, 

favorável à tenacidade do material, pois uma lamela mais fina tende antes a flexionar do que 

trincar.  

Como a fadiga é um importante mecanismo de falha em trilhos ferroviários, estudos de 

nucleação e propagação de trincas por fadiga em função da microestrutura é de grande 

importância, mas os dados disponíveis são limitados (GOMES et al., 1997). 

Segundo Daeubler et al. (1990) e Gomes et al. (1997) um aço com maior espaçamento 

lamelar tem resistência à nucleação de trincas mais baixa que um aço mais refinado, ou seja, o 

número de ciclos necessários para nuclear uma trinca diminui com o aumento do espaçamento 

interlamelar. Gray et al. (1985) afirma que dados sobre o limite de resistência do aço perlítico 

podem fornecer uma indicação sobre os parâmetros microestruturais que são importantes na 

iniciação de uma trinca de fadiga, uma vez que as variáveis que afetam o processo de 

iniciação de trincas por fadiga geralmente afetam também o limite de resistência. Dessa 

forma, um material que apresenta alta resistência mecânica num ensaio de tração tenderá a 

apresenta alta resistência à nucleação de trincas por fadiga. Outros autores como Rosenfield et 

al. (1968), Sunwoo et al. (1982) e Urashima e Nishida (1996) relataram sobre o efeito do 

refinamento do espaçamento interlamelar na melhoria da resistência à nucleação de trincas 

por fadiga. 
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A influência da microestrutura do aço perlítico sobre a propagação de trinca por fadiga foi 

estudada por Mutoh et al. (2007). É conhecido que próximo à região do limiar threshold, o 

comportamento de crescimento da trinca por fadiga é influenciado por fatores 

microestruturais e no regime de Paris a microestrutura tem menos influência no 

comportamento de crescimento da trinca. Por isso, a maioria dos estudos está relacionada ao 

comportamento na região próxima ao limiar. 

Romaniv et al. (1983), que estudaram a influência da estrutura perlítica no valor de KTH, 

explicam que apesar do número significativo de obras dedicadas a explicar o fenômeno de 

propagação de trinca próximo ao limiar threshold, generalizar os conceitos que explicam 

quais fatores microestruturais determinam o valor do KTH para um determinado material 

ainda não é possível. Porém esses autores concluíram que se pode esperar que uma redução na 

distância interlamelar provoque uma redução no valor de KTH. Ou seja, materiais com maior 

resistência mecânica tendem a apresentar menor resistência à propagação de trincas por 

fadiga. 

Com base em sua pesquisa, Romaniv et al. (1983) propõem o seguinte modelo para explicar o 

aumento no valor do KTH com o aumento do espaçamento interlamelar. Uma vez dentro dos 

contornos de uma colônia de perlita, a orientação cristalográfica das lamelas que a compõe é a 

mesma, o deslizamento dos planos da ferrita sob a ação do carregamento cíclico irá acontecer 

dentro desse limite com relativa facilidade, uma vez que não é necessária uma tensão 

adicional para ativar planos com orientação desfavorável. Durante o desenvolvimento de 

bandas de deslizamento de mesma orientação, ocorre o cisalhamento de placas de cementita e 

a formação de microtrincas. A ativação do deslizamento numa colônia de perlita adjacente 

requer um aumento progressivo da carga, uma vez que o plano de deslizamento pode ter uma 

orientação cristalográfica diferente, então nesse caso o contorno da colônia de perlita é uma 

barreira estrutural para propagação da trinca sob carregamento cíclico. Aparentemente, o 

desenvolvimento das zonas de deformação plástica ocorre de forma semelhante em perlita 

lamelar fina e grossa, exceto devido à diferença no consumo de energia, que para a formação 

de uma zona plástica é maior em uma estrutura mais grosseira. Após atingir um valor de K 

maior que o valor de KTH, tanto a ativação dos planos de deslizamento da ferrita quanto o 

avanço da trinca para colônia adjacentes se torna possível.  

Gomes et al. (1997) e Mutoh et al. (2007), estudaram o efeito da morfologia de perlita no 

comportamento de propagação de trinca por fadiga no regime de Paris. A observação do 
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comportamento do crescimento da trinca via MEV foi realizado simultaneamente aos ensaios 

para compreender a influência detalhada da morfologia de perlita na resistência ao 

crescimento de trincas por fadiga. 

Na microestrutura perlítica o caminho da trinca é ligeiramente desviado e ela é ramificada 

devido às barreiras formadas pela estrutura lamelar das fases. É observada uma intensa 

formação de discordâncias na fronteira entre as lamelas de ferrita e cementita, muito 

provavelmente devido a uma incompatibilidade de deformação plástica das duas fases. O 

estágio II de propagação de trinca por fadiga é pouco sensível à variações no espaçamento 

interlamelar, bem como os valores das constantes C e m que compõe a equação de Paris 

(MUTOH et al., 2007). 

Curvas de propagação de trincas por fadiga para três espaçamentos interlamelares são 

mostradas na Figura 3.4. A propagação de trincas por fadiga, no estágio II, mostrou-se 

insensível a alterações no espaçamento interlamelar. 

 

Figura 3. 5 - Propagação de trincas por fadiga (região II) para três aços com diferentes 

espaçamentos lamelares. Adaptação de Gomes et al. (1997). 

Outro fator que deve ser avaliado no estudo da propagação de trinca por fadiga é o valor de 

KCL correspondente ao fenômeno de fechamento de trinca. Tal fenômeno foi explicado por 

Elber (1968) como um “rastro” plástico permanente deixado à medida que a trinca se propaga, 

formando então um volume extra de material deformado plasticamente entre as faces da 
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trinca, que está submetido a um campo de tensões residuais compressivas no descarregamento 

do ciclo de fadiga.  

Porém, segundo Suresh (2004) e Schijve (2004), observações experimentais publicadas no 

final dos anos 70 e início dos anos 80, do século passado, estabeleceram que o mecanismo 

apresentado por Elber não é o único fenômeno que explica o fechamento de trinca, mas outros 

tipos de fenômenos também influenciam no avanço da trinca por fadiga, que são induzidos 

por diversos fatores mecânicos, microestruturais e ambientais, como: oxidação, rugosidade, 

fluido viscoso, transformação de fase e deflexão da trinca (RITCHIE et al., 1980; SURESH et 

al. 1981; VASUDEVEN et al., 1994).  

Segundo Cooke e Beevers (1974) a ocorrência do fenômeno de fechamento da trinca reduziria 

o K efetivo que atua na ponta da trinca. Por isso, são comuns taxas de crescimento mais 

baixas do que o esperado para um maior fechamento de trinca (KCL) na região I (por 

rugosidade/tortuosidade da trinca ou oxidação), o que induz a uma maior resistência ao 

trincamento por fadiga (KTH). Quando há um aumento no espaçamento lamelar o valor de 

KCL tende a ser maior, bem como o valor de KTH.  

3.3. Esforços e Tensões Atuantes nos Trilhos Ferroviários 

Trilhos ferroviários estão sujeitos a diferentes e complexas condições de carregamento, 

gerando diversos esforços atuantes sobre o mesmo, como esquematizado na Figura 3.5. 

 

Figura 3. 5 - Esquema representativo da configuração de carregamento no trilho. Adaptação 

de Zerbst et al. (2009a). 
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Os esforços atuantes nos trilhos podem ser classificados em verticais, longitudinais e 

transversais. Nos esforços verticais podem ser incluídos: a carga devido ao peso sobre as 

rodas, forças centrífugas verticais e o movimento de trepidação. Os esforços longitudinais são 

devido à restrição da dilatação térmica dos trilhos, esforços devido à flexão dos trilhos, atrito 

entre a roda e o trilho e frenagem. Quanto aos esforços transversais, podemos destacar a força 

centrifuga que ocorre nas curvas (KLEIN, 1995). 

As tensões provenientes desses esforços podem ser divididas em: tensões térmicas, tensões 

residuais, tensões devido ao carregamento axial e tensões de contato entre trilho e roda. 

3.3.1. Tensões térmicas 

Segundo Zerbst et al. (2009a) tensões térmicas são desenvolvidas em trilhos instalados em 

ambientes com temperaturas distintas da temperatura de aplicação dos trilhos, chamada de 

temperatura neutra do trilho (temperatura para qual a força longitudinal atuante no trilho é 

nula). Em um ambiente submetido a altas temperaturas o trilho é comprimido, o sistema 

trilho/dormente se comporta como uma peça única e sob compressão pode se deformar, 

ocasionando alto risco de descarrilamento. Em temperaturas inferiores a temperatura neutra 

do trilho surgem tensões térmicas de tração que atuam como carga adicional juntamente com 

as tensões residuais e de contato entre roda e trilho. Caso as tensões térmicas de tração 

atinjam valores máximos em situação de frio intenso, há um aumento no risco de fratura do 

trilho.  

Segundo Orringer et al. (1988), em princípio, estes ciclos de tensão térmica podem conduzir a 

propagação de uma fratura do mesmo modo que os ciclos de tensão de carregamento. Porém, 

na prática, só é interessante avalia-las em trilhos instalados em regiões com altas variações de 

temperatura. 

3.3.2. Tensões residuais 

Tensões que estão presentes nos trilhos sem atuação de um carregamento externo são 

chamadas tensões residuais, estas são introduzidas no material por tratamento térmico e por 

laminação durante o processo de fabricação e são subsequentemente modificadas por 

deformação plástica que ocorrem na região de contato entre roda e trilho. O campo de tensões 

residuais em trilhos é caracterizado por tensões trativas no boleto e no centro do patim do 
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trilho e por tensões compressivas na alma e na extremidade do patim, como mostrado na 

Figura 3.6. (ZERBST et al., 2009a; LO et al., 2010). 

 

Figura 3. 6 - Campo de tensões residuais no trilho (componentes longitudinais) ocasionado 

por processos de fabricação. Adaptação de Zerbst et al. (2009a). 

Outra fonte de tensões residuais em trilhos, por exemplo, é o processo de soldagem que, no 

entanto, apresentam um padrão diferente. Em contraste com as tensões residuais induzidas 

mecanicamente, o campo de tensões residuais de soldagem são caracterizados por tensões 

compressivas na parte larga do boleto e no centro do patim, e pelas tensões residuais de tração 

na alma. Este padrão é revertido ao se afastar longitudinalmente da região de solda, tal como 

ilustrado na Figura 3.7 (ZERBST et al., 2009a). 

 

Figura 3. 7 - Campo de tensões residuais no trilho (componentes longitudinais) provocado por 

processo de soldagem. Adaptação de Zerbst et al. (2009a). 
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3.3.3. Tensões devido ao carregamento axial 

Típicos carregamentos axiais estão na faixa de 21 a 25 toneladas, mas podem alcançar até 37 

toneladas, por exemplo, em trens que carregam minério de ferro. Estes carregamentos 

geralmente propiciam tensões de flexão e de cisalhamento nos trilhos, as quais podem ser 

intensificadas por efeitos dinâmicos, por irregularidades geométricas nos trilhos e nas rodas e 

também por variações na infraestrutura da via (ZERBST et al., 2009a). 

3.3.4. Tensões de contato entre trilho e roda 

Zerbst et al. (2009a) ainda afirmam que tensões de contato entre roda e trilho são 

extremamente altas. Por exemplo, o máximo valor para tensão de compressão em trilhos pode 

atingir 1500MPa enquanto tensões de contato podem atingir até 4000MPa. Como este valor é 

elevado, a tensão de contato controla quase que exclusivamente o processo de falha precoce 

na superfície de rodagem incluindo a nucleação da trinca e sua propagação (fadiga de 

contato). Valores de tensão de contato diminuem rapidamente na direção de profundidade do 

trilho. 

Estas tensões são causadas por um carregamento axial dinâmico e por forças atuantes na área 

de contato entre roda e trilho devido à tração, frenagem ou mudança de direção (ZERBST et 

al. 2009a). Este complexo estado de carregamento apresenta profundas consequências para 

nucleação e propagação de trincas por fadiga, como descrito a seguir.  

Uma vez nucleada a trinca, seu processo de crescimento pode ser dividido de forma 

simplificada em duas etapas, como apresentado na Figura 3.8. Uma primeira fase em que a 

trinca cresce em um ângulo raso de 10° a 40° com o plano de rolamento. Sua propagação é 

predominantemente controlada pelo campo de tensão de contato. Após atingir determinado 

comprimento, a trinca muda sua direção de propagação ou para cima em direção ao boleto ou 

para parte inferior do trilho em direção à alma. No primeiro caso, a consequência é a fratura 

do boleto, e no segundo, é o crescimento transversal da trinca até a ruptura do trilho. Na 

segunda etapa o ângulo de propagação da trinca em relação à superfície de rodagem é de 60° 

a 80° ou mais para vias que operam em uma direção, nesse caso o crescimento da trinca é 

controlado pelo acumulo de tensões (ZERBST et al., 2009a). 
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Figura 3. 8 - Representação esquemática dos dois primeiros estágios da propagação de trinca 

por fadiga de contato em um trilho. Adaptação de Zerbst et al. (2009a). 

3.4. Descontinuidades em Trilhos Ferroviários 

De acordo com Cannon et al. (2003) e Zerbst et al. (2009a) trincas de fadiga podem nuclear 

devido à presença de descontinuidades no boleto, na alma e no patim dos trilhos. Sua 

propagação pode levar à fratura do componente. Neste trabalho serão revisadas 

descontinuidades ocorrentes no boleto dos trilhos. 

Schneider (2005) avalia que essas descontinuidades podem se manifestar internamente ou 

externamente. As descontinuidades internas podem ser previamente descobertas por inspeção 

por ultra-som ou raio-X. Essas descontinuidades são muito perigosas porque podem nucelar 

trincas, propagar e provocar a fratura durante a passagem dos trens, caso não sejam removidas 

a tempo. Todas as descontinuidades internas se vinculam ao processo de fabricação dos 

trilhos ou aos processos de soldagem dos mesmos. Dentre as descontinuidades, incluem-se: 

-Trinca horizontal; 

-Trinca vertical; 

-Bolha ou vazio; 

-Descontinuidades nas soldas. 

As descontinuidades externas são mais facilmente detectáveis, permitindo que seu processo 

de propagação e evolução seja acompanhado e forma mais simples (LIMBERGER, 2000; 

SCHNEIDER, 2005). 
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Considerando que na iminência de uma fratura as descontinuidades internas podem se tornar 

externas, esses dois tipos foram agrupados em outros quatro grupos: 

-Descontinuidades longitudinais; 

-Descontinuidades superficiais; 

-Desgastes; 

-Descontinuidades transversais (SCHNEIDER, 2005). 

A principal descontinuidade longitudinal é a trinca horizontal, que se manifesta paralelamente 

à superfície de rolamento e tende a fraturar o boleto em duas partes. Outro tipo de 

descontinuidade longitudinal, porém não muito comum é o rechupe. Todas essas 

descontinuidades formam-se durante a solidificação do aço devido à segregação e à presença 

de inclusões (SCHNEIDER, 2005). 

Descontinuidades superficiais são aquelas que se manifestam na superfície do boleto, no 

caminho de rolamento das rodas. São descontinuidades críticas, por afetarem os trilhos e as 

rodas, dois componentes de alto custo de manutenção na ferrovia. Em geral, por serem 

externas, são evidenciadas visualmente, logo podem ser removidas por ações preventivas ou 

corretivas. As principais são: fissuração do canto da bitola (head checkings), escamação do 

boleto (flaking), estilhamento do canto da bitola (spalling), despedaçamento do canto da 

bitola (shelling), depressão (squat ou dark spot), patinagem (wheel burn) e deformação 

plástica do boleto (rail plastic flow) (CANNON et al., 2003; SCHNEIDER, 2005; ZERBST 

et al., 2009a). 

Os desgastes em trilhos são uma consequência natural do seu uso em serviço. O desgaste 

lateral do trilho ocorre pelo contato dos frisos das rodas durante a passagem dos veículos nas 

regiões de curva. Também há um tipo de desgaste do boleto que ocorre no sentido vertical e 

que diminui a sua altura devido à ação de esmerilhamento feito para retirada temporária de 

defeitos (MACEDO, 2009). 

Trincas de fadiga têm seu ponto de nucleação no interior do boleto, em uma região acima do 

centro, em relação a um eixo horizontal que passa pelo centro do boleto e um pouco 

deslocado para o lado interno da linha, em relação ao eixo vertical de simetria do trilho, em 

direção ao canto superior onde ocorre o contato do aro da roda (LIMBERGER, 2000), como 

representado na Figura 3.9. Dentre as descontinuidades provenientes de fadiga, com maior 

incidência e importância, estão as descontinuidades transversais (RAVAEE e HASSANI, 
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2007). Essas descontinuidades são encontradas normalmente nas ferrovias que trabalham em 

linhas contínuas soldadas com elevada carga por eixo e alto número de toneladas brutas 

trafegadas por ano.  

3.4.1. Descontinuidades transversais 

De acordo com Jeong (2001) uma descontinuidade transversal é qualquer descontinuidade 

interna, que ao progredir, pode provocar uma fratura transversal do trilho. São detectáveis por 

ultra-som e podem ser nomeadas como: trinca transversal e trinca transversal reversa. A 

probabilidade de falha que essas descontinuidades representam é avaliada em função do 

percentual da área de seção transversal enfraquecida. São muito perigosas porque geralmente 

o trilho fratura no momento da passagem do trem. 

As descontinuidades transversais podem ser originadas durante o processo de fabricação do 

trilho ou por uma separação longitudinal próxima a superfície de rolamento. As originadas 

durante o processo de fabricação se desenvolvem no interior do boleto a partir de micro-

trincas de solidificação, de inclusões ou de algum rechupe, progredindo transversalmente no 

sentido do patim. As que se originam próximo à superfície de rolamento, também conhecidas 

por detail fracture ou tache ovale defect, esquematizada na Figura 3.9, após iniciarem junto a 

outras descontinuidades, como por exemplo squats, giram mudando a direção de propagação 

progredindo transversalmente no sentido do patim até formar uma separação transversal em 

ângulo reto com a superfície de rolamento. (JEONG, 2001, RAVAEE e HASSANI, 2007 e 

ALLIE at al., 2011).  

 

Figura 3. 9 - Desenho esquemático da trinca transversal tipo detail fractue (JEONG et al, 

1998). 
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Particular foco tem sido dado a essa descontinuidades porque ela é a descontinuidade 

proveniente da fadiga mecânica mais comum de ser encontrado em linhas continuamente 

soldadas. A Figura 3.10 mostra uma macrografia de uma descontinuidade transversal 

nucleada a partir de uma inclusão. A Figura 3.11 mostra uma macrografia de uma 

descontinuidade transversal originadas a partir de shellings (SCHNEIDER, 2005). 

 

Figura 3. 10 - Aspecto visual de descontinuidade transversal nucleada a partir de uma inclusão 

(SCHNEIDER, 2005). 

 

Figura 3. 11 - Aspecto visual de descontinuidade transversal originada a partir de shellings 

(SCHNEIDER, 2005). 
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Jeong (2001), Schneider (2005) e Allie at al. (2011) também comentam sobre um outro tipo 

de descontinuidade transversal que tem sido inspecionada. A origem dessa descontinuidade ao 

invés de se localizar na parte de cima do canto da bitola do boleto onde geralmente o detail 

fracture inicia, localiza-se na parte de baixo, geralmente em um entalhe na borda inferior do 

boleto ou próximo a ela. Por essa razão esse tipo de descontinuidade tem sido chamada de 

reverse detail fracture (trinca transversal reversa) e costuma ocorrer em linhas curvas. A 

Figura 3.12 mostra um desenho esquemático desse tipo de descontinuidade. 

 
Figura 3. 6 - Desenho esquemático de um reverse detail fracture (JEONG et al., 1998). 

3.5. O Fenômeno de Fadiga em Trilhos Ferroviários 

A ASTM E1823 (1996) define fadiga como uma progressiva, localizada e permanente 

alteração estrutural que ocorre em materiais submetidos a repetidas ou flutuantes deformações 

ou tensões nominais normalmente inferiores ao limite de escoamento do material em 

carregamento estático que pode culminar em trincas ou completa fratura após um número 

suficiente de flutuações. 

Os danos por fadiga são causados pela ação simultânea de tensões cíclicas, tensões trativas e 

deformação plástica. A deformação plástica localizada resultante das tensões cíclicas é 

responsável pela nucleação de trincas e as tensões trativas pelo crescimento destas trincas até 

que elas atinjam um tamanho que exceda o comprimento crítico, consequentemente a 

tenacidade à fratura do material é ultrapassada e o componente entra em colapso (ASM 

HANDBOOK v. 19, 1996). 

Uma trinca por fadiga propaga-se macroscopicamente na direção normal à direção de 

aplicação da carga. Em geral, tem-se um aspecto plano na fratura, não apresentando sinais de 

deformação plástica, o que se assemelha a uma fratura frágil, a diferença é que a fratura por 



 25 

fadiga possui certas características particulares (CÂNDIDO et al., 2010). É possível 

identificar duas regiões bem distintas, uma bastante lisa correspondente a propagação da 

trinca por fadiga propriamente dita e outra rugosa que representa a propagação instável da 

trinca.  

Dois principais tipos de fadiga que atuam em trilhos ferroviários em serviço são a fadiga de 

contato, também conhecida como RCF (Rolling Contact Fatigue) que se inicia no topo ou no 

canto do boleto do trilho e decorre da nucleação e propagação de trincas sob repetido contato 

de rolamento da carga, devido a tensões de contato entre as rodas das locomotivas, antes de 

eventualmente sofrer a falha catastrófica (ONAL et al., 2012), e fadiga mecânica que nucleia 

na região interna ao boleto devido a tensões residuais de tração formadas durante processo de 

fabricação ou devido à presença de descontinuidades internas, como citado anteriormente, e 

se propaga devido ao carregamento cíclico durante a passagem de trens. A fadiga mecânica é 

responsável pela propagação, principalmente, das trincas transversais (SCHNEIDER, 2005). 

3.5.1. Influência da velocidade da passagem dos trens  

Um aumento significativo de velocidade pode alterar de forma importante as tensões de 

cisalhamento, que levam em conta a carga dinâmica. Quanto maior a velocidade do trem, pior 

é a distribuição de carga e maiores serão as tensões de contato, uma vez que a área elíptica 

formada no contato entre sólidos elásticos curvos aumenta em função do tempo de aplicação 

do esforço. Além disso, as irregularidades que podem estar presentes nas rodas ou nos trilhos 

causam uma variação na magnitude de carregamento da roda no trilho à medida que o trem 

viaja sobre a linha, e essa variação é dependente da velocidade de passagem do trem e do 

diâmetro das rodas (SCHNEIDER, 2005). 

3.5.2. Influência das propriedades mecânicas 

Os valores de dureza e resistência mecânica do aço têm influência decisiva na instalação das 

descontinuidades de fadiga, e isto ficou evidente em um experimento que comprovou a 

influência da qualidade mecânica do trilho na fadiga por contato, realizada por Marich e 

Curcio (1978a). Em uma curva por onde circulavam trens de carga pesada introduziu-se uma 

seção em aço tipo standard, com resistência à tração de 520MPa, em seguida utilizou-se um 

aço especial de resistência à tração de 880MPa. Depois de um curto período de serviço, 

observou-se uma notável diferença nas condições de superfície para os dois tipos de trilho. O 
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de menor resistência apresentou severos defeitos na superfície de rodagem, enquanto o trilho 

de maior resistência apresentou desgaste considerado normal.  

Há circunstâncias, porém, em que o endurecimento e o aumento da resistência mecânica estão 

ligados a uma perda na resistência a propagação de trincas por fadiga, como discutido nos 

itens 3.2.1 e 3.2.2.     

3.5.3. Influência das tensões 

Segundo Limberger (2000) as trincas transversais de fadiga comuns em trilhos ferroviários 

têm como ponto de nucleação uma região bem específica do boleto, como apresentado. A 

ocorrência neste local é função principalmente da existência de inclusões não metálicas, como 

discutido anteriormente, e da atuação de tensões trativas, aplicadas de forma cíclica. 

As tensões residuais trativas que atuam sobre o boleto são tensões estáticas, porém essas 

tensões passam a assumir características cíclicas devido à passagem das rodas sobre os trilhos. 

(LIMBERGER, 2000). 

Broek (1989) descreve em seu livro o mecanismo de atuação das tensões e explica o 

surgimento de trincas de fadiga no boleto. Quando há passagem de trem sobre os trilhos, eles 

se comportam como uma viga bi-apoiada em flexão e são geradas tensões trativas no patim e 

compressivas no boleto. Porém as elevadas cargas transportadas em ferrovias são capazes de 

provocar deformações plásticas localizadas na superfície de rolamento, provocando um 

endurecimento da camada superior e mantendo a região logo abaixo dentro do regime 

elástico, o que gera tensões compressivas sobre a camada superior. Em contrapartida, a região 

elástica ficará sujeita a tensões trativas. A existência de tensões trativas no boleto aliadas às 

tensões compressivas impostas pela flexão no instante da passagem dos trens, faz com que 

ocorra a aplicação de um clico de carregamento. Com o passar do tempo, as tensões atingem 

valores elevados e quando coincidem com regiões onde existem inclusões ou outra 

descontinuidade no material, haverá condições favoráveis para a nucleação e propagação de 

trincas transversais de fadiga nos trilhos, como mostrado no esquema da Figura 3.13. 
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Figura 3. 13 - Esquema de tensões no boleto. Adaptação de Broek (1989). 

3.5.4. Influência da microestrutura 

Esse tópico foi previamente discutido no item 3.2.2. 

3.5.5. Aplicação da mecânica de fratura na fadiga de trilhos 

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

eixo. Por isso, pesquisas sobre integridade de trilhos reconhecem a necessidade de rever e 

atualizar estratégias de inspeção baseadas na tecnologia da mecânica de fratura.  

A pesquisa sobre a integridade de trilhos, em geral, é similar à filosofia de tolerância ao dano. 

No contexto de trilhos ferroviários, tolerância ao dano é a capacidade do trilho de resistir à 

falha e continuar em operação segura mesmo com presença de descontinuidades em sua 

estrutura. Isso implica que um trilho contendo uma trinca ou uma descontinuidade é mais 

fraco que um trilho normal, e que a resistência dos trilhos decresce com o crescimento das 

descontinuidades. A filosofia assume que trincas vão existir, causadas ou por processo de 

manufatura ou por processo de fadiga. À medida que o crescimento continua, as tensões 
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aplicadas irão eventualmente exceder a resistência do trilho e causar a falha. Nesse ponto a 

trinca alcançou o tamanho crítico. Ferramentas da mecânica de fratura são usadas para 

determinar a taxa de crescimento de trincas e seus tamanhos críticos (SCHNEIDER, 2005). 

A mecânica de fratura foi utilizada para avaliação da propagação de trincas em boletos de 

trilhos ferroviários em diversos trabalhos, entre eles Silva (1995), Limberger (2000), 

Schneider (2005), Aglan e Fateh (2007), Peixoto e Ferreira (2012), Tabatabaei (2014) que 

serão brevemente discutidos a seguir. 

Silva (1995) caracterizou aços para trilhos ferroviários de diversas procedências. Foram 

realizados ensaios de propagação de trinca por fadiga, onde utilizou-se a metodologia da 

mecânica de fratura para determinação das curvas da/dN x K. O autor seguiu a Norma 

ASTM E647 para determinação da taxa de propagação de trinca por fadiga em duas 

orientações distintas, L-S e T-S. Em seus resultados, Silva (1995) observa que a direção de 

orientação no trilho afeta a taxa de propagação de trinca por fadiga, bem como apresenta um 

ranking para o comportamento em fadiga dos trilhos avaliados. 

Limberger (2000) realizou ensaios para obtenção das curvas da/dN x K para dois trilhos, um 

trilho já instalado na via estudada pelo autor e um possível substituto,  também seguindo as 

recomendações da Norma ASTM E647 (2008), com corpos de prova retirados na região do 

boleto, na direção L-S. Esse autor realizou também outros ensaios de fadiga, como flexão 

rotativa e flexão rotativa em seguimentos de trilhos para determinação de pontos da curva 

Wöhler, e ensaios de flexão a três pontos em segmentos de trilhos entalhados para levantar a 

taxa de propagação de trinca e realizar uma comparação desses resultados com os obtidos 

utilizando os corpos de prova normatizados. Os demais ensaios mostraram diferenças no 

desempenho dos aços, porém o ensaio de propagação de trincas por fadiga mostrou um 

comportamento bastante semelhante para os dois materiais. Limberger (2000) explica que esta 

semelhança ocorre porque a região II da curva, que segue a Lei de Paris, quase não é afetada 

pelas mudanças microestruturais do material, por isso a diferença na qualidade metalúrgica 

dos dois materiais testados afetam as propriedades mecânicas e o tempo de nucleação do 

defeito, mas não a taxa de propagação na região de Paris. O autor não apresenta resultados 

para a região I do ensaio de propagação de trinca. 

No trabalho de Schneider (2005) as curvas de da/dN x ΔK para os trilhos de mesma classe, 

provenientes de um Fabricante A e um Fabricante B, foram executadas segundo as 
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recomendações da Norma EN 13674-1 (2003). Os ensaios de fadiga foram realizados com 

corpos de prova segundo a orientação L-S. Os resultados obtidos nos ensaios da taxa de 

propagação de trincas, “plotados” como log (da/dN) x log (ΔK), permitiram obter a Equação 

de Paris por intermédio de regressão linear para cada material testado e seus respectivos 

valores dos parâmetros C e m. Os coeficientes C e m obtidos por regressão das curvas da/dN x 

ΔK indicam que para o trilho do Fabricante A o ΔK necessário para propagação de trincas e a 

taxa de crescimento dessas são menor e maior respectivamente do que para o Fabricante B. 

Aglan e Fateh (2007) compararam um aço para trilho com estrutura bainítica com um aço tipo 

premium de estrutura perlítica quanto ao comportamento em propagação de trinca por fadiga. 

Os corpos de prova foram retirados do interior do boleto para evitar efeitos da superfície sobre 

os ensaios. Seus resultados mostraram que o tempo para propagação de trinca do aço bainítico 

é significativamente maior que a do aço perlítico. Ao avaliar as imagens obtidas via MEV das 

fraturas de ambos os aços, ficou claro para os autores que o trilho de aço bainítico mostra 

mais características de fratura dúctil na região de propagação estável do que o aço perlítico. 

Pesquisas têm mostrado que a estrutura lamelar da perlita causa uma anisotropia nas 

propriedades mecânicas do aço e a região de interface entre as lamelas funciona como uma 

região concentradora de tensão que facilita a propagação de trincas. A microestrutura bainítica 

não mostra uma forte anisotropia microestrutural, reduzindo os locais de iniciação e 

propagação de trinca. Acredita-se que este comportamento é responsável pela resistência à 

fratura de fadiga e maior tolerância a danos de aços bainíticos em comparação com os aços 

perlíticos. 

Foram realizados ensaios de acordo com a Norma ASTM E 647 (2008) em boletos de trilhos 

ferroviários também por Peixoto e Ferreira (2012). Esses autores compararam resultados de 

fadiga para trilho e roda utilizados em trens espanhóis de alta velocidade. Foram utilizadas 

duas metodologias diferentes para obter a propagação de trinca por fadiga dos dois materiais 

estudados. O ensaio com decaimento do valor de K foi utilizado para caracterizar a 

propagação da trinca próximo ao limiar threshold; enquanto o ensaio com aumento do valor 

de K e carga constante foi o escolhido no regime da Lei de Paris. Três diferentes valores para 

taxa de carregamento, R, foram utilizadas no regime de Paris, R=0,1; R=0,4 e R=0,7. R=0,1 e 

R=0,4 foram testados no ensaio próximo ao limiar threshold. O aço do trilho apresentou taxa 

de propagação de trinca mais elevado em comparação ao aço da roda e o efeito na variação de 

R também foi mais evidente no trilho. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo serão apresentados os materiais e métodos utilizados no desenvolvimento deste 

trabalho. 

4.1. Materiais 

Os materiais avaliados nesse trabalho foram aços aplicados na fabricação de dois trilhos 

produzidos por fabricantes de procedência chinesa e japonesa, recebidos no Porto de Tubarão 

em Vitória/ES em barras de 24m e transportados por via férrea para o Estaleiro de Soldagem 

em Pedro Leopoldo/MG, onde as barras são soldadas até serem formados trilhos longos de 

200m de comprimento e utilizados em malhas ferroviárias brasileiras. Os trilhos foram 

identificados como TFS (Trilho Ferroviário Standard) e TFP (Trilho Ferroviário Premium).  

O material foi fornecido pela Empresa Valor Logística Integrada – VLI, na forma de 

segmentos de trilhos novos de 1m de comprimento e cortados em barras de 500mm a fim de 

facilitar seu manuseio, como mostra a Figura 4.1. 

  

                         (a)                                                                          (b) 

Figura 4. 1 - Segmentos de trilhos recebidos no Laboratório de Ensaios Mecânicos da UFOP, 

(a) trilho TFS e (b) trilho TFP. 

De acordo com os fabricantes, o trilho TFS se enquadra na especificação de trilho do tipo 

standard e o trilho TFP é classificado como trilho premium. – tratado termicamente no boleto. 

Em geral, os trilhos premiuim  que são trilhos tratados termicamente e com composição 

química mais rica são usados em curvas, enquanto, no restante da linha férrea, utiliza-se 

trilhos do tipo standard, com menores teores de elementos de liga em sua composição. 
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Na Tabela IV.1 são apresentados os requisitos de composição química definidos pela Norma 

da Associação Americana de Engenharia e Manutenção de Ferrovias – AREMA para trilhos 

standard e na Tabela IV.2 para trilhos premium. 

Tabela IV. 1 - Composição Química especificada para aços tipo standard, (% em massa). 

Adaptação de AREMA (2013). 

Elemento C Mn P S Si Ni Cr Mo V 

Análise 

Química 
(Porcentagem em massa) 

Mínimo 0,74 0,75   0,10     

Máximo 0,86 1,25 0,020 0,020 0,60 0,25 0,30 0,060 0,010 

Tabela IV. 2 - Composição Química especificada para aços tipo premium (% em massa).  

Adaptação de AREMA (2013). 

Elemento C Mn P S Si Ni Cr Mo V 

Análise 

Química 
(Porcentagem em massa) 

Mínimo 0,72 0,70   0,10  0,40   

Máximo 0,82 1,25 0,020 0,020 1,00 0,15 0,70 0,050 0,030 

Os aços apesentam uma diferença em termos de composição química, uma vez que nos aços 

premium, são adicionados elementos de liga com o objetivo de interferirem nas 

transformações microestruturais no resfriamento após a laminação à quente, produzindo uma 

perlita muito fina. 

De acordo com a IHHA, as durezas especificadas para os trilhos standard e premium são na 

faixa de 300HB a 340HB e 340HB a 388HB respectivamente. A Norma Europeia EN13674-1 

(2003) indica que para essas classes de aço para trilhos, a tensão limite de resistência para 

trilhos standard deve ser no mínimo 880MPa e para trilhos premium deve ser no mínimo 

1175MPa e os valores mínimos de KIC devem ser 26MPa.m
1/2

 e 29MPa.m
1/2

 para trilhos 

standard e premium respectivamente.  

4.2. Procedimentos Experimentais 

A seguir serão apresentados os procedimentos experimentais utilizados na realização deste 

trabalho. 

4.2.1. Análise química 

A análise química dos trilhos foi realizada em um espectrômetro de emissão óptica Foundry – 

Master Xpert - Oxford Instruments do Laboratório de Fundição DEMET/Escola de 
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Minas/UFOP. Esse equipamento permite fazer análises rápidas e simultâneas de diversos 

elementos. A região do boleto foi analisada três vezes para cada trilho e os resultados 

correspondem a uma média das análises. 

4.2.2. Análise microestrutural 

A extração dos corpos de prova para as análises microestruturais se deu, como mostrado na 

Figura 4.2, a partir da seção transversal em relação à direção de laminação do trilho, por ser 

esta a seção atravessada pela trinca de fadiga no trilho em serviço, em uma região a 15mm, 

aproximadamente, da superfície de rolamento do boleto do trilho, fora da região termicamente 

tratada no caso do trilho premium. 

 

Figura 4. 2 - Localização de retirada dos corpos de prova para análise microestrutural, a 

região sombreada representa a superfície analisada. 

4.2.2.1. Metalografia 

Para as análises metalográficas, as amostras foram desbastadas e lixadas em uma sequencia de 

lixas de carboneto de silício até uma gramatura de 1200mesh, em seguida foram polidas com 

suspensão aquosa de alumina de 1m e em pasta de diamante, de 1m e 0,25m,  até que os 

riscos fossem eliminados da superfície. Em seguida realizou-se ataque com reativo Nital 2% 

para diferenciar os constituintes e revelar os contornos de grão. A preparação das amostras foi 

realizada no Laboratório de Tratamentos Térmicos DEMET/Escola de Minas/UFOP. 

As amostras foram analisadas em microscópio óptico Leica DMRX do Laboratório de 

Ensaios Mecânicos DEMET/Escola de Minas/UFOP. Imagens com aumentos de 50X até 
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1000X foram obtidas por meio de uma câmera da marca JVC acoplada ao microscópio. Para a 

análise qualitativa de inclusões observou-se os corpos de prova sem ataque químico.  

Utilizou-se também microscopia eletrônica de varredura. As análises foram realizadas, nas 

mesmas amostras utilizadas na etapa microscopia óptica, em um microscópio eletrônico de 

varredura Tescan Vega3 do Laboratório NanoLab REDEMAT/UFOP. A técnica utilizada foi 

a de elétrons secundários, responsáveis pelo contraste topográfico da imagem gerada, o que 

permite melhor revelação dos contornos do constituinte presente na amostra. Os 

equipamentos são mostrados nas Figura 4.3 e 4.4. 

 

Figura 4. 3 - Microscópio óptico Leica DMRX do Laboratório de Ensaios Mecânicos da 

UFOP. 

 

Figura 4. 4 - Microscópio eletrônico de varredura Tescan Vega3 do Laboratório NanoLab da 

Escola de Minas/UFOP. 
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4.2.2.2. Determinação do tamanho da colônia de perlita 

A determinação do tamanho médio da colônia de perlita foi efetuada utilizando uma técnica 

de ataque térmico em um forno de atmosfera controlada do Laboratório de Tratamentos 

Térmicos DEMET/Escola de Minas/UFOP, como mostrado na Figura 4.5, onde cada amostra 

permaneceu dentro no forno por aproximadamente 15 minutos até atingir uma temperatura de 

700ºC e posteriormente por um tempo entre 15 e 20 minutos, nesta temperatura, para 

realização do ataque térmico, evitando a austenitização do material. 

 

Figura 4. 5 - Forno de atmosfera controlada do Laboratório de Tratamentos Térmicos 

DEMET/Escola de Minas/UFOP. 

Essa técnica se baseia no fato de que a atmosfera dentro do forno oxida preferencialmente os 

contornos das colônias de perlita, e alguns subcontornos no interior das colônias, revelando os 

grãos da estrutura. As amostras foram então analisadas em microscópio óptico e os tamanhos 

médios das colônias de perlita foram medidos segundo o método dos interceptos de acordo 

com a norma ASTM E112 (2014). 

4.2.2.3. Determinação do espaçamento interlamelar 

Para a determinação do espaçamento interlamelar, partiu-se do pressuposto que a variação de 

espaçamento lamelar da cementita entre as diferentes colônias, observadas nas imagens 

obtidas via MEV, é devido em parte às diferenças de ângulos que as lamelas fazem com o 

plano de polimento, e em parte ao fato da perlita ter se formado dentro de uma faixa de 

temperatura. Assumindo que todas as colônias de perlita foram formadas aproximadamente à 
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mesma temperatura e que tenham, portanto, o mesmo espaçamento interlamelar, aquelas 

colônias com lamelas perpendiculares ao plano de polimento apresentariam o espaçamento 

em verdadeira grandeza ou o menor espaçamento das lamelas de ferrita e cementita 

(KRAUSS, 1980).  

De acordo com Silva (1995), Gomes et al. (1997) e Limberger (2000), observando-se uma 

amostra plana atacada metalograficamente em um microscópio eletrônico de varredura, é 

possível medir o espaçamento interlamelar em verdadeira grandeza procurando-se aquelas 

regiões de menores espaçamentos e desprezando-se as demais para a obtenção da 

amostragem. 

As medidas dos espaçamentos interlamelares, realizadas sobre as imagens com auxilio de uma 

régua virtual, foram obtidas segundo a Equação 4.1.  

 

 (4.1) 

Onde  é o valor do espaçamento interlamelar, VB é a medida da barra de controle em m, 

MB é a medida da barra medida em mm na imagem, ML é a medida da linha traçada 

perpendicularmente as lamelas na colônia de perlita em mm e NL é o número de lamelas de 

cementita contadas ao longo da linha traçada.  

4.2.3. Ensaios mecânicos 

A metodologia utilizada para obtenção das propriedades mecânicas tradicionais dos aços 

(dureza e resistência mecânica à tração) é apresentada a seguir. 

4.2.3.1. Ensaio de dureza 

Os ensaios de dureza foram realizados em concordância com as Normas AREMA (2013) e 

ASTM E10 (2009) (obedecendo a distância mínima entre as indentações, como 

esquematizado na Figura 4.6), na seção transversal dos boletos, em um durômetro universal 

Otto Wolpert-Werke do Laboratório de Ensaios Mecânicos DEMET/Escola de Minas/UFOP 

em escala Brinell com esfera de 2,5mm de diâmetro, carga de 187,5kgf e tempo de penetração 

de 15 minutos. As indentações foram realizadas ao longo das linhas 1, 2 e 3 e nos pontos 4 e 

5, como esquematizado na Figura 4.7. 
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Figura 4. 6 - Posições das indentações segundo a Norma ASTM E10 (2009).  

 

Figura 4. 7 - Posições das indentações de acordo com a Norma AREMA (2013). 

Para construção dos gráficos de dureza, foram obtidos os valores de dureza em 

semicircunferências com raios distantes de 5mm entre si, como mostrado esquematicamente 

na Figura 4.8. 

   

Figura 4. 8 - Esquema para obtenção de valores de dureza em função da distância à superfície 

do boleto. 
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Foram realizados ensaios de dureza utilizando o mesmo durômetro, esfera e carga também na 

região central da face transversal do boleto. Foram realizadas três indentações para cada aço, 

como no esquema da Figura 4.9, e a média e o desvio padrão foram obtidos,  

 

Figura 4. 9 – Posição das indentações na região central do boleto para obtenção da dureza 

média Brinell. 

4.2.3.2. Ensaio de tração 

Os ensaios de tração foram realizados em uma máquina servo hidráulica MTS810 de 10 

toneladas do Laboratório de Ensaios Mecânicos DEMET/Escola de Minas/UFOP.  

Os corpos de prova de tração foram retirados do boleto segundo o esquema da Figura 4.10 

(três corpos de prova de tração para cada trilho) e foram confeccionados e ensaiados de 

acordo com a Norma ASTM E8M (2008). As dimensões dos corpos de prova de seção 

circular para tração longitudinal encontram-se na Figura 4.11. 

 

Figura 4. 10 - Posição de retirada dos corpos de prova para ensaio de tração. 
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(a) 

Parâmetro Dimensão (mm) 

A 30 

B 25 

D 6 

C 12 

G 25 

R 6 

(b) 

Figura 4. 11 – (a) Representação esquemática dos corpos de prova para ensaio de tração. (b) 

Dimensões dos corpos de prova segundo a norma ASTM E8M (2008), A: comprimento da 

seção reduzida; B: comprimento da cabeça; C: diâmetro da cabeça; D: diâmetro da seção útil; 

G: comprimento da seção útil; R: raio de curvatura. 

4.2.4. Ensaio de tenacidade à fratura 

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

neste trabalho seguiram as recomendações da Norma ASTM E399 (2012), que corresponde a 

uma metodologia para avaliação da tenacidade à fratura de materiais frágeis.  

Dentre os possíveis tipos de corpos de prova, foi escolhido o do tipo dobramento (single edge 

notched bend specimen SE(B)) e para garantir que os ensaios fossem efetuados dentro de um 

estado plano de deformação utilizou-se uma espessura de 15mm para os corpos de prova. A 

retirada dos corpos de prova padronizados foi feita na região do boleto, à 2mm da superfície 

de rolamento, segundo orientação L-S, de tal forma que a direção de propagação da trinca no 

corpo de prova fosse a mesma que ocorre no boleto no trilho em serviço (direção transversal), 

como esquematizados nas Figuras 4.12 e 4.13. 
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(a) 

Parâmetro Dimensão (mm) 

B  15 

W  30 

S  120 

a  16,5 

(b) 

Figura 4. 12 - (a) Representação esquemática dos corpos de prova para ensaio de tenacidade à 

fratura. (b) Dimensões dos corpos de prova segundo a norma ASTM E399 (2012) B: 

espessura; W: altura; S: distância entre apoios; a: pré-trinca. 

 

(a)                                                             (b) 

Figura 4. 13 - Posição de retirada dos corpos de prova para ensaio de Tenacidade à Fratura. 
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Foram ensaiados três corpos de prova, na direção L-S, para cada aço, em temperatura 

ambiente. Antes do ensaio, conforme recomendado pela Norma ASTM E399 (2012), os 

corpos de prova foram submetidos a um carregamento cíclico para induzir o crescimento de 

uma pré-trinca, até um tamanho de trinca de 16,5mm, por fadiga. Este pré-trincamento é 

necessário, pois o corpo de prova deve ter um defeito de maior acuidade possível para garantir 

que o ensaio se desenvolva em um estado plano de deformação. A pré-trinca foi realizada em 

uma máquina servo hidráulica de ensaios MTS810 de 10 toneladas do Laboratório de Ensaios 

Mecânicos DEMET/Escola de Minas/UFOP.  

A execução do ensaio foi monitorada por um extensômetro de fratura (clip gage). Os ensaios 

foram realizados na mesma máquina universal MTS 810, com controle de carga e taxa de 

carregamento igual a 30kgf/s, frequência, f, igual a 30Hz e razão entre tensões, R, igual a 0,1. 

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

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

4.14 mostra um corpo de prova posicionado na máquina, pronto para ser ensaiado. 

 

Figura 4. 14 – Ensaio de tenacidade à fratura com corpo de prova de dobramento, posicionado 

na máquina servo hidráulica. 

Os resultados obtidos foram manipulados de acordo com a Norma ASTM E399 (2012) para 

obtenção de KQ e validação do ensaio de KIC.  
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Para tanto, a partir dos valores de carga (P) e abertura da trinca obtidos nos ensaios, 

construiu-se as curvas P x COD para cada corpo de prova ensaiado. Traçou-se as tangentes às 

curvas e as secantes referentes à 95% da inclinação das tangentes para obtenção dos valores 

de P5 e PQ como apresentado na Figura 4.15 

 

Figura 4. 15 – Esquema para obtenção dos valores de P5 e PQ para os três tipo de curva carga-

deslocamento no ensaio de tenacidade à fratura. Adaptação de ASTM E399 (2012). 

O valor de KQ é obtido pela composição das Equação 4.2 e 4.3. 

          (4.2) 

 

                                                                                 (4.3) 

onde, a é o tamanho da trinca em metros, W é a largura do corpo de prova em metros, PQ é a 

carga obtida na curva em Newtons, S é a distancia entre apoios em metros, B é a espessura do 

corpo de prova em metros e BN é a espessura nominal do corpo de prova em metros.   

Para validação do ensaio (KQ = KIC), os seguintes requisitos devem ser atendidos: a relação 

entre PMAX e PQ (PMAX/PQ) deve ser menor ou igual a 1,1 e os valores de tamanho de trinca e 

espessura do corpo de prova devem ser ambos maiores ou iguais à relação 2,5(KQ/LE)
2
. 
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4.2.5. Ensaio de propagação de trinca por fadiga  

As curvas da/dN x ΔK foram geradas por meio de ensaio de fadiga de acordo com a Norma 

ASTM E647 (2008), realizados em dois corpos de prova do tipo dobramento SE(B) (single 

edge notched bend specimen) e para garantir que os ensaios fossem efetuados dentro de um 

estado plano de deformação utilizou-se uma espessura de 15mm para os corpos de prova. A 

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

direção de propagação da trinca nos corpos de prova fosse a mesma direção de propagação de 

trincas por fadiga mecânica no boleto dos trilhos em serviço (direção transversal). Nesta 

configuração, a ponta da trinca situou-se numa região de microestrutura mais homogênea e de 

dureza mais baixa, representando trincas de origem interna. Figuras 4.16. e 4.17. 

 

(a) 

 

Parâmetro Dimensão (mm) 

B  15 

W  30 

S  120 

a  9 

(b) 

Figura 4. 16 – (a) Representação esquemática dos corpos de prova para ensaio de propagação 

de trinca por fadiga. (b) Dimensões dos corpos de prova segundo a norma ASTM E647 

(2008) B: espessura; W: altura; S: distância entre apoios; a: pré-trinca. 
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   (a)                                                            (b) 

Figura 4. 17 – Posição de retirada dos corpos de prova para ensaio de Propagação de Trinca 

por Fadiga. 

Os ensaios de fadiga foram realizados, após pré-trincamento por fadiga, na temperatura 

ambiente com corpo de prova segundo a orientação L-S na máquina servo-hidráulica MTS810 

de 10 toneladas do Laboratório de Ensaios Mecânicos da Escola de Minas – UFOP com razão 

entre tensões R = 0,1, frequência f = 30Hz e comprimento final da trinca af = 25mm. A 

execução do ensaio foi monitorada por um extensômetro de fratura (clip gage). Para controlar 

os parâmetros e adquirir os dados foi usado o software MTS, e todos os procedimentos foram 

executados conforme a Norma ASTM E647 (2008).  

Para construção da Região I da curva da/dN x ΔK foi utilizado o método de  controle de ΔK 

com decaimento do valor de K e decréscimo de carregamento, para caracterizar a propagação 

da trinca de fadiga próximo ao limiar threshold, enquanto o método de carga constante, com 

crescimento no valor de ΔK foi utilizado para obtenção da Região II sob regime da Lei de 

Paris e da Região III. 

Ao se manipular os valores obtidos nos ensaios em um sistema de eixos de coordenadas em 

escala logarítmica obtêm-se as curvas da taxa de propagação da trinca versus amplitude do 

fator de intensidade de tensões, que são características para cada tipo de material testado.  

Os resultados obtidos nos ensaios de fadiga “plotados” como log (da/dN) x log (ΔK), 

permitiram avaliar a Equação de Paris, Equação 4.4, por regressão linear para cada material 

testado e os respectivos valores dos parâmetros C e m. 

(4.4) 
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Também foi possível determinar para cada aço os valores de KTH e KCL. KTH foi obtido por 

intermédio da curva como o valor de K correspondente a uma velocidade muito baixa de 

propagação da trinca (da/dN = 1 x 10
-7

mm/ciclos).  

O valor de KCL, correspondente ao fenômeno de fechamento de trinca, foi determinado para os 

dois aços, a partir do desvio de linearidade no descarregamento das curvas P x COD (carga 

versus deslocamento de abertura de trinca). Este valor foi obtido sempre em um valor de K 

correspondente a da/dN = 1 x 10
-7 

mm/ciclos, isto é, na região I, como mostrado na Figura 

4.18.  

 

Figura 4. 18 - Desvio de linearidade no descarregamento das curvas P x COD para obtenção 

do valor de PCL. 

O valor de KCL é obtido pela composição das Equação 4.5 e 4.6. 

                                                                            (4.5) 

 

(4.6) 

onde, a é o tamanho da trinca em metros, W é a largura do corpo de prova em metros, PCL é a 

carga obtida na curva em Newtons, S é a distancia entre apoios em metros, B é a espessura do 

corpo de prova em metros e BN é a espessura nominal do corpo de prova em metros. 

Foi realizado ainda modelamento matemático nas curvas da/dN x K dos aços para trilhos. 

Para realização do ajuste matemático, foi adotada uma expressão desenvolvida por Forman e 
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Mettu (1992), para correlacionar a taxa de crescimento de trinca por fadiga com a sua força 

motriz (curva sigmoidal), conhecida como equação NASGRO, Equação 4.6. 

(4.6) 

Onde da/dN é a taxa de crescimento de trinca por fadiga, K é a força motriz para 

crescimento de trinca por fadiga, KTH é o limiar de força motriz, KC é tenacidade à fratura 

(obtida em ensaio próprio), R  é relação entre tensões em fadiga, C, m, p, q são as constantes 

de ajuste.  

Os ajustes foram todos efetuados por intermédio do software ORIGIN-Pro 9.0, de 2013. 

Alguns pontos da terceira região da curva foram apagados para realização do ajuste das 

curvas, uma vez que tais pontos não representam a força motriz para propagação da trinca em 

estado plano de deformação.  

4.2.6. Fractografia 

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

fadiga, tração e tenacidade à fratura, via MEV. Esta análise foi realizada para a identificação e 

confirmação dos micromecanismos de fratura presentes no material.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos nesse trabalho e uma discussão que teve 

por objetivo principal comparar os dois aços estudados e relacionar as características 

microestruturais de ambos com suas propriedades mecânicas. Esta discussão foi baseada nos 

resultados obtidos e em dados, publicados por outros autores, referentes ao assunto 

investigado. 

5.1. Análise Química 

Os resultados da análise química realizada na região do boleto por espectrometria de emissão 

óptica são apresentados na Tabela V.1. 

Tabela V. 1 - Composição química (% em massa) dos trilhos TFS e TFP. 

Elemento Fe C Si Mn S P Ti 

Análise Química 
(Porcentagem em massa) 

TFS 97,10 0,731 0,539 1,24 0,0047 0,01510 0,0024 

TFP 97,10 0,792 0,304 0,883 0,0043 0,01730 0,0005 

Elemento Cr Mo Ni Al V Cu Nb 

Análise Química 
(Porcentagem em massa) 

TFS 0,218 0,01660 0,02590 0,00630 0,0032 0,0169 0,0170 

TFP 0,209 0,01660 0,02270 0,00530 0,0016 0,0095 0,0022 

A composição química encontrada para os trilhos TFS e TFP apresenta valores, em sua 

maioria, de acordo com o especificado para as classes de trilho standard e premium, 

respectivamente, segundo a norma AREMA.  

Pode-se observar que o aço TFS apresenta menor teor de carbono e maior teor de manganês 

comparado ao aço TFP. É possível avaliar que o teor mais baixo de manganês do aço 

premium se deve ao fato de que esse trilho sofre tratamento térmico no boleto e se torna 

necessário reduzir a temperabilidade do mesmo para não ocorrência de estrutura martensítica. 

Deve-se ressaltar, ainda, que era esperado que o aço TFP apresentasse maior teor de 

elementos de liga comparado ao aço TFS, por se tratar de um trilho premium, uma vez que 

admite-se em geral, que o retardo da recristalização da austenita devido à fina precipitação de 

carbonetos durante a laminação à quente é responsável pelo refino de grão observado em aços 

microligados ao nióbio, vanádio e titânio. 
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5.2. Análise Microestrutural 

A seguir serão apresentados os resultados das análises microestruturais dos trilhos TFS e TFP, 

realizadas por meio de microscopia óptica e eletrônica de varredura. 

5.2.1. Metalografia 

As Figuras 5.1 e 5.2 mostram fotomicrografias antes da realização do ataque químico, com o 

objetivo de se caracterizar a presença de inclusões. Como mostrado, há predominância 

aparente de inclusões de óxido com morfologia globular, as quais caracterizam-se por 

pequenas partículas circulares dispersas aleatoriamente na matriz (ASTM E45, 2005). 

 

Figura 5. 1 – Inclusões de óxido globular no aço TFS, aumento de 100X via microscopia 

óptica, sem ataque, região central do boleto. 
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Figura 5. 2 – Inclusões de óxido globular no aço TFP, aumento de 100X via microscopia 

óptica, sem ataque, região central do boleto. 

Micrografias obtidas na região central dos boletos dos trilhos, após ataque químico com Nital 

2%, são apresentadas nas Figuras 5.3 e 5.4, para os aços TFS e TFP respectivamente. 

Observa-se que a microestrutura do aço, para ambos os trilhos, é constituída por perlita fina 

em sua maioria, sem presença de ferrita pró-eutetóide em contorno de grãos. Utilizando-se da 

técnica de polarização da luz no microscópio óptico, as colônias perlíticas definem-se com 

clareza pela diferenciação de cores.   

Tal microestrutura era esperada, uma vez que a composição química avaliada indica aços 

eutetóides. Outra característica observada na análise metalográfica foi a homogeneidade da 

microestrutura.          
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(a) 

 

(b) 

Figura 5. 3 - Micrografia do aço TFS, ataque Nital 2%, a) aumento de 200X; b) aumento de 

1000X - MO. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 5. 4 - Micrografia do aço TFP, ataque Nital 2%, a) aumento de 200X; b) aumento de 

1000X - MO. 

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

perlítica, como mostrado nas Figuras 5.5 e 5.6. 
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                                     (a)                                                           (b) 

Figura 5. 5 - Micrografia do aço TFS, ataque Nital 2%, a) aumento de 4000X; b) aumento de 

10000X - MEV. 

  

                                     (a)                                                           (b) 

Figura 5. 6 – Micrografia do aço TFP, ataque Nital 2%, a) aumento de 4000X; b) aumento de 

10000X - MEV. 
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5.2.2. Determinação do tamanho médio das colônias de perlita 

As microestruturas atacadas termicamente para a determinação do tamanho médio das 

colônias de perlita, conforme descrito em 4.2.2.2, são apresentados nas Figuras 5.7 e 5.8 paras 

os aços TFS e TFP respectivamente. Observa-se que existem contornos bem definidos e sub-

contornos em todas as figuras. Como exposto em 4.2.2.2, a determinação do tamanho da 

colônia de perlita baseou-se nestes contornos mais bem definidos.  

Por meio do procedimento dos interceptos (ASTM E112, 2014) foi possível estimar o 

tamanho médio das colônias de ambos os aços, cujos resultados são apresentados na Tabela 

V.2, e a discussão de sua relação com as demais propriedades do material será realizada 

posteriormente. 

 

Figura 5. 7 – Micrografia apresentando os contornos das colônias da perlita para o aço TFS, 

aumento de 200X, ataque térmico. 
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Figura 5. 8 - Micrografia apresentando os contornos das colônias da perlita para o aço TFP, 

aumento de 200X, ataque térmico. 

Tabela V. 2 - Tamanho médio das colônias de perlita. 

Trilho Tamanho médio das colônias de perlita (m) 

TFS 43 ± 3 

TFP 28 ± 2 

Pela análise desta tabela, observa-se que o trilho TFS apresentou maior valor de tamanho de 

colônia em comparação com o trilho TFP. 

5.2.3. Determinação do espaçamento interlamelar 

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

por meio de microscopia eletrônica de varredura. Para cada campo investigado, fez-se uma 

medida representativa daquele espaço traçando-se uma linha perpendicular a um certo número 

de lamelas, conforme o item 4.2.2.3.  

Os resultados são mostrados na Tabela V.3, e a discussão de sua relação com as demais 

propriedades do material será realizada posteriormente. 
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Tabela V. 3 - Espaçamento interlamelar médio da perlita. 

Trilho Espaçamento interlamelar da perlita (m) 

TFS 0,18 ± 0,03 

TFP 0,09 ± 0,01 

Pela análise desta tabela, observa-se que o trilho TFS apresenta um maior valor de 

espaçamento entre as lamelas de cementita na perlita, em comparação com o trilho TFP. 

De acordo com a literatura (SILVA, 1995; TALEFF et al., 2002; LEE, 2005; SCHNEIDER, 

2005) os trilhos premium, por apresentarem maior teor de carbono e de elementos de liga 

(formadores de carbonetos que limitam o crescimento de grão) em sua composição química e 

por serem fabricados com tratamento térmico no boleto, apresentam estrutura mais refinada, 

com menor tamanho de colônia de perlita e de espaçamento interlamelar. 

5.3. Ensaios Mecânicos Tradicionais 

A seguir serão apresentados os resultados dos ensaios para determinação das propriedades 

mecânicas básicas (dureza e resistência mecânica à tração) realizados nos trilhos TFS e TFP. 

5.3.1. Ensaios de dureza 

Os resultados dos ensaios de dureza realizados na região central do boleto são mostrados na 

Tabela V.4, e serão confrontados com as outras propriedades medidas nesse trabalho e com 

características da microestrutura de cada aço. 

Tabela V. 4 - Dureza média na região central dos boletos. 

Trilho Dureza Brinell na região central do boleto 

TFS 305 ± 8 

TFP 364 ± 23 

Os resultados de dureza apresentam, para os trilhos TFS e TFP, valores dentro do 

especificado para as classes de trilho standard e premium, respectivamente, segundo a norma 

AREMA (2013) e a IHHA. 
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A Figura 5.9 mostra que o trilho TFS apresenta comportamento homogêneo no perfil de 

dureza ao longo da linha transversal do boleto. Devido ao tratamento térmico ao final da 

laminação sofrido pelo trilho TFP e à sua estrutura mais refinada (menor tamanho de colônia 

de perlita e de espaçamento lamelar) e ao maior teor de carbono (o que oferece ao aço um 

aumento de resistência mecânica), este apresentou maiores valores de dureza, em torno de 

360HB no núcleo do boleto até 404HB na região mais próxima a superfície.  

 

Figura 5. 9 – Perfil de dureza transversal medida nos boletos dos trilhos TFS e TFP com as 

respectivas microestruturas, via MEV, das regiões analisadas. 

A diferença entre os valores de durezas entre o trilho sem tratamento térmico superficial do 

boleto (TFS) e com tratamento (TFP) atesta a efetividade deste procedimento de produção 

quanto às propriedades mecânicas requeridas para este componente, tais como alta dureza e 

limite de resistência. Um maior endurecimento no trilho TFP está associado também a uma 

perlita mais refinada, como mostrado nas Figuras 5.10 e 5.11, que indicam que a dureza varia 

de forma inversamente proporcional em relação ao tamanho da colônia de perlita e ao 

espaçamento interlamelar, como apresentado na revisão da literatura.  
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Figura 5. 10 – Relação entre os valores de dureza e tamanho da colônia de perlita para os 

trilhos TFS e TFP. 
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Figura 5. 11 - Relação entre os valores de dureza e espaçamento interlamelar da perlita para 

os trilhos TFS e TFP. 
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5.3.2. Ensaios de tração 

Os resultados das médias para os ensaios de tração realizados em três corpos de prova para 

cada trilho estudado são apresentados na Tabela V.5 e na Figura 5.12. 

Tabela V. 5 - Resultados dos ensaios de tração dos aços TFS e TFP. 

Trilho σLE (MPa) σLR (MPa) εt (%) RA (%) 

TFS 924 ± 11 1056 ± 4 9 ± 3 18 ± 2 

TFP 1180 ± 72 1339 ± 48 7 ± 1 20 ± 3 

onde σLE é a tensão limite de escoamento, σLR a tensão limite de resistência por tração, εt é a 

deformação total, RA a redução de área transversal por tração. 

 

Figura 5. 12 – Curvas médias “Tensão-Deformação” para os trilhos TFS e TFP. 

Ao realizar uma análise do desempenho por tração dos aços, com aplicação da equação de 

Ramberg-Osgood, Equação 5.1, para descrever os regimes elástico e plástico de ambos os 

aços, os resultados apresentados nas Figuras 5.13 e 5.14 foram obtidos. 

                                                                      (5.1) 

Nesta equação, H e n são constantes de ajuste. O valor de n refere-se ao coeficiente de 

encruamento do material, descrevendo a sua capacidade para endurecimento por deformação. Esta 
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equação é muito utilizada na Mecânica de Fratura, para avaliação do comportamento mecânico de 

materiais. Os ajustes são realizados a partir da transformação da curva de engenharia para a curva 

real de tração. 
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Figura 5. 13 – Curva ajustada de tração, aço TFS. 
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Figura 5. 14 – Curva ajustada de tração, aço TFP. 
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Percebe-se que o trilho TFP possui maior resistência mecânica se comparado ao trilho TFS. 

Da mesma forma que para os valores de dureza, a estrutura mais refinada e o maior teor de 

carbono, segundo a literatura (aplicação das equações de Hall-Petch, Gladman e Hyzak e 

Bernstein para o cálculo da tensão limite de escoamento, que levam em consideração o 

tamanho da colônia de perlita e o espaçamento interlamelar) e confirmado pelos resultados 

obtidos nesse trabalho, apresentados nas Figuras 5.15 e 5.16, conferem maior resistência 

mecânica ao aço, que nesse caso é o trilho TFP. 
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Figura 5. 15 - Relação entre os valores de tensão limite de resistência e tamanho da colônia de 

perlita para os trilhos TFS e TFP.  
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Figura 5. 16 - Relação entre os valores de tensão limite de resistência e espaçamento 

interlamelar da perlita para os trilhos TFS e TFP. 

Ainda foi possível confirmar que existe uma relação entre tensão limite de resistência e 

dureza, uma vez que as duas propriedades refletem a resistência à deformação plástica do 

material, Figura 5.17. 
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Figura 5. 17 – Relação entre os valores de tensão limite de resistência e dureza dos aços TFS e 

TFP. 

5.4. Ensaio de Tenacidade à Fratura 

A Tabela V.6 mostra os resultados dos ensaios de tenacidade à fratura. Pode ser observado 

que os ensaios apresentaram valores para PQ, PMAX e KQ que validam o ensaio para obtenção 

de KIC calculados pela mecânica de fratura linear elástica segundo a norma ASTM E399 

(2012).  

Tabela V. 6 - Resultados dos ensaios de tenacidade à fratura (KIC) para os aços TFS e TFP. 

Trilho PQ (kgf) PMAX (kgf) PMAX/PQ 2,5(KQ/LE)
2
 KQ (MPa.m

1/2
) KIC (MPa.m

1/2
) 

TFS –1 822,31 887,38 1,08 4,4 39,03 39,03 

TFS – 2 833,35 906,62 1,08 4,6 39,55 39,55 

TFS – 3 812,77 858,19 1,06 4,4 38,57 38,57 

TFS      39,05±0,5 

TFP – 1 789,43 828,63 1,05 2,5 37,5 37,5 

TFP – 2 803,61 863,34 1,07 2,6 38,1 38,1 

TFP – 3 784,84 858,44 1,09 2,5 37,3 37,3 

TFP      37,6±0,5 



 62 

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

literatura para aços eutetóides (KAVISHE e BAKER, 1985; SILVA, 1995; LIMBERGER, 

2000; SCHNEIDER, 2005; RAVAEE e HASSANI, 2007) e estão acimada do limite inferior 

exigido pela Norma Europeia EN13574-1 (2003). Apesar de estarem dentro da faixa esperada, 

esses valores são considerados baixos para esse tipo de material, Marich e Curcio (1978b) 

apresentam como um bom valor de tenacidade à fratura para trilhos standard, o valor médio 

de 49MPa.m
1/2

. O pequeno desvio padrão obtido para os aços indica que a dispersão de 

resultados é inexpressiva, mostrando a homogeneidade das microestruturas. 

Para exemplificar o comportamento em fratura linear-elástico dos trilhos são mostrados nas 

Figuras 5.18 e 5.19, gráficos de carga aplicada em função do deslocamento medido no clip-

gage para alguns corpos de prova ensaiados. A curva carga versus deslocamento do corpo de 

prova número 1 para o aço TFP apresentou comportamento do tipo III segundo a Norma 

ASTM E399 (2012), neste caso, a carga PQ foi igual à carga PMAX. Já o corpo de prova 1 do 

trilho TFS, apresentou comportamento do tipo II, ou seja, a carga PQ foi igual à carga de pop-

in. 

 

Figura 5. 18 - Curva carga-deslocamento do tipo III no ensaio de tenacidade à fratura para o 

corpo de prova 1 TFP. 
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Figura 5. 19 - Curva carga-deslocamento do tipo II no ensaio de tenacidade à fratura para o 

corpo de prova 1 TFS. 

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

KIC, o aço do trilho TFS apresentou um maior valor de tenacidade à fratura comparado ao 

trilho TFP. 

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

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

Figuras 5.20 e 5.21. 
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Figura 5. 20 - Relação entre os valores de tenacidade à fratura e tamanho da colônia de perlita 

para os trilhos TFS e TFP. 
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Figura 5. 21 – Relação entre os valores de tenacidade à fratura e espaçamento interlamelar 

para os trilhos TFS e TFP. 



 65 

O fato dessas propriedades terem se comportado de forma diretamente proporcional atesta, 

nesse caso, a influência benéfica de uma estrutura menos refinada sobre a tenacidade à 

fratura, o que pode ser confrontado com os resultados de resistência mecânica dos materiais 

no ensaio de tração, que de forma inversa apresentou melhor resultado para uma estrutura 

mais refinada. Esse é um resultado esperado quando comparamos tenacidade à fratura com 

resistência mecânica, duas grandezas classicamente antagônicas. Esse fato pode ser avaliado 

na Figura 5.22.  
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Figura 5. 22 - Relação entre os valores de tensão limite de resistência e tenacidade à fratura. 

Porém é importante lembrar que alguns autores que realizaram estudos semelhantes a esse, 

encontraram uma relação inversa à relação obtida nesse trabalho. Como existe uma 

divergência de resultados, vários autores atestam que não se deve relacionar tenacidade à 

fratura e espaçamento interlamelar de uma maneira formal. A influência da microestrutura sob 

a tenacidade à fratura deve ser estudada sem a interferência de outros parâmetros e essa 

influência depende tanto da distância entre as lamelas quanto da espessura das mesmas, como 

discutido no item 3.2.2. 
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5.5. Ensaio de Propagação de Trinca por Fadiga 

As curvas da/dN x K, para os dois aços, obtidas nos ensaios de fadiga são apresentadas na 

Figura 5.23. Comparando-se o comportamento em fadiga dos dois trilhos, observa-se 

comportamentos semelhantes na região II, conforme citado na literatura esta região é menos 

sensível à composição química e à microestrutura. Já na região I observa-se que o valor de 

ΔKTH para o trilho TFS é maior que para o trilho TFP. O trilho TFS apresenta melhor 

desempenho nesse caso. Na região III, volta a ocorrer dependência de comportamento com a 

composição química e com a microestrutura. 
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Figura 5. 23 - Curva sigmoidal da/dN x ΔK em escala bi-logarítimica para os aços TFS e TFP. 

Para cada uma das curavas da/dN x K obtidas nos ensaios de fadiga, fez-se uma separação 

aproximada entre os três regimes de crescimento de trinca; obteve-se o limiar KTH (para 

da/dN=1 x 10
-7

mm/ciclo); foi realizado, por meio do Software ORIGIN-Pro 9.0, o ajuste 

linear na região II com base na Equação de Paris (Equação 4.4), fornecendo automaticamente 

os valores dos Coeficientes de Paris, C e m, e o ajuste das curvas com base na Equação de 

NASGRO (Equação 4.6), para obter os valores das constantes p e q. Os resultados são 

apresentados nas Figuras 5.24 e 5.25 e mostrados na Tabela V.7, bem como os valores de KCL 

obtidos sempre para um valor de K correspondente a da/dN = 1x10
-7

mm/ciclo, na região I. 
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Figura 5. 24 - Curva sigmoidal da/dN x ΔK em escala bi-logarítimica (pontos vermelhos), 

ajuste da região linear pela Equação de Paris (linha verde) e curva ajustada, pela Equação 

NASGRO, de crescimento de trinca por fadiga  (linha azul) para o aço TFS. 

 

Figura 5. 25 Curva sigmoidal da/dN x ΔK em escala bi-logarítimica (pontos azuis), ajuste da 

região linear pela Equação de Paris (linha verde) e curva ajustada, pela Equação NASGRO, 

de crescimento de trinca por fadiga  (linha vermelha) para o aço TFP. 
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Tabela V. 7 - Valores referentes aos resultados dos ensaios de fadiga para os aços TFS e TFP. 

 KTH 
(MPa.m1/2) 

C(Paris) 
m(Paris) 

(mm/ciclo/MPa.m
-1/2) 

C(NASGRO) 
m(NASGRO) 

(mm/ciclo/MPa.m
-1/2) 

p q KCL 

(MPa.m1/2) 

TFS 9,04±0,27 2,14 x 10
-10 

4,14 2,54 x 10
-10

 4,15 0,30 10,11 4,63 

TFP 7,96±0,38 1,48 x 10
-9 

3,44 1,48 x 10
-9

 3,44 0,46 2,93 4,08 

Os valores para KTH e para as constantes C e m estão de acordo com os valores encontrados 

por outros autores (ROMANIV et al., 1983; DAEUBLER et al., 1990; SILVA, 1995; 

LIMBERGER, 2000; SCHNEIDER, 2005; AGLAN e FATEH, 2007; PEIXOTO e 

FERREIRA, 2012; TABATABAEI, 2014) que realizaram ensaios semelhantes para aços 

perlíticos empregados em trilhos ferroviários. 

O valor de ΔKTH converge para aproximadamente 9,04MPa.m
1/2

 para o trilho TFS e  para 

aproximadamente 7,96MPa.m
1/2

 para o trilho TFP. Trata-se de uma diferença de cerca de 14% 

nos valores do limiar, mostrando a significativa influência da microestrutura nessa região (o 

tamanho de trinca crítico varia com o quadrado do fator de intensidade de tensões). A 

diferença para os valores de KTH entre os aços se deve ao efeito da composição química e da 

microestrutura no valor do limiar KTH, como discutido na revisão da literatura, um aço 

perlítico com maior tamanho de colônia e maior espaçamento lamelar (características do 

trilho TFS em comparação com o trilho TFP) apresenta maior resistência à propagação de 

trinca (Figuras 5.26 e 5.27). Este resultado também pode ser explicado por intermédio do 

cálculo do fechamento de trinca, conforme será visto a seguir.  
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Figura 5. 26 - Relação entre os valores de limiar threshold e tamanho da colônia de perlita 

para os trilhos TFS e TFP. 
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Figura 5. 27 - Relação entre os valores de limiar threshold e espaçamento interlamelar para os 

trilhos TFS e TFP. 
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Pode-se observar na Figura 5.28, que o desenvolvimento de um maior fechamento de trinca 

na região I induz a uma maior resistência ao trincamento por fadiga, conforme previsto na 

literatura. De acordo Suresh (2004) o fechamento de trinca na região I é do tipo induzido por 

rugosidade, pois nessa região há menor fator de intensidade de tensão e as dimensões da zona 

plástica na ponta da trinca são menores que o tamanho de grão médio do material. Além 

disso, no regime próximo ao limiar, o material apresenta uma condição de deformação plana 

com baixa escala de escoamento e os efeitos do fechamento de trinca induzido por 

plasticidade são insignificantes. 
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Figura 5. 28 - Relação entre os valores de limiar threshold e fechamento de trinca para os 

trilhos TFS e TFP. 

A Figura 5.29 confronta os valores de KTH obtidos nos ensaios de fadiga com a tensão limite 

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

grandezas, conforme citado na literatura. O aço de maior resistência mecânica (TFP) 

apresentou, portanto, menor resistência ao trincamento por fadiga. 
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Figura 5. 29 - Relação entre os valores de limiar threshold e tensão limite de resistência para 

os trilhos TFS e TFP. 

5.6. Fractografia 

As superfícies de fratura dos corpos de prova provenientes dos ensaios de tração, tenacidade à 

fratura e propagação de trinca por fadiga dos aços estudados foi analisada por um microscópio 

eletrônico de varredura e serão apresentadas a seguir. 

5.6.1. Ensaio de tração 

Na análise das superfícies de fratura dos corpos de prova rompidos nota-se que todos 

apresentaram a mesma morfologia. As Figuras 5.30 e 5.31 mostram uma fractografia de duas 

regiões da superfície de fratura de um dos corpos de prova analisados, tanto para o trilho TFS 

quanto para o trilho TFP, onde se observa uma região de transição entre fratura dúctil e frágil, 

mais ao centro do corpo de prova e fratura do tipo frágil na maior extensão da superfície, 

evidenciada pela presença de micromecanismos de fratura por clivagem. 
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                      (a)                                                             (b) 

Figura 5. 30 – Fractografia da superfície de fratura de um corpo de prova de tração do aço 

TFS (a) na região de transição no centro do corpo de prova e (b) na região de fratura frágil, 

aumentos de 500X e 1000X, MEV. 

  

                          (a)                                                     (b) 

Figura 5. 31 – Fractografia da superfície de fratura de um corpo de prova de tração do aço 

TFP (a) na região de transição no centro do corpo de prova e (b) na região de fratura frágil, 

aumentos de 500X e 1000X, MEV. 
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5.6.2. Ensaio de tenacidade à fratura 

As Figuras 5.32 e 5.33 mostram a fractografia, obtida via microscopia eletrônica de varredura, 

da superfície de fratura dos corpos de prova dos ensaios de tenacidade à fratura. Foi escolhido 

um corpo de prova de cada trilho para ser analisado no MEV. 

  

                      (a)                                                              (b) 

Figura 5. 32 - Fractografia da superfície de fratura de um corpo de prova de tenacidade à 

fratura do aço TFS (a) fratura completa com aumento de 16X e (b) fratura logo após a região 

de pré-trinca com aumento de 500X, MEV. 
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                                (a)                                                              (b)  

Figura 5. 33 – Fractografia da superfície de fratura de um corpo de prova de tenacidade à 

fratura do aço TFP (a) fratura completa com aumento de 16X e (b) fratura logo após a região 

de pré-trinca com aumento de 500X, MEV. 

A análise da superfície de fratura dos corpos de prova rompidos mostrou para os dois aços, 

um comportamento frágil, evidenciado pela presença de facetas de clivagem encontradas em 

toda a extensão da fratura.  

5.6.3. Ensaio de propagação de trinca por fadiga 

As Figuras 5.34 e 5.35 mostram as superfícies de fratura de corpos de prova de fadiga dos 

dois aços estudados, obtidas via MEV. Para cada aço, são apresentadas fractografias com 

ampliação de 2000X, para caracterização das três regiões distintas de crescimento de trinca. 

Neste caso, a correlação foi a seguinte: região I: análise para da/dN ≈ 2 x 10
-7

mm/ciclos; 

região II: da/dN ≈ 2 x 10
-5

mm/ciclos e região III: da/dN ≈ 2 x 10
-3

mm/ciclo.  



 75 

   

                                  (a)                                                              (b) 

  

(c) 

Figura 5. 34 - Superfície de fratura do corpo de prova ensaiado por fadiga, aço TFS, MEV, 

2000X (a) região I, (b) região II e (c) região (III) da fratura. 
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                                   (a)                                                                   (b) 

 

 (c) 

Figura 5. 35 - Superfície de fratura do corpo de prova ensaiado por fadiga, aço TFP, MEV, 

2000X(a) região I, (b) região II e (c) região (III) da fratura. 

Percebe-se que o mecanismo de fratura é o mesmo para ambos os aços. Nos dois acasos há 

diferenças entre as três regiões de trincamento; na região I, a superfície de fratura tem um 

aspecto “facetado” com presença de vales e picos, caracterizando o trincamento por 

escorregamento de planos cristalográficos, típico do limiar KTH. Na região II, a superfície de 
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fratura encontra-se mais plana. Nesta região, não foram identificadas as tradicionais “estrias” 

de fadiga, devido à alta dureza dos aços. Na região III, considerando que o material está na 

iminência de se fraturar, o comportamento é frágil, e o trincamento ocorre por clivagem.  

Pela análise fratográfica, pode-se concluir que as diferenças existentes entre os aços em 

relação à sua resistência ao crescimento de trinca por fadiga não foram suficientes para alterar 

o mecanismo de trincamento por fadiga. 
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6. CONCLUSÕES 

O presente trabalho teve o objetivo de caracterizar, avaliar e comparar o comportamento dos 

aços aplicados em trilhos ferroviários standard TFS e premium TFP, chegando-se às 

seguintes conclusões: 

     Pela análise microestrutural dos aços, constatou-se que ambos apresentam estrutura 

totalmente perlítica e que existe uma diferença microestrutural entre eles, sendo que o 

trilho TFP tem estrutura mais refinada, com menor tamanho de colônia de perlita e de 

espaçamento interlamelar em comparação com o trilho TFS.  

     Os ensaios de dureza mostraram diferenças entre os aços, comprovando que o aço 

classificado com premium apresenta maiores valores de dureza ao longo do perfil, bem 

como variação desses valores medidos ao longo da linha transversal. 

     Avaliou-se pelos ensaios de tração que o aço do trilho TFP apresenta maior resistência 

mecânica que o aço do trilho TFS. 

     Comprovou-se no ensaio de tenacidade à fratura que uma estrutura mais refinada traz uma 

consequência deletéria a essa propriedade, apesar de vários autores entenderem que não é 

possível correlacionar tais propriedades de uma maneira formal. Porém, a relação entre 

tenacidade à fratura e resistência mecânica está de acordo com o comportamento clássico 

que mostra que essas propriedades são inversas. Pelos resultados obtidos, constatou-se 

que o trilho TFP apresentou pior desempenho em tenacidade à fratura comparado ao trilho 

TFS. 

     No ensaio de propagação de trinca por fadiga, verificou-se que o aço TFP tem pior 

desempenho em fadiga comparado ao aço TFS, por apresentar um limiar de propagação 

de trinca mais baixo.  

     As fractografias obtidas para todos os ensaios garantem que os aços estudados apresentam 

comportamento frágil em temperatura ambiente e nas condições estudadas 

     É importante observar que apesar de se tratar de um trilho premium com maior dureza, 

resistência mecânica e resistência ao desgaste, o trilho TFP tem pior desempenho, em 

relação ao trilho standard, em tenacidade à fratura e resistência à propagação de trinca por 

fadiga. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

A partir dos resultados obtidos nesse trabalho é possível sugerir um estudo para estabelecer 

intervalos de inspeção nos trilhos da VLI. Estratégias podem ser desenvolvidas para 

acompanhar o crescimento de trincas e avaliar sua taxa de propagação nos trilhos em serviço. 

Autores apresentam modelos capazes de realizar essa avaliação à partir dos resultados já 

obtidos nesse trabalho: 

     As curvas da/dN são importantes para a previsão da vida remanescente em fadiga. A 

metodologia de falha controlada (fail safe), o método da semelhança e a avaliação crítica 

de defeitos (BRANCO, FERNANDES e CASTRO, 1986) estudam o período de 

crescimento de trinca. O cálculo do numero de ciclos de propagação por fadiga de uma 

trinca até um tamanho crítico é efetuado por meio da integração da equação da lei de 

propagação da trinca levantada para o material em questão. Essa integração determina a 

relação entre a lei teórica, já avaliada nesse trabalho, a tensão nominal real e a dimensão 

do defeito medido no campo. O método da semelhança é capaz de reproduzir condições 

reais de propagação de trincas, partindo do princípio de que o mesmo valor de K 

aplicado em geometrias diferentes produz o mesmo valor de da/dN. 

     A análise do crescimento de defeitos transversais internos via fórmulas da mecânica de 

fratura aplicada à fadiga, desenvolvidas por Orringer et al. (1988), permitem determinar o 

tamanho do defeito no qual a falha no trilho pode ser esperada (quando o trem viaja sobre 

o mesmo) e o tempo para que o defeito cresça de um certo tamanho até um tamanho 

crítico (vida remanescente). Esse método exige uma avaliação em laboratório da vida em 

fadiga e da tenacidade à fratura do material, dados que serão utilizados como input no 

modelamento desenvolvido por Orringer et al. (1988). 

Também se mostra interessante após obtenção dos resultados apresentados neste trabalho, 

avaliar o processo de nucleação de trincas, que segundo a literatura é propriedade bastante 

afetada pela microestrutura e pela qualidade metalúrgica do material. 
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Abstract: Two different types of eutectoid steels are used nowadays in the Brazilian 

construction of railroads. Premium and Standard types of rails are classified depending on the 

presence of certain alloying elements and the type of heat treatment done on the rails head. 

This work characterize the microstructure and the mechanical behavior of five of those steels 

(four Premium and one Standard), coming from different countries. The characteristics were 

evaluated by light optical and scanning electron microscopy, tensile and hardness tests. 

Metallographic examination showed the presence of fine pearlite in all steels, with a normal 

distribution of inclusions. On the other hand, mechanical tests showed that exists a significant 

difference among the steels . Therefore, it’s very important an adequate selection of the steel 

for a particular purpose and location.  

Keywords: Railroad steels, microstructure, tensile and hardness properties. 



 87 

EFFECT OF SOME MICROSTRUCTURAL CHARACTERISTICS ON THE 

FRACTURE TOUGHNESS AND FATIGUE CRACK GROWTH RESISTANCE OF 

FIVE DIFFERENT PEARLITIC STEELS FOR RAILROAD APPLICATION 

L.P.Moreira
1
, T.G.Viana

1
, L.B.Godefroid

2
, G.L.Faria

2
, L.C.Cândido

2 

(1) Master student, REDEMAT/ UFOP, Ouro Preto – MG.
 

(2) D.Sc., DEMET/EM/UFOP, Ouro Preto – MG. 

 

Contribuição técnica ao 23
rd

 ABCM International Congress of Mechanical Engineering - 

COBEM, Rio de Janeiro - RJ, 06 a 12 de dezembro de 2015. 

Abstract: Two different types of eutectoid steels are used nowadays in the Brazilian 

construction of railroads (not manufactured here). Premium and Standard types of rails are 

classified depending on the presence of certain alloying elements and the heat treatment done 

on the rails head. This work characterize the microstructure and determines the fracture 

toughness and fatigue behavior of five of those steels (four Premium and one Standard), 

coming from different countries. The microstructure was evaluated by light optical and 

scanning electron microscopy (SEM). Grain size and pearlite interlamelar spacing were 

measured. In addition, tensile tests, fracture toughness tests (linear elastic fracture mechanics - 

KIC), and fatigue crack propagation tests (da/dN x K) were performed. The fracture surfaces 

of the specimens of all tests were analyzed by SEM to confirm the material fracture 

mechanism. Metallographic examination showed the presence of fine pearlite in all steels, 

with a normal distribution of inclusions, but with significant differences between the 

microstructural characteristics. Mechanical tests showed that exists a significant difference 

among the steels. The microstructural aspects were correlated with the results of fracture 

mechanics and fatigue crack propagation in order to show the effect of the microstructure on 

the mechanical behavior of the steels and provide relevant information for an adequate 

selection of steel for railroad applications. It was confirmed that a more refined microstructure 

steels has greater tensile resistance, lower value of fracture toughness KIC and worse behavior 

in fatigue, with smallest value of fatigue propagation resistance in crack growth region I 

(KTH). The fractography confirmed the brittle behavior of those materials.  

Keywords: Microstructure, Fracture Toughness, Fatigue Crack Growth Resistance, Railroad 

Steel. 
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Resumo: Dois tipos diferentes de aços eutetóides são usados atualmente na construção das 

estradas de ferro no Brasil. Os trilhos são classificados como Premium ou Standard de acordo 

com a presença de certos elementos de liga e da realização de tratamento térmico no boleto do 

trilho. Este trabalho caracteriza a microestrutura, e determina a tenacidade à fratura de cinco 

desses aços (quatro Premium e um Standard), provenientes de diferentes países. A 

microestrutura foi avaliada por microscopia óptica (MO) e eletrônica de varredura (MEV). 

Tamanho da colônia e espaçamento interlamelar da perlita foram medidos. Além disso, foram 

realizados ensaios de tração e de tenacidade à fratura via mecânica de fratura elástica linear 

(KIC). A metalografia mostrou a presença de perlita fina em todos os aços, com uma 

distribuição normal de inclusões. Por outro lado, os ensaios mecânicos demonstraram que 

existe uma diferença significativa de comportamento entre os aços. Os aspectos da 

microestrutura avaliados foram correlacionados com os resultados de tenacidade à fratura, a 

fim de mostrar o efeito da microestrutura no comportamento mecânico do aço e tornar 

possível uma seleção adequada do aço para aplicação na via permanente.  

 

Palavras-chave: Trilho ferroviário; Tenacidade à fratura; Microestrutura. 


