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RESUMO 

 

Como a maioria dos equipamentos de detecção de danos em rodas utilizados atualmente 

baseiam-se em sensores de deflexão dos trilhos, aplicando strain gauges, somente os danos de 

rodas que causam impactos de grandes valores são detectados, os danos superficiais menores 

como escamações provocadas por micro trincas não são detectadas por esses sensores. Este fato 

motivou a verificação da funcionalidade dos sensores de vibração e ruído para detectar também 

danos que causem menores impactos. Outra motivação foi a escassez de publicações técnicas 

do meio ferroviário brasileiro, motivo pelo qual o detalhamento de alguns fundamentos técnicos 

sobre a via permanente e o material rodante, tanto de linhas de passageiros quanto de carga, 

ressaltando a caracterização das rodas ferroviárias, seus danos, desgastes e normas relacionadas. 

É apresentado o desenvolvimento do equipamento de detecção de danos nas superfícies de 

rolamento das rodas ferroviárias, que possibilite a identificação do rodeiro que possua as rodas 

com danos, por meio do uso de sensores de vibração e ruído nos trilhos e dispositivos 

eletrônicos de armazenamento de dados, a identificação de danos nas rodas foi realizada pela 

comparação dos níveis em amplitude dos dados de rodas com danos, em relação aos dados de 

rodas sem nenhum dano. Sendo a confirmação desses danos detectados feita posteriormente 

pela inspeção visual em vala de manutenção. A coleta de dados foi executada com a instalação 

do equipamento nas linhas ferroviárias da CBTU-STU/BH - Companhia Brasileira de Trens 

Urbanos – Superintendência de Tens Urbanos de Belo Horizonte. Ficou confirmado que é 

plenamente viável o desenvolvimento de um sistema de detecção de danos de rodas ferroviárias, 

com tecnologia simples e de baixo custo. 

 

Palavras-Chave: Danos de rodas ferroviárias, desgastes de rodas ferroviárias, detecção de danos 

em rodas ferroviárias, impacto da roda ferroviária com danos sobre o trilho, sensores de 

vibração e ruído. 

 

 

 

 

 



  

   

 

ABSTRACT 

 

As most wheel damage detection equipment currently used are based on rail deflection 

sensors, applying strain gauges, only wheel damages that cause large values impacts are 

detected, minor surface damages such as scaling, caused by micro-cracks, cannot be detected 

by these sensors. This circumstance motivated a verification in vibration and noise sensors 

functionality to detect damages that cause less impact too. Another motivation was the lack of 

technical publications on the Brazilian railroad system, reason for detailing some technical 

fundaments about the permanent track and rolling stock on both passenger lines and freight, 

emphasizing the railway wheels characterization, their damages, wear and related standards. 

Presented the development of the damage detection equipment on rolling surfaces of the railway 

wheels that allows the identification of the wheelsets, using vibration and noise sensors on rails 

and electronic data storage devices, the wheel damages identification were achieved by 

comparing amplitude levels on damaged wheel data, related to undamaged wheels. The 

confirmation of the detected damages were made afterwards by visual inspection in 

maintenance trench. The data collection was made with the device installation on the railroads 

of CBTU-STU/BH - Companhia Brasileira de Trens Urbanos – Superintendência de Tens 

Urbanos de Belo Horizonte. It was made clear that is completely feasible a wheel damage 

detection system development, using low cost and simple technology. 

 

Keywords: Damages of railway wheels, railway wheels wear, detection of damages in railway 

wheels, railway wheel impact with damage on rail, vibration and noise sensors. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Considerações iniciais 

 

Atualmente no Brasil, as ferrovias estão sendo cada vez mais exigidas, no que se refere 

ao carregamento por eixo, principalmente nas linhas de carga, onde já se atingem valores na 

ordem de 36 a 37,5 ton/eixo, ou seja, vagões com peso bruto de 144 a 150 toneladas (NABAIS, 

2014), ou ainda ao que se refere à fadiga de contato, nas ferrovias de passageiros, metrôs e trens 

metropolitanos, onde a carga por eixo dos carros está atingindo seus limites máximos de projeto, 

na ordem de 21 ton/eixo, ou seja, carros com peso bruto de 84 toneladas, com o agravamento 

da expansão dos horários de pico, a redução do tempo de intervalo entre trens, ou seja, ocorre 

o aumento da frequência de tráfego, para atender à crescente demanda de passageiros, o que 

agrava ainda mais as exigências do contato roda/trilho. 

As ferrovias de modo geral, tanto as de carga, como as de passageiros, estão sujeitas a 

diversos esforços inerentes a dinâmica do deslocamento dos trens sobre a Via Permanente (linha 

férrea) através do contato roda/trilho, Figura 1. Por esse motivo um dos principais objetos de 

estudos no meio ferroviário mundial é o contato roda/trilho, tanto pelo aspecto da segurança 

estabelecendo-se limites de desgastes e métodos de manutenção, quanto pelo aspecto de custos 

no que dizem respeito aos desgastes das rodas e trilhos, à análise das causas dos danos que 

ocorrem nas superfícies de contato e aos descarrilamentos, com consequências as vezes 

catastróficas, decorrentes da fadiga do contato roda/trilho. 

 

Figura 1 - Contato Roda/Trilho e a identificação das partes da roda 

 
Fonte: Foto e desenho editados pelo autor. 
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A fadiga de contato de rolamento (RCF - Rolling Contact Fatigue), provocada pelo 

contato roda/trilho, gera um grande número de fenômenos de danos que aparecem sobre os 

trilhos devido ao excesso de esforços sobre o material de trilho. Estes danos podem ser 

superficiais no boleto do trilho ou subsuperficiais. Em ambos os casos, esses fenômenos são o 

resultado de milhões de intensos ciclos de contato roda/trilho. (BREZOVÁ; DUBCEK, 2014). 

O problema da fadiga nos trilhos e nas rodas cresceu durante a década de 1990, devido 

ao aumento da carga por eixo e aumento da velocidade dos trens, e foi trazido para a atenção 

mundial pela perda de quatro vidas e mais de setenta feridos no descarrilamento em Hatfield, 

ao norte de Londres, em 17 de outubro de 2000, o qual teve como causa fundamental a fadiga 

de contato, que provocou a fratura do trilho. De acordo com estatísticas da FRA (órgão 

regulamentador da ferrovia norte americana), nos oito anos de 1995 a 2002, a RCF foi 

fortemente implicada em 122 descarrilamentos, e pode ter contribuído com mais 160. Um 

estudo europeu sugere que o custo de RCF para a rede ferroviária europeia, incluindo inspeções, 

atrasos de trens, substituição de trilhos e reparação de solda e descarrilamentos, é de cerca de 

300 milhões de euros por ano. Acredita-se que o custo da RCF para a indústria ferroviária norte-

americana seja significativamente maior. Pois, dois processos provocam a fadiga de contato de 

rolamento (RCF): 

- O início de fissuras e propagação de trincas, que são regidos por vários fatores, 

incluindo condições ambientais, perfis de trilhos e rodas, geometria da via, processo de 

lubrificação, metalurgia ferroviária, características dos veículos e processo de esmerilhamento 

de trilhos. Esses fatores podem ser usados para controlar e minimizar a RCF. 

- A amplitude e a posição das tensões de iniciação das trincas variam dependendo da 

geometria do contato, da carga e das condições de atrito. Sob condições de elevado atrito, as 

tensões de cisalhamento são grandes mas muito superficiais. Sob condições de baixo atrito, o 

pico de tensão de cisalhamento diminui, mas se estende mais para dentro do boleto do trilho. O 

resultado é que alguns danos RCF são iniciados na superfície e outros abaixo da superfície. 

(BREZOVÁ; DUBCEK, 2014). 

Na zona de contato entre a roda ferroviária e o trilho, as superfícies e os materiais devem 

ser suficientemente fortes para resistir às forças normais (verticais) introduzidas por cargas 

pesadas e à resposta dinâmica induzida por irregularidades no trilho e na roda. As forças 

tangenciais na zona de contato devem ser baixas o suficiente para permitir movimentação de 

cargas pesadas com pouca resistência, ao mesmo tempo em que as cargas tangenciais devem 

ser suficientemente elevadas para proporcionar tração, frenagem e direção dos trens 

(OLOFSSON; LEWIS, 2006). 
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Os esforços no contato roda/trilho podem ser identificados como longitudinais devidos 

à tração, frenagem e variações da temperatura (dilatação e contração), os laterais provocados 

pelos desvios de trajetória nas curvas e Aparelhos de Mudança de Via (AMV), do contato do 

friso das rodas contra a lateral do boleto do trilho e os verticais pela distribuição da força normal 

devida à passagem de veículos podem ser separadas em estáticas e dinâmicas. As cargas 

estáticas devidas ao peso do veículo, obtidas pela soma da tara e do material transportado. As 

cargas dinâmicas são causadas tanto por propriedades da via, como a presença de 

irregularidades geométricas ou variações de rigidez, quanto pelas características do contato 

roda/trilho, como a existência de irregularidades nos trilhos, nas rodas e por descontinuidades 

nas juntas de conexão entre trilhos. A carga dinâmica pode ser decomposta em duas 

componentes: A de frequências elevadas (superiores à 500 Hz), causadas por irregularidades 

nas rodas ou nas soldas e ondulação nos trilhos (corrugação) cuja intensidade aumenta 

continuamente com a velocidade. A de frequências baixas (inferiores a 100 Hz) que são 

condicionadas pela geometria e pelas características mecânicas da via e são pouco influenciadas 

pela velocidade do trem. (ESVELD, 2001). 

É necessário considerar o efeito das zonas afetadas pelo calor na deformação plástica do 

trilho soldado. As deformações plásticas acumuladas localizadas produzidas pelas altas cargas 

de impacto não só alteram os perfis de trilhos soldados, mas também levam ao aumento das 

cargas de impacto entre as rodas e os trilhos. (LI et al. 2010). 

A Figura 2 apresenta de forma simplificada a transmissão de tensões verticais em uma 

via permanente. As rodas impõem uma força vertical nos trilhos fazendo as seções 

imediatamente abaixo da roda se desloquem para baixo, tracionando a parte inferior do trilho 

(patim). Já as seções do trilho anteriores e posteriores, próximas ao ponto de aplicação da carga, 

tendem a se deslocar para cima, tracionando a parte superior do trilho (boleto). As forças 

verticais nestas seções podem levantar momentaneamente os dormentes, fenômeno conhecido 

como subpressão. (KLINCEVICIUS, 2011). 
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Figura 2– Representação da distribuição das tensões verticais na Via Permanente 

 
Fonte: KLINCEVICIUS, 2011. 

 

Outro fator importante na análise do contato roda/trilho é a variação brusca de 

temperatura que ocorre na roda, devido ao aquecimento pela atuação da sapata de freio contra 

a superfície de rolamento durante a frenagem e o seu rápido resfriamento no contato com o 

trilho. As variações da temperatura somada aos esforços exercidos em uma pequena área de 

contato entre a roda e o trilho provocam a alteração da estrutura cristalina dos metais que 

compõem tanto as rodas, quanto os trilhos, causando o endurecimento de suas camadas 

superficiais, deixando-as frágeis. 

A sobrecarga e a fragilização das superfícies do contato roda/trilho têm como 

consequência o aparecimento de diversos danos na superfície de rolamento da roda ferroviária 

e também sobre o a superfície do boleto do trilho. Esses danos devem ser rigorosamente 

inspecionados e controlados pelas equipes de manutenção, de forma a se garantir que os de 

limites de tolerâncias de danos estabelecidos por normas não sejam ultrapassados, visando à 

segurança de tráfego, principalmente no caso de transporte de passageiros onde as tolerâncias 

aos desgastes e aos danos, tanto das rodas, quanto dos trilhos são ainda mais rigorosas. 

Tratando-se especificamente das rodas ferroviárias, quando a detecção de danos 

depende da aplicação de métodos convencionais de inspeção visual, torna-se muito difícil e 

trabalhoso, pois os rodeiros, Figura 3, devem ser inspecionados em vala de oficina, onde é 

necessário o levantamento do rodeiro através de macacos hidráulicos, apoiados nas caixas de 
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rolamentos das extremidades do eixo, para possibilitar o giro manual de cada rodeiro em 360°, 

de forma a se visualizar todo o perímetro da superfície de rolamento de cada roda. No caso da 

CBTU-STU/BH que possui trens unidades compostos de quatro carros de passageiros, essa 

inspeção implica em repetir esse procedimento 16 vezes, pois cada carro possui dois truques e 

cada truque tem dois rodeiros. 

 

Figura 3 – Rodeiro ferroviário  

 
Fonte: Foto do autor. 

 

Outra forma convencional de detecção de danos em rodas é através da identificação de 

ruídos anormais durante a operação dos trens, sejam de carga ou de passageiros, onde o próprio 

maquinista ou um inspetor de via percebe a anomalia, quando da passagem do trem em linha 

operacional. Portanto, essa forma não é confiável, pois depende da atenção e da experiência 

operacional dos envolvidos. 

A engenharia ferroviária em âmbito mundial tem buscado desenvolver soluções para 

detecção, diagnóstico e correção dos danos relacionados ao contato roda/trilho, levando em 

conta os altos custos de manutenção envolvidos e os grandes prejuízos materiais, ambientais e 

até de vidas humanas, quando da ocorrência de acidentes ferroviários causados por falhas em 

rodas ou em trilhos. O desenvolvimento de diversas pesquisas e equipamentos está sendo 

realizado internamente nas ferrovias, em empresas de engenharia ferroviária, ou em convênio 

com a academia, onde os laboratórios de pesquisa e recursos de formação específica estão sendo 

usados na busca de soluções de problemas e melhorias de processos.  

A detecção precoce de danos nas rodas e nos trilhos através de sistemas automatizados 

desperta grande interesse no meio ferroviário, pois não depende de pessoas com experiência 

operacional para identifica-los e podem ser percebidos logo no início do dano, enquanto suas 

dimensões são ainda pequenas, permite sua correção com um menor grau de interferência, ou 
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seja, o processo de reperfilamento das rodas e dos trilhos, para eliminar os danos ainda 

superficiais, impede que pequenas trincas e danos se agravem e com isso haverá o consequente 

prolongamento da vida útil desses componentes, redução de custos de manutenção e, 

principalmente, a diminuição da probabilidade de ocorrência de acidentes devido a essas causas. 

A detecção automatizada de danos em rodas tem também uma função importante que é 

a detecção de calos, que são caracterizados como uma planicidade na superfície de rolamento 

da roda, com comprimentos que podem variar de 1 a 10 cm, aproximadamente, causados pelo 

travamento do rodeiro durante uma frenagem em que ocorra a perda de aderência entre a roda 

e o trilho, provocando o deslizamento das rodas. Tendo como consequência a perda de material 

nas rodas devido ao escoamento por esforços cisalhantes e a alteração da estrutura cristalina 

devido ao aquecimento concentrado nessa região de contato com trilho.  

A gravidade da ocorrência de calos em rodas é que provocam grandes impactos a cada 

giro do rodeiro, as principais consequências são: Na Via Permanente, causa esforços 

excessivos, fadiga dos trilhos, quebra das fixações dos trilhos (grampos elásticos, placas 

isolantes, placas amortecedoras, placas de fixação e parafusos Tirefonds), quebra dos dormentes 

de concreto ou rachaduras nos dormentes de madeira, quebra do lastro e, por consequência, 

falhas no nivelamento e alinhamento da via, deformando sua geometria. No Material Rodante 

(trens de passageiros ou de carga), gera vibrações excessivas com consequências diretas, nos 

rolamentos, mancais, na suspensão primária, causando fadiga de molas, quebra de suportes, 

dependendo da extensão ou proximidade entre calos, a roda pode ser condenada por risco de 

fratura. Além disso, ocorre a geração de ruído, causando desconforto para os passageiros e para 

a vizinhança lindeira em regiões urbanas. 

Com visão nesse cenário apresentado surgiu o interesse e a motivação de se desenvolver 

um equipamento de detecção automática de danos em rodas dos trens da CBTU-STU/BH, 

baseado na instalação de instrumentação nos trilhos. A proposta inicial propõe a instalação de 

acelerômetros para detecção de calos e de microfones para a detecção de danos menores da 

superfície de rolamento das rodas, que provoquem menores impactos, mas que gerem ruído no 

deslocamento da roda sobre o trilho. 

 

1.2 Justificativa 

 

A importância do contato roda/trilho, tanto pelo aspecto de segurança, como pelo de 

custos de manutenção, foi o que despertou o interesse pelo desenvolvimento de um 

equipamento de detecção de danos em rodas ferroviárias, que detectasse não só os calos de 
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rodas, como os atuais equipamentos existentes no mercado, mas que também detectasse os 

demais danos da superfície de rolamento, que induzam ruídos nos trilhos, pois esses danos são 

igualmente importantes sob os aspectos da segurança e dos custos de manutenção. 

Atualmente as tecnologias convencionais de equipamentos de detecção automática de 

danos de rodas disponíveis no mercado, tais como, os detectores de carga de impacto de roda 

(WILD), que aplicam extensômetros (strain gauges) na alma do trilho, exigem procedimentos 

delicados e cuidadosos de instalação e requerem a paralização do tráfego durante o período de 

implantação, ou ainda os que utilizam células de carga que exigem a desmontagem da via 

permanente, para sua instalação entre os patins dos trilhos e os dormentes e, por isso, também 

necessitam da imobilização da linha e de cuidados permanentes com a geometria do local, como 

o paralelismo entre trilhos, para que não haja desequilíbrios entre cargas dos trilhos da linha. 

Outros tipos de detectores, baseados em sensores ópticos, ainda estão em desenvolvimento e 

também são muito caros. Essas tecnologias baseiam- se na medição da deformação do trilho, 

ou seja, somente são sensíveis a danos que provoquem impacto e deflexão do perfil dos trilhos, 

como os calos ou escamações grandes e mais profundas na superfície de rolamento da roda. 

Portanto, outros danos que provoquem escamações menores não são captados, pois sua 

intensidade de impacto está abaixo da sensibilidade ajustada para esses equipamentos 

convencionais. 

A identificação precoce dos diversos tipos de danos da superfície de rolamento das rodas 

ferroviárias possibilita o estabelecimento de melhores critérios de manutenção, considerando-

se as metodologias e as periodicidades de inspeção e a minimização de suas consequências 

sobre a via permanente e o material rodante, trazendo como resultados imediatos a redução dos 

custos de manutenção e aumento da vida útil de todos os componentes envolvidos. 

O propósito que justificou este projeto foi de aplicar sensores de vibração e de ruído, 

com a intensão de não só detectar os grandes danos na superfície de rolamento da roda 

ferroviária, mas também detectar os pequenos danos de escamação superficial, que induzem 

ruídos nos trilhos, pois mesmo que não causem grandes problemas para a via permanente, 

sabidamente afetam a integridade e a vida útil das rodas. Buscou-se também desenvolver um 

equipamento que memorizasse os dados registrados, que utilizasse tecnologia totalmente 

nacional, confiável, simples e de baixo custo. 

Outra importante motivação foi a de minimizar a demorada e penosa tarefa de inspeção 

das rodas de um TUE (Trem Unidade Elétrico), da CBTU-STU/BH, após a abertura de um 

pedido de intervenção feito pela operação, devido a possibilidade de dano em roda, detectado 

pelo maquinista ou por um usuário que perceberam um ruído diferente nas rodas durante o 
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deslocamento do trem. A proposta desse projeto é de não só detectar os danos da superfície de 

rolamento das rodas, mas também identificar de forma automática qual o rodeiro que apresenta 

o dano. 

 

1.3 Objetivo Geral 

 

Verificar a funcionalidade e a viabilidade técnica da aplicação de acelerômetros MEMS 

capacitivos e de microfone de eletreto, para detecção de danos da superfície de rolamento das 

rodas ferroviárias, sendo os mesmos acoplados ao trilho, para detectar não só os calos que 

causam grandes vibrações na via, mas também os danos causados por fadiga mecânica e 

termomecânica, que geram ruídos no contato roda/trilho, por serem igualmente importantes 

para a integridade física da roda. 

 

1.4 Objetivos Específicos  

 

- Instalar acelerômetros MEMS capacitivos e microfone de eletreto nos trilhos da via 

permanente, para coleta de dados de rodeiros ferroviários com e sem defeitos; 

- Desenvolver um equipamento eletrônico para coletar os dados captados por esses 

sensores e gerar gráficos relativos às vibrações e ruídos, para análise de amplitude e 

determinação se há dano nas rodas e qual a sua gravidade; 

- Identificar e descrever os padrões de resposta de vibração e ruído que representam um 

defeito da superfície de rolamento das rodas; 

- Confirmar a existência desses danos por meio de inspeção visual realizada por pessoal 

técnico especializado, em vala de manutenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Fundamentação Teórica 

 

A ferrovia é um sistema de transporte, onde os veículos tratores e rebocados se deslocam 

com rodas metálicas sobre duas vigas contínuas longitudinais e paralelas, também metálicas, 

denominadas trilhos. Os apoios transversais dos trilhos são os dormentes, que possuem 

distância entre si regularmente espaçada, que se apoiam sobre um colchão amortecedor e 

sustentador de material granular denominado lastro, que, por sua vez, absorve e transmite ao 

solo as pressões correspondentes às cargas suportadas pelos trilhos, distribuindo-as, com taxa 

compatível à sua capacidade de suporte para a infraestrutura ferroviária. (NABAIS, 2014). 

Conforme apresentado na Figura 4. 

 

Figura 4 – Princípio de transferência e de distribuição de carga por área 

 
Fonte: ESVELD, 2001. 

 

A ferrovia é composta por dois subsistemas básicos: a Via Permanente, da qual fazem 

parte a infraestrutura e a superestrutura ferroviária e o Material Rodante, composto pelos 

veículos tratores (locomotivas, para trens de carga e carros motores, para trens de metrô e 

metropolitanos) e veículos rebocados (vagões de carga e carros reboques para passageiros).  
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2.1.1 Trilho 

 

O trilho é o elemento da superestrutura que constitui a superfície de rolamento para as 

rodas dos veículos ferroviários. Sua forma e comprimento vêm evoluindo gradativamente, até 

atingir a forma e o peso atual. (BRINA, 1988. Estradas de ferro 1 – Via permanente). 

Desde o início da era comercial da ferrovia, a forma dada ao trilho foi o duplo T, a mais 

econômica para as peças sujeitas à flexão. Devido ao grande desgaste ao qual está sujeito, os 

formatos do boleto e do patim sofreram grandes modificações e devido às dificuldades de 

fixação ao dormente, evoluiu para o formato denominado tipo Vignole. (BRINA, 1988. 

Estradas de ferro 1 – Via permanente). 

Em 1832 o americano Stevens introduziu um perfil de trilho, caracteristicamente 

composto por boleto, alma e patim largo, Figura 5, que desde então e até os dias atuais, é 

adotado como perfil básico para todos os trilhos ferroviários convencionais. Trilhos como o 

perfil indicado, são, erroneamente, mais conhecidos como trilhos Vignole. (SCHRAMM, 

1977). 

Para suportar todos os esforços a que está submetido o trilho deve ter dureza, tenacidade, 

elasticidade e resistência à flexão, por essa razão o aço foi aplicado com as melhores vantagens 

na fabricação de trilhos. (BRINA, 1988. Estradas de ferro 1 – Via permanente). 

 

Figura 5 – Identificação das partes de um trilho Vignole 

 
Fonte: Criada pelo autor extraído de TRILHO, 2017. 
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Os trilhos têm as funções: 

- De transmitir e distribuir as cargas provenientes da passagem dos veículos aos 

dormentes; 

- De orientar a trajetória dos trens; 

- De fornecer uma superfície de rolamento adequada e distribuir os esforços de tração e 

frenagem; e 

- De conduzir a corrente elétrica para os circuitos de sinalização da via e de retorno de 

corrente, para linhas eletrificadas. (KLINCEVICIUS, 2011). 

Além das solicitações provenientes dos veículos, os trilhos estão sujeitos também às 

tensões provocadas pela variação da temperatura. Com o aumento da temperatura, o metal do 

trilho tende a se dilatar, como a dilatação é impedida aparecem tensões de compressão. Quando 

a temperatura diminui, o impedimento da contração do metal provoca tensões de tração. 

(KLINCEVICIUS, 2011). 

 

2.1.2 Truque 

 

O truque (português brasileiro), ou bogie (português europeu), (truck em inglês) 

constitui um conjunto de rodas, eixos, sapatas de freio, rolamentos, molas, cilindros de freio, 

barras estabilizadoras, amortecedores, timoneiria de freio, travessa de carga e a estrutura que 

pode ser formada por peças soldadas ou fundidas. (BRINA, 1988. Estradas de ferro 2). 

As caixas dos vagões ou dos carros de passageiros são apoiadas sobre os truques através 

do pião ou pivô, cuja distância de um truque ao outro depende do comprimento do veículo, 

variando de 10 a 15 m. (BRINA, 1988. Estradas de ferro 2). 

Cada pião encaixa-se sobre uma travessa, no sentido transversal do veículo, chamada de 

travessão central do truque ou de travessa de carga, suspensa elasticamente, apoiada sobre 

molas ou sobre bolsas de ar, no caso de carros de passageiros mais modernos, e sobre cujo 

centro se fixa um prato (prato do pião). Neste prato se fixa a rótula do pião. (BRINA, 1988. 

Estradas de ferro 2). 

O truque pode ser chamado de tração ou truque motor, Figura 6, por ter um motor 

elétrico de tração acoplado em cada rodeiro através da coroa (engrenagem resiliente presa ao 

eixo do rodeiro) e do pinhão (engrenagem presa ao eixo do motor). Quando o truque é de um 

veículo reboque é chamado de truque reboque, pois não possui tração. Figura 7. 
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Figura 6 – Truque motor de TUE – COBRASMA Série 900 

 
Fonte: Foto do autor. 

 
Figura 7 – Truque reboque de vagão e vista explodida 

 

Fonte: AMSTED MAXION, 2017. 

 

2.1.3 Rodeiro 

 

Denomina-se rodeiro ao conjunto composto por um eixo, com duas rodas caladas em 

suas extremidades, quando o rodeiro pertence a um truque motor o rodeiro terá ficada em seu 

eixo uma engrenagem (coroa), a qual será acoplada ao motor de tração através da engrenagem 

chamada pinhão. Conforme a Figura 8. (BRINA, 1988. Estradas de ferro 2) 

 

 

 

 



30 

 

Figura 8 – Rodeiros ferroviários Reboque e de Tração 

 

Fonte: Fotos do autor. 

 

2.1.4 Roda ferroviária 

 

Para melhor entendimento, a Figura 9 identifica as partes que constituem uma roda 

ferroviária genérica e as referências das dimensões estabelecidas por norma. 

 

Figura 9 – Identificação das partes e dimensões de uma roda ferroviária em corte 

 

Fonte: BRINA, 1988. Estradas de ferro 2. 
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O aro da roda ferroviária contém um rebordo ou friso saliente, que tem altura nominal 

de 1”, podendo ter variações de 25 até 27 mm, e uma espessura de 1 3/8”, podendo variar de 29 

até 35 mm para aros novos, medida no ponto de bitola à 5/8” (15,875 mm) da linha de base. 

O extremo do friso é arredondado com um raio de 5/8”, a parte ativa, ou flanco, forma 

um ângulo de 60 a 70º com a horizontal e liga-se com a superfície de rodagem por uma 

concordância de 5/8” de raio. (BRINA, 1988. Estradas de ferro 2). 

As rodas ferroviárias possuem uma inclinação da superfície de rolamento em relação à 

horizontal, chamada conicidade da roda, geralmente com uma relação de 1:20 medida no centro 

do aro. Esta conicidade tem duas funções específicas: 

- Em curvas, diminuir o deslizamento das rodas devido à diferença dos perímetros do 

trilho externo e interno da linha, uma vez que, a roda apoiada sobre o trilho externo estará com 

o seu friso encostado no trilho e, portanto, devido à conicidade, estará com seu maior diâmetro 

em contato com esse trilho e a roda interna, como estará com o friso afastado do trilho interno, 

estará com seu menor diâmetro em contato com o trilho, criando um rolamento diferencial entre 

a roda externa e a interna; 

- Em retas, centralizar o eixo longitudinal do veículo no centro da via, evitando o contato 

permanente entre os frisos e os trilhos, diminuindo os desgastes do friso e evitando a geração 

de sulcos por desgaste na superfície de rolamento. (BRINA, 1988. Estradas de ferro 2). 

A conicidade no aro com valor de 1:20 foi adotada pela maioria das ferrovias, no 

entanto, foi verificado que o movimento sinuoso do material rodante, especialmente dos truques 

das locomotivas, é menor quando os aros são cilíndricos e menor também é o movimento de 

lacet (hunting em inglês), ou movimento de serpenteamento, característico dos aros cônicos. 

Mas quando o jogo da via é grande, devido ao desgaste dos trilhos e bitola da via nos seus 

limites superiores (bitolas abertas), e as velocidades moderadas, os aros cônicos asseguram uma 

marcha mais segura para o trem, por isso as ferrovias optaram por manter a conicidade das 

rodas. (BRINA, 1988. Estradas de ferro 2). 

 

2.1.5 Danos e falhas em rodas ferroviárias 

 

As falhas das rodas causadas pela propagação de trincas de fadiga podem se manifestar 

de forma violenta, quando uma parte da roda (ou a roda inteira) se rompe. As consequências de 

tais falhas são danos, principalmente, para os trilhos e dormentes da via permanente e para as 

suspensões e rolamentos do trem. Podendo provocar até o descarrilamento. Essas falhas podem 
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ser muito dispendiosas em termos econômicos e em termos de atrasos e lesões humanas. 

(KABO; EKBERG, 2002). 

As rodas ferroviárias são dimensionadas para serem substituídas por desgaste e nunca 

por algum tipo de dano, porém, devido às diferentes condições de serviço e ocorrências ligadas 

ao processo de fabricação, alguns danos acontecem durante o uso, tendo como consequência a 

necessidade de reperfilamento ou sucateamento da roda. (VILLAS BÔAS, 2010). 

Para explicar as causas dos desgastes deve-se entender a raiz do problema, que são as 

altas tensões dinâmicas e temperaturas cíclicas nas quais as rodas ferroviárias trabalham. Hertz 

(1882) deu início a esta pesquisa, descobrindo qual seria o formato da área de contato. Esta 

descoberta foi o ponto de partida para diversas teorias que evoluíram com passar dos anos, 

sendo que a Teoria de Kalker (1967) a mais aceita. Nesta teoria consegue-se levar em 

consideração todos os micro escorregamentos que existem no contato roda/trilho. (MORILLO, 

2015). 

As rodas apresentam danos com maior frequência na pista de rolamento, normalmente 

com origem em processo de fadiga. A fadiga pode ser térmica devido à frenagem, mecânica 

devido à carga, ou devido a ambas. (MINICUCCI, 2011). 

Na fadiga térmica, causada principalmente no momento da frenagem, o aço pode chegar 

à temperatura superior a 700 °C durante aplicação do freio na superfície de rolamento e 

rapidamente é resfriado, quando entra em contato com trilho. Outro momento que ocorre uma 

elevação brusca de temperatura é durante a patinação, ou seja, quando sucede o deslizamento 

total da roda sobre o trilho. (MINICUCCI, 2011). 

O termo fadiga pode ser definido como sendo um processo progressivo de alteração 

estrutural, permanente e localizado, que ocorre em um material sujeito a condições que 

produzem tensões e deformações cíclicas em um ponto ou em vários pontos, e que pode 

culminar em trincas ou fratura completa do material após um número suficiente de ciclos 

(ASTM E-1823, 2013). 

As trincas de fadiga nos materiais metálicos frequentemente se iniciam na região 

superficial do material, podendo em alguns casos ter seu início no interior do componente 

devido a inclusões, interfaces e distribuição de tensões residuais. O processo de aparecimento 

destas trincas superficiais ocorre em bandas de deslizamento normais a superfície do material, 

que são formadas através do agrupamento de linhas de escorregamento devido a deformações 

microscópicas, levando a formação de ressaltos e reentrâncias, denominadas intrusões e 

extrusões, ilustrados na Figura 10, e que consequentemente são locais propícios para nucleação 
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de trincas por serem concentradores de tensões e acumularem grande deformação plástica 

localizada. (OLIVEIRA, 2013). 

 

Figura 10 – Representação esquemática do mecanismo de formação das bandas 
de deslizamento sob carregamento cíclico 

 
Fonte: OLIVEIRA, 2013. 

 

Uma vez que a trinca nucleia e o carregamento persiste, a mesma tende a crescer ao 

longo do plano máximo de cisalhamento e através dos contornos de grãos. (SILVA, 2014). 

O processo de fadiga de um material pode ser dividido em três estágios conforme a 

Figura 11, que vai da nucleação de micro trincas até a ruptura final do componente (OLIVEIRA, 

2013):  

- Estágio I, corresponde à nucleação da trinca por deformação plástica localizada, 

bandas de deslizamento, e a sua propagação inicial. Este estágio pode corresponder de 0 a 90% 

do número total de ciclos que o componente suporta antes de falhar, dependendo do material;  

- Estágio II, caracterizado pelo crescimento estável da trinca num plano perpendicular à 

direção da tensão principal de tração. Pode corresponder a maior área da superfície de fratura, 

porém, não necessariamente corresponde a maior parte do número total de ciclos necessários 

para a falha do material;  

- Estágio III, corresponde à ruptura final do material, que ocorre quando a trinca atinge 

o tamanho crítico necessário para sua propagação instável, uma vez que a seção transversal 

resistente do componente não mais suporta a carga aplicada. 
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Figura 11 - Estágios de propagação de trinca por fadiga 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos de OLIVEIRA, 2013. 

 
 

Dependendo da profundidade com que o processo de fadiga se desenvolve é possível 

determinar o tipo de dano. Os danos que se iniciam em profundidades maiores geralmente estão 

relacionados com inclusões, porosidades ou vazios internos no aço. (VILLAS BÔAS, 2010). 

A resistência à fadiga dos materiais depende de muitas variáveis que podem ser externas 

ou do próprio material. Nos materiais metálicos utilizados na indústria ferroviária, os fatores 

mais comumente considerados que tendem a influenciar o comportamento em fadiga do mesmo 

são micro estruturais, tais como: tamanho de grão, inclusões não-metálicas e danos internos. 

(OLIVEIRA, 2013). 

O tipo do material e as condições de processamento, como por exemplo, forjamento a 

quente ou a frio, fundição, laminação, tratamentos térmicos e demais processos, são importantes 

fatores que afetam o comportamento à fadiga dos materiais e são responsáveis pelas variações 

microestruturais nos mesmos. (OLIVEIRA, 2013). 

Em algumas situações, associa-se o fenômeno de fadiga ao elevado número de ciclos. 

Porém, deve-se ter cuidado com essa quantificação, já que se este elevado número estiver entre 

103 e 105, na terminologia técnica de fadiga, caracteriza-se por um “baixo número de ciclos” de 

fadiga, e o material está sujeito a níveis de tensão que provocam deformações plásticas 

macroscópicas cíclicas. Contudo se o número de ciclos for da ordem dos milhões (≥ 106), a 

fadiga caracteriza-se por um “elevado número de ciclos” e o material sofre deformações 

plásticas microscópicas. (PEIXOTO, 2008). 
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A fadiga de contato é um tipo de fadiga que surge em componentes sujeitos a tensões 

de contato variáveis. Neste caso, a fadiga dos componentes é provocada por trincas que podem 

surgir tanto na superfície como no interior dos corpos em contato, dependendo da natureza da 

carga. O grande problema da fadiga em contatos com rolamento, que é em geral um problema 

de fadiga multiaxial, está associado ao fato das tensões principais alterarem a sua orientação 

durante um ciclo de carga. Na análise deste tipo de fadiga deve-se considerar aspectos como: 

desgaste, corrosão e enrugamento das superfícies, que também intervêm na vida dos 

componentes. (PEIXOTO, 2008). 

No caso das rodas ferroviárias os danos que surgem na superfície são fortemente 

afetados pela presença de tensões residuais, ou pela presença de cargas térmicas. Para casos em 

que o coeficiente de atrito toma valores moderados, abaixo de 0,3, as trincas de fadiga tendem 

a surgir abaixo da superfície. De acordo com a análise elástica a tensão de corte máxima surge 

tipicamente entre 4 e 5 mm abaixo da superfície de rolamento da roda, porém algumas trincas 

podem surgir a profundidades entre os 4 e 20 mm. (PEIXOTO, 2008). 

As tensões presentes em uma roda ferroviária podem ser causadas pelo carregamento 

cíclico entre roda e trilho, advindo da carga e do peso próprio do veículo aplicados em uma área 

elíptica muito pequena, por tratar-se de contato de uma superfície plana (trilho) com uma 

superfície cilíndrica (superfície de rolamento da roda), chamada tensão de contato, e pela 

variação cíclica da temperatura na roda, quando o sistema de freio de atrito é aplicado 

diretamente entre a sapata de freio contra a superfície de rolamento do aro da roda, como 

mostrado na Figura 12. (MINICUCCI, 2011). 

 
Figura 12 – Tensões atuantes na roda ferroviária 

 
Fonte: MINICUCCI, 2011. 



36 

 

A formação de trincas térmicas tem origem nas diferenças de temperatura entre o disco 

e o aro, especialmente após uma frenagem, com o atrito entre as sapatas de freio e a roda.  Isso 

ocorre porque enquanto o aro é aquecido o disco e o cubo permanecem a temperaturas mais 

baixas, gerando tensões na roda, em condições normais, são elásticas e desaparecem no 

arrefecimento da roda. (BRIZUELA, 2011). 

Outra consequência do elevado aquecimento superficial da roda seguido por um 

resfriamento rápido é que pode ocorrer a transformação local da estrutura perlítica para 

martensítica, que sob repetidos ciclos de contato roda/trilho pode gerar o aparecimento de 

trincas superficiais devido a sua fragilidade. Este processo de transformação martensítica é 

acompanhado de uma expansão volumétrica o que consequentemente produz uma interface 

com elevada tensão residual (OLIVEIRA, 2013). 

O estudo do comportamento de propagação de trinca por fadiga em corpos de prova 

retirados de rodas ferroviárias forjadas e fundidas concluiu que o material forjado apresenta 

uma melhor resistência ao crescimento de trinca por fadiga quando comparado ao fundido 

(OLIVEIRA, 2013). 

As trincas causadas por um grande fluxo de calor em uma pequena secção de material 

do aro da roda por fricção podem ser classificadas como trincas térmicas ou trincas por 

aquecimento. (MINICUCCI, 2011). 

As trincas térmicas são superficiais, apresentando-se com pequenas trincas paralelas ao 

eixo da roda, conforme a Figura 13, e se localizam em uma camada fina da pista de rolamento, 

que é mais sensível à ação do calor, sendo acentuada pela quantidade de carbono no aço. 

(MINICUCCI, 2011). 

 

Figura 13 – Trincas térmicas 

 
Fonte: MINICUCCI, 2011. 
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As trincas por aquecimento são maiores e podem afetar a área de contato, têm sentido 

radial, podendo levar a roda à fratura. Essas trincas ocorrem na lateral do aro, conforme a Figura 

14. Nestes casos a roda deve ser retirada de circulação, pois nesta posição a trinca não pode ser 

removida por reperfilamento e haverá progressão da trinca até o rompimento da roda. 

(MINICUCCI, 2011). 

 

Figura 14 – Trinca por aquecimento na face do aro 

 
Fonte: MINICUCCI, 2011. 

 

As trincas térmicas e por aquecimento ocorrem principalmente devido ao fenômeno da 

fadiga. Com a aplicação do freio, ocorre o aquecimento e a consequente dilatação do material 

e com o alívio do freio, a roda esfria e contrai. Este movimento de dilatação e contração durante 

o ciclo de vida da roda caracteriza um carregamento típico de fadiga. (MINICUCCI, 2011). 

No caso de rodas ferroviárias, a fadiga ocorre em alto ciclo e neste caso a tensão nominal 

aplicada à peça é menor que o limite de escoamento do material, sendo assim, o fenômeno da 

fadiga reduz o limite de resistência do material, motivo pelo qual componente submetido a este 

tipo de carregamento se rompe com cargas menores que as admissíveis para o material em 

condições normais. A fadiga pode reduzir o limite de resistência à tração em aços carbono 

martensíticos em 75% e nos perlíticos em 60% em média. Esta redução pode ser maior ou 

menor dependendo de alguns fatores, tais como: 

- Acabamento superficial; 

- Temperatura; 

- Forma geométrica; 
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- Estado de tensões superficiais; 

- Dureza; 

- Tratamento térmico. (MINICUCCI, 2011). 

As falhas por fadiga sempre têm início com uma pequena trinca, pré-existente pela 

manufatura do material ou que se desenvolveu ao longo do tempo, pelas deformações cíclicas, 

ao redor dos pontos de concentração de tensões. (SHIGLEY; MISCHKE; BUDYNAS, 2005). 

As tensões de contato decorrentes dos esforços mecânicos da roda contra o trilho 

provocam o encruamento do metal na superfície da roda, o que pode ser definido como sendo 

o seu endurecimento por deformação plástica. Que ocorre basicamente porque os metais se 

deformam plasticamente por movimentação de discordâncias (irregularidades que se estendem 

através de uma única fileira de átomos dos cristais), as quais interagem diretamente (entre si ou 

com outras imperfeições) ou indiretamente, com o campo de tensões internas de várias 

imperfeições e obstáculos. Essas interações levam a uma redução na mobilidade das 

discordâncias, e à necessidade de uma tensão maior para provocar maior deformação plástica. 

(CALLISTER; RETHWISCH, 2002). 

O encruamento dá origem a um aumento de dureza, o que por si só resulta num 

incremento da resistência ao desgaste. Todavia, quando o contato ocorre com baixo 

deslizamento e são preponderantes as condições de fadiga de contato, a redução da tenacidade 

aumenta a incidência das fissuras subsuperficiais. (SOARES, 2014). 

Foi observado que a sensibilidade ao aparecimento de trincas térmicas aumenta com o 

aumento da quantidade de carbono na estrutura cristalina do aço. No entanto, para compensar 

a diminuição na dureza e da resistência ao desgaste, com a diminuição do teor de carbono, deve-

se compensar com a adição de outros elementos de liga. Por isso quando se quer melhorar as 

características de resistência das rodas é preferível modificar o tratamento térmico para 

conseguir um tamanho de grão mais fino na estrutura cristalina, do que aumentar o teor de 

carbono do aço (SANCHEZ, 2006). 

O tamanho de grão é outro fator que influencia a resistência à fadiga dos materiais. 

Pequenas trincas de fadiga tendem a crescer mais rapidamente em materiais com granulação 

grosseira quando comparado com uma estrutura de granulação mais refinada. Os contornos de 

grãos funcionam como uma barreira para o crescimento da trinca, o que explica a melhora no 

comportamento em fadiga nos materiais com grãos mais refinados (OLIVEIRA, 2013). 

A uma profundidade entre 0 e 0,03 mm da superfície, a estrutura cristalina é uma mescla 

de ferrita e carbonetos que contém muitas micro trincas orientadas a ângulos entre 0 e 30°, o 

comprimento dessas micro trincas está entre 0,015 e 0,250 mm e sua profundidade entre 0,007 
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e 0,035 mm. A largura das trincas varia entre 0,0002 e 0,0030 mm e a distância entre elas está 

entre 0,01 e 0,5 mm. A zona seguinte é a de transição ao material de base, o tamanho dessa 

zona é de aproximadamente 3 mm. As trincas de fadiga se propagam principalmente através da 

ferrita. (SANCHEZ, 2006). 

Quanto aos desgastes das rodas ferroviárias, pode-se definir por desgaste a remoção do 

material, seja através do processo de aderência e remoção de partículas do material de um dos 

elementos do par de atrito para o outro, seja por arrancamento de metal por partículas mais 

duras, que colidem com este. O primeiro tipo de desgaste é denominado de desgaste adesivo e 

depende muito das condições de lubrificação e também da compatibilidade dos dois metais em 

contato. O segundo tipo de desgaste é o tipo abrasivo, onde a principal variável é a dureza do 

material. O desgaste abrasivo pode ocorrer pela presença de partículas duras entre as duas 

superfícies em atrito ou então pelo contato de uma superfície dura e áspera sobre menos dura. 

(ROSA, 2002). 

Apresentam-se a seguir os principais danos que ocorrem em uma roda ferroviária, 

causados pelos esforços do contato roda/trilho e pelos efeitos da frenagem. 

 

2.1.5.1 Dano: Calo na roda 

 

O Calo pode ser caracterizado por uma planicidade na superfície de rolamento da roda 

(wheel-flat em inglês), Figura 15-a, causado pelo travamento indevido da roda no momento da 

frenagem, em função do esforço de frenagem ser superior ao limite de aderência entre a roda e 

trilho, com consequente deslizamento. Portanto, esse tipo de dano é comum em veículos que 

não possuem freios ABS (Sistema de Freio Anti-bloqueio), como é o caso dos vagões de carga 

e TUEs e locomotivas mais antigos. (BIAN; GU; MURRAY, 2016). 

A perda de aderência entre a roda e o trilho pode ser provocada principalmente por 

falhas de regulagem dos freios ou por condições ambientais, tais como, chuva, gelo, etc., ou 

por contaminação acidental do boleto do trilho com graxa, óleo, etc. (BELOTTI et al. 2006). 

O comprimento do plano formado pode variar, normalmente, de 1 a 7,5 cm, podendo 

ultrapassar esses valores em casos excepcionais de falhas graves no sistema de freio ou na 

aderência dos trilhos.  Suas consequências podem ser maiores, ainda, quando ocorrem pequenos 

deslocamentos de giro da roda durante o travamento, causando diversos calos consecutivos, 

como mostrado na Figura 15-b. (DUKKIPATI; RENGUANG, 1999). 



40 

 

Devido aos gradientes de alta temperatura e as seguintes plastificações e transformações 

de fase que ocorrem quando a roda desliza no trilho, tensões residuais estarão presentes na 

região do calo da roda. (WALLENTIN; BJARNEHED; LUNDÉN, 2004).  

Utilizando método computacional por elementos finitos, foram obtidos resultados que 

mostraram que uma roda com um calo de 100 mm, com profundidade de 2,53 mm, com carga 

estática de 100 kN e com deslocamento a uma velocidade de 100 km/h, perde seu contato com 

o trilho por um tempo de 0,388 a 0,398 segundos, quando o calo aparece na zona de contato 

roda/trilho. (BOGDEVIČIUS et al. 2015). 

 

Figura 15 – a – Calo na roda ferroviária, b – Calos múltiplos e consecutivos 

 

Fonte: Fotos do autor. 

 

A Figura 16 representa esquematicamente as deformações sentidas na via devido aos 

efeitos quasi-estáticos (Qest - Deformação estática) e aos efeitos dinâmicos (Qdin - Deformação 

dinâmica) devido a uma roda com calo. A magnitude das forças de impacto é alta, com duração 

no tempo muito curta (cerca de 2 a 10 ms), portanto, com frequências elevadas. 
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Figura 16 – Diagrama com os efeitos estático e dinâmicos da roda com calo sobre 
a via (representação exagerada do calo para melhor visualização) 

 

Fonte: BARBOSA, 2009. 

 

As principais consequências desse impacto são: Na Via Permanente, causa esforços 

excessivos, fadiga dos trilhos, quebra das fixações dos trilhos (grampos elásticos, placas 

isolantes, placas amortecedoras, placas de fixação e parafusos Tirefond), quebra dos dormentes 

de concreto ou rachaduras nos dormentes de madeira, quebra do lastro e, por consequência, 

falhas no nivelamento e alinhamento da via, deformando sua geometria. No Material Rodante 

gera vibrações excessivas com consequências diretas, nos rolamentos, mancais, na suspensão 

primária, causando fadiga de molas e quebra de suportes. E dependendo da extensão ou 

proximidade entre calos, a roda pode ser condenada por risco de fratura. Além disso, ocorre a 

geração de forte ruído, causando desconforto para os passageiros e para a vizinhança lindeira 

em regiões urbanas. 

O efeito deste tipo de irregularidade provoca forças e tensões muito altas na via 

permanente e nos veículos. Dependendo do tamanho da irregularidade, do tipo de veículo e da 

velocidade, as tensões podem ser suficientes para provocar a falência da via, sozinha ou em 

conjunto com outras irregularidades, ou pode dar início a um processo de aparecimento de 

fraturas devidas à fadiga (NEWTON; CLARK, 1979). 

O comportamento dinâmico próprio do veículo é importante em relação à sua 

estabilidade, ao comportamento nas curvas e ao conforto dos passageiros, no caso de carros de 

passageiros. As suspensões dos veículos são projetadas para garantir modos de vibração abaixo 

de 10 Hz, o que permite por um lado um isolamento adequado dos passageiros da vibração e, 
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por outro lado, reduzir a massa não-suspensa efetiva, reduzindo as cargas dinâmicas na interface 

entre a roda e o trilho. Nesta faixa de frequência a ferrovia comporta-se como uma mola 

relativamente rígida. Mas, a partir de frequências acima de 20 Hz a inércia da via torna-se cada 

vez mais importante enquanto a suspensão do veículo isola tudo, menos a massa não suspensa 

do restante do veículo (essencialmente rodeiros, mancais, motor de tração acoplado no eixo e 

transmissão). (GUIMARÃES, 1999). 

Uma definição prática de “alta frequência” pode ser considerada àquela acima de 20 Hz, 

onde a dinâmica da ferrovia torna-se crescentemente importante e a do veículo não. Dentro 

desta definição, movimentos em curva, estabilidade e conforto são fenômenos que ocorrem em 

baixas frequências (KNOTHE; GRASSIE, 1993). 

Na prática existem frequentes problemas envolvendo componentes do truque e da massa 

não suspensa que apareceram devido a cargas dinâmicas com frequências relativamente altas, 

mas que têm sido pouco investigados. Tem havido também pouco desenvolvimento de modelos 

que descrevam o comportamento do veículo para frequências na faixa de 10 a 50 Hz, na qual o 

rodeiro torna-se crescentemente bem isolado dinamicamente do truque, enquanto que, 

simultaneamente, sua deformação própria como corpo elástico torna-se significativa 

(AHLBECK, 1998). 

Rodas com calos são fontes de vibração importantes cujos efeitos dinâmicos são 

transmitidos longe da fonte, uma vez que são uma excitação de baixa frequência. Em sua 

transmissão podem causar novos problemas ativando frequências de vibração na via 

permanente e no solo, que produzem efeitos de batimento ou de ressonância se o novo modo 

de vibração for próximo ou igual ao do modo de vibração do sistema ferroviário, 

correspondentemente. A frequência gerada pelo impacto do calo sobre a via depende do raio da 

roda e da velocidade do veículo (REAL et al. 2012). 

As operadoras ferroviárias devem ter uma inspeção com valor limite em termos do 

comprimento do calo de roda, acima do qual a roda deve ser retirada de serviço. Os valores 

limites estão normalmente entre de 40 a 60 mm. O valor limite típico é o de 2” ou 50 mm (trem 

de passageiros), em casos extremos até 100 mm (vagão de carga). Após a sua formação inicial, 

o calo rapidamente apresenta desgastes, ou seja, arredondamento das suas extremidades devido 

à alta concentração de carga nas quinas. Um calo arredondado de uma dada profundidade é 

mais longo do que o seu comprimento inicial “novo” (THOMPSON, 2009). 

A Figura 17 mostra a geometria idealizada em 3D de um calo de uma seção de superfície 

cilíndrica de roda, onde o tamanho dos calos de roda e a largura da roda foram exagerados. 
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Figura 17 – a- Calo recém formado, b- Calo arredondado 

 
Fonte: PIERINGER; KROPP; NIELSEN, 2013. 

 

O Gráfico 2 apresenta a força de impacto de diferentes calos de rodas em função da 

velocidade, considerando calos recentemente formados e calos arredondados. 

 

Gráfico 1 – Força de impacto de diversos calos em função da velocidade 

 
Fonte: THOMPSON, 2009. 

 

Um equívoco comum é considerar que o calo em roda ferroviária seja um dano 

puramente causado pela ação abrasiva entre a roda e a superfície do trilho. De fato, ele também 

é um dano térmico resultante do aquecimento da roda na área de contato com o trilho, causado 

pelo atrito entre a roda e a superfície do trilho durante o deslizamento, podendo a temperatura 

atingir a faixa de 800°C à 850°C, transformando o aço da roda de perlítico em austenítico. 

Como a área de contato da roda, em seguida, resfria-se rapidamente após o deslizamento cessar, 

pela própria dissipação da roda, mas especialmente porque a roda gira e entra em contato com 
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o trilho na temperatura ambiente novamente, a austenita é transformada em martensita pela 

ação do arrefecimento rápido, tornando a região dura e frágil. (DEUCE, 2007). 

O aumento da temperatura causada pela abrasão, seguido de um resfriamento rápido, 

pode levar à formação de martensita quebradiça embaixo do calo. Isso está na origem de falhas 

adicionais como fissuras e escamações com perda de pedaços relativamente grandes de material 

da superfície de rolamento. Quando a roda rola sobre um calo, desenvolve forças de alto 

impacto que podem causar danos adicionais à roda e aos trilhos. Além disso, acima de uma 

velocidade crítica, ocorre uma perda de contato do trilho, o que produz aumento de ruído e 

vibrações. (BRIZUELA; FRITSCH; IBÁÑEZ, 2011). 

Devido a dureza da superfície termicamente afetada e ao impacto com o trilho, poderão 

ocorrer trincas as quais provocam a escamação da superfície, pela união das trincas, e ainda se 

propagam para as regiões mais internas do aro da roda. A forma de se eliminar esse problema 

é através do reperfilamento da roda, com uma profundidade superior à profundidade das trincas, 

conforme Figura 18. (DEUCE, 2007). 

 

Figura 18 – Esquemático representativo de um calo em corte 

 
Fonte: DEUCE, 2007. 

 

Um calo com grandes dimensões (>50,0 mm de comprimento) constitui-se em um grave 

risco à segurança, devido a possibilidade de fratura da roda, caso não seja feito o reperfilamento 

ou a substituição da roda, e os menores contribuem para a fadiga e deterioração da Via 

Permanente e do Material Rodante, consequentemente, para o aumento dos custos de 

manutenção. (DEUCE, 2007). 

Cabe ressaltar que como o rodeiro do truque é composto por duas rodas solidárias ao 

eixo, montadas por interferência, o deslizamento que o origina o calo, provocará o aparecimento 

de calos em ambas as rodas do rodeiro, na mesma posição angular, porém não necessariamente 
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com as mesmas dimensões, devido as diferentes condições de contato entre as rodas e os trilhos 

(DEUCE, 2007). 

Os calos de rodas estão entre os danos de superfície mais comuns das rodas de trem. As 

forças repetitivas de alto impacto envolvidas causam uma rápida deterioração das estruturas 

ferroviárias, do material rodante e dos sistemas fixos. A incidência de rolamentos quentes, rodas 

quebradas e fraturas de trilho são coincidentes com o número de rodas com calos e rodas 

desbalanceadas. (BRIZUELA; FRITSCH; IBÁÑEZ, 2011). 

Para se medir a extensão de um calo utiliza-se um Gabarito Matriz, tipo passa-não-passa, 

específico para medidas de parâmetros de eixos ferroviários, desgastes de friso e extensão de 

calo de roda, conforme mostrado na Figura 19. Este gabarito possui marcas com dimensões 

máximas, estabelecidas por norma (NBR-7899/1983). A roda será rejeitada quando apresentar 

um calo (plano na superfície da roda) isolado com comprimento de duas polegadas (50,8 mm), 

ou dois ou mais calos adjacentes de uma polegada e meia (38,1 mm). 

 

Figura 19 – Gabarito Matriz passa-não-passa (NBR-7899/1983) 

 

Fonte: Foto do autor. 

 

A seguir são apresentados os resultados experimentais e de validação dos modelamentos 

matemáticos do impacto de um calo de roda sobre o trilho realizados pela Bristish Railways em 

1979: 

Os ensaios práticos para estudo do impacto de uma roda com calo sobre a via 

permanente realizados inicialmente pela AAR (Association of American Railroads) 

apresentaram dificuldades na localização da posição dos calos e de seus impactos sobre a 

instrumentação da via. Devido a este fato a Bristish Railways decidiu que um entalhe 

equivalente ao calo da roda seria feito no boleto do trilho, conforme Figura 20. Desta forma, 

sua posição seria conhecida com precisão e a instrumentação, baseada em strain gauge 
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(transdutor extensômetro capaz de medir deformações mecânicas), poderia ser adequadamente 

posicionada. Além disso, a forma do entalhe poderia ser medida facilmente e este seria o mesmo 

para todos os veículos, facilitando análise comparativas entre vários tipos (GUIMARÃES, 

1999). 

Entalhes com comprimento de 150 mm e profundidade de 2,15 mm foram feitos nos 

boletos de dois trilhos. Isso corresponde a calos com uma profundidade de 2 mm em uma roda 

com diâmetro de 1 m (NEWTON; CLARK, 1979). 

 

Figura 20 – Instrumentação e características da irregularidade simulada pela 
Bristish Railways 

 
Fonte: NEWTON; CLARK, 1979. 

 

Com os resultados experimentais comprovou-se que existem dois modos básicos de 

vibração que podem ser induzidos por uma irregularidade como um calo. O primeiro, que ocorre 

a baixas velocidades (abaixo de 35 km/h), o movimento é uma combinação dos movimentos da 

via e da massa não suspensa sobre o lastro, devido a uma oscilação em torno da carga estática, 

oriunda de um processo de carregamento/descarregamento parcial da via. No segundo, que 

ocorre em velocidades mais altas (maiores que 55km/h), a roda perde contato com o trilho, ou 

porque a rigidez da via é tal que a rigidez do lastro não consegue mantê-la em contato, ou 
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porque a profundidade do calo é tão grande que o movimento do trilho não consegue acomoda-

la, e “voa” até entrar em contato novamente com o trilho, devido ao movimento de subida do 

trilho pelo alívio de carga e da descida da roda. No impacto, a velocidade possui componentes 

devidas aos movimentos da via e do veículo, e a um componente da velocidade à frente baseada 

no ângulo de impacto relativo (algo assim como um “tapa” rotacional do calo sobre o trilho). 

Este impacto cria efeitos de alta frequência devido ao movimento do trilho sobre a mola de 

contato hertziana (NEWTON; CLARK, 1979). 

Vários modelos matemáticos foram utilizados para simulação, considerando os 

parâmetros experimentais da Bristish Railways, o modelo inicial de Viga de Timoshenko sobre 

apoio discreto (TBDS-Timoshenko Beam on Discrete Support) foi modificado para um modelo 

de viga de Euler-Bernoulli sobre apoio discreto (EBDS-Euler Beam on Discrete Support), 

depois para um modelo de viga de Timoshenko sobre uma fundação elástica contínua (TBEF- 

Timoshenko Beam on Elastic Foundation) e, finalmente, para um modelo de viga de Euler-

Bernoulli sobre uma fundação elástica contínua (EBEF- Euler Beam on Elastic Foundation). 

As forças de contato foram calculadas com estes modelos e são mostradas no Gráfico 3, junto 

com os dados experimentais obtidos por NEWTON e CLARK, 1979. (DUKKIPATI; DONG, 

1999). 

 

Gráfico 2 – Força de contato no trilho devido a calo na roda 
Força Dinâmica em função do tempo 

 

Fonte: DUKKIPATI ; DONG , 1999. 
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Pode-se observar que todas as curvas possuem formas similares, mas os primeiros picos 

(o máximo impacto) são bem diferentes, sendo que o valor de pico obtido com o modelo TBDS 

é muito próximo ao obtido experimentalmente. 

O APÊNDICE A apresenta a influência dos parâmetros estudados por Rao V. Dukkipati 

e Renguang Dong, em 1999, na carga de impacto da roda com calo sobre a via. 

 

2.1.5.2 Dano: Spalling - trincas e escamação localizada devidas à fadiga termomecânica 

 

O Spalling (escamação ou lascamento em inglês), termo comumente utilizado no meio 

ferroviário, pode ser caracterizado por uma fadiga superficial devida às variações bruscas de 

temperatura, que ocorrem devido às mudanças estruturais do material da superfície de 

rolamento da roda. Essas mudanças são consequências de frenagens com travamento e 

pequenos deslizamentos da roda, que têm como consequência a geração de grandes quantidades 

de calor na interface roda-trilho. Quando o travamento cessa, a região do contato, que está a 

uma temperatura elevada, tende a rápida troca de calor com o trilho e o resto da roda, que estão 

a uma temperatura mais baixa. Isso acarreta em um resfriamento brusco e localizado na região 

afetada. (SANTOS, 2000). 

 Nesta região pode ser encontrada uma fina camada de martensita não revenida, que é 

extremamente mais dura e frágil que a perlita, com uma camada que varia de 0,1 a 0,5 mm de 

profundidade, porém em alguns casos pode chegar a 1,2 mm. Na interface de ligação entre estas 

novas estruturas e a estrutura original mais interna, podem surgir trincas que se propagam até 

unirem-se umas às outras, de forma que esta nova estrutura seja expulsa da roda pelo giro 

normal, causando uma cavidade, conforme apresentado na Figura 21. (MINICUCCI, 2011). 

 

Figura 21 – Spalling na superfície de rolamento 

 
Fonte: MINICUCCI, 2011. 
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O Spalling também pode ocorrer quando há frenagens excessivas, com o freio de atrito 

direto da sapata contra a superfície de rolamento do aro da roda, ou quando há força inadequada 

de frenagem ultrapassando o limite de aderência da roda com o trilho, que provocam o aumento 

da temperatura na superfície de rolamento. Esse fato provoca a cavitação, ou arrancamento, de 

material em toda a superfície do aro e não mais somente em pontos localizados como nos 

travamentos da roda, Figura 22. (MINICUCCI, 2011). 

 

Figura 22 – Spalling em todo o perímetro da superfície de rolamento 

 
Fonte: Fotos do autor. 

 

A outra origem do Spalling é devida à fadiga mecânica, decorrente das altas cargas 

suportadas pelas rodas em ferrovias de alta capacidade de carga (Heavy haul). Uma roda típica 

de carga pesada gira, aproximadamente, 55 milhões de vezes a cada 160.000 km, circulando 

nas mais diversas condições de trabalho. Estas rodas sofrem impactos diversos ao longo da Via 

Permanente, que esmagam algumas partes da pista de rolamento com vários choques de 

diferentes intensidades, os quais são caracterizados pela carga, posição e forma da tensão de 

contato e de tração. Enquanto muitos destes contatos são suportados pelas rodas sem danificá-

las, alguns destes impactos excedem o limite de escoamento do material da roda, acelerando a 

fadiga superficial. (MINICUCCI, 2011). 

A fadiga de contato na superfície de rolamento manifesta-se inicialmente como uma 

faixa pouco profunda (superficial) de micro trincas no perímetro da roda. Estas trincas se 

propagam rapidamente em profundidade até atingir a condição de escamação ou Spalling, 

conforme a Figura 23, onde τlat e τlong representam as tensões tangenciais cisalhantes, laterais e 

longitudinais na superfície da roda, respectivamente. (MINICUCCI, 2011). 



50 

 

Figura 23 – Fadiga de contato na superfície de rolamento da roda 

 
Fonte: MINICUCCI, 2011. 

 

Esse tipo de dano pode ser eliminado através do reperfilamento da roda, podendo 

retornar ao uso normal, desde que a todas as trincas sejam removidas.  

Recomendações para reduzir o spalling de rodas: 

- Evitar que os carros ou vagões sejam movidos com freios de mão aplicados. 

- Manter válvulas de freio reguladas para melhorar a frenagem uniforme em todo o trem. 

- Selecione os dispositivos de vazio / carga adequadamente em vagões. (IHHA, 2001). 

 

2.1.5.3 Dano: Shelling - trincas e escamação devidas à fadiga mecânica 

 

O Shelling (descascamento em inglês), termo também comumente utilizado no meio 

ferroviário, pode ser caracterizado por uma fadiga superficial devido ao alto carregamento 

mecânico suportado pelas rodas, sendo identificado pelo arrancamento de uma pequena parte 

de material da superfície de rolamento, Figura 24. Esta fadiga gera trincas, que se originam à 

profundidade de 1 a 3 mm da superfície de rolamento da roda, ocorrem à baixa temperatura e 

que se propagam de forma circunferencial paralela à pista de rolamento da roda. (MINICUCCI, 

2011). 

 Quando uma roda está sob carregamento muito elevado, pode ocorrer escoamento à 

compressão do material da região de contato. Caso o limite de escoamento seja excedido, haverá 

tração nessa região quando a roda deixar o contato. Esta é uma das condições para a propagação 

de pequenas trincas. As trincas inicialmente se propagam por fadiga na direção máxima da 

tensão de cisalhamento. Quando essas trincas se encontram ou encontram trincas superficiais, 

que surgem devido ao fato da tensão de cisalhamento máxima estar abaixo da superfície de 

contato, podem causar desprendimento de pequenas lâminas do material. Nos casos de 
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frenagens excessivas esse fenômeno se agrava, considerando que o sobreaquecimento da roda 

causa uma sensível redução nas suas propriedades de resistência mecânica, podendo o limite de 

resistência ser reduzido em até 50%. Isso facilita ainda mais a propagação de trincas. Esse 

fenômeno é chamado de Thermal Shelling considerando à influência do sobreaquecimento 

(SANTOS, 2000). 

Devido à dificuldade de detectar trincas subsuperficiais no aro da roda, estas trincas são 

consideradas perigosas e podem provocar falhas graves nas rodas, podendo causar 

descarrilamentos. (MINICUCCI, 2011). 

 

Figura 24 – Shelling – Escamação da superfície de rolamento 

 
Fonte: Fotos do autor. 

 

Recomendações para reduzir o shelling de Rodas: 

- Reperfilar as rodas quando aparecer um falso flange na superfície do piso da roda. 

- Inspecionar a superfície de rolamento da roda com ultrassom para detectar danos na 

superfície e internos do aro. 

- Adequar os perfis roda / trilho de forma a se obter uma melhor distribuição de cargas.  

- Utilizar aços com limpeza aprimorada. 

- Utilizar truques auto orientados. (IHHA, 2001). 

 

2.1.5.4 Dano: Shattered Rim - trincas no interior do aro 

 

O Shattered Rim ou despedaçamento do aro, Figura 25, tem origem na nucleação de 

trinca no interior do aro da roda devido a porosidades, vazios, inclusões de óxido de alumínio 

ou material não metálico, que se propaga rapidamente para a superfície em condições normais 

de carga. Para iniciar o shattered rim são necessários alta carga e impacto. A profundidade típica 
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de início deste dano é de 4 a 8 mm da superfície de rolamento, propagando-se rapidamente para 

a superfície em direção paralela à pista de rolamento. Este dano é geralmente detectado quando 

existe uma trinca na face do aro, a qual pode levar o material à ruptura completa. (MINICUCCI, 

2011). 

 

Figura 25 – Shattered rim – aro da roda despedaçado 

 

Fonte: MINICUCCI, 2011. 

 

A composição das inclusões se torna importante em dois diferentes fatores, na diferença 

do coeficiente de expansão térmica e nas propriedades mecânicas entre a inclusão e a matriz do 

material, o que gera concentração de tensões nestas interfaces e consequentemente iniciação de 

trincas de fadiga (OLIVEIRA, 2013). 

A melhora da resistência à fadiga dos materiais utilizados na indústria ferroviária é uma 

tendência dos fabricantes, entretanto, como é impossível produzir um material sem danos e 

inclusões, o controle do tamanho e quantidade destes fatores torna-se cada vez mais importante 

na busca pelas melhores propriedades em fadiga dos mesmos (OLIVEIRA, 2013). 

Pesquisas recentes mostram que danos ou inclusões com 1 mm de diâmetro podem ser 

suficientes para iniciar o shattered rim. (MINICUCCI, 2011). 

 

2.1.5.5 Dano: Trincas por concentração de tensões 

 

O desenvolvimento de trincas também podem ter origem em entalhes produzido na roda 

que geram concentração de tensões. Alguns entalhes podem ser introduzidos na roda durante 

uma queda no manuseio, ou em casos mais comuns, em rodas fabricadas antes de 1980, com 

marcação a quente no aro. Este tipo de identificação foi proibido pela AAR em 1980, por 

provocar concentração de tensões devido a sua profundidade e cantos vivos gerados durante a 
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marcação a quente na linha de forjamento, nestes casos, a roda deve ser retirada de circulação. 

A Figura 26 mostra uma roda trincada pela marcação a quente. (MINICUCCI, 2011). 

A concentração de tensões em um ponto da roda provoca a redução do limite de fadiga. 

Tanto maior será a redução da resistência à fadiga, quanto mais sensível à concentração de 

tensão (frágil) for o material, isto é, quanto menor for sua capacidade de uniformizar as 

distribuições de tensões. (MINICUCCI, 2011). 

 

Figura 26 – Roda fraturada com a origem da trinca na marcação a quente na 
lateral do aro 

 

Fontes: GARRIDO, 2004 e MINICUCCI, 2011. 

 

2.1.5.6 Dano: Trincas circunferenciais 

 

Estas trincas circunferenciais ocorrem na região do disco, Figura 27, tendo como 

consequência o descarte da roda. 

A sua origem pode ser devida a cargas térmicas (inversão de tensões) ou a concentração 

de tensões na região do disco. 

 
Figura 27 – Trinca circunferencial   

 
Fonte: MINICUCCI, 2011. 
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2.1.5.7 Dano: Esferoidização do aço 

 

A esferoidização é um fenômeno relacionado ao aumento da temperatura dos aços de 

modo a formar uma estrutura esferoidizada, Figura 28, que tem como propriedades baixa 

resistência, alta ductilidade e baixa dureza. Foi constatado que ocorre uma redução de 30 % no 

limite de resistência do material da roda quando estes se esferoidiza. Além disso é esperada 

uma queda de 320 para 220 Brinell na dureza. É típica de camadas inferiores de rodas que 

tiveram transformação martensítica em sua superfície de rolamento. Este tipo de mudança 

estrutural leva a um maior desgaste da roda e, principalmente, maior susceptibilidade a 

escamação. (SANTOS JR., 1992). 

A condição que pode levar a esta transformação é a de uma sapata de freio presa à roda, 

devido a falha, pois para que haja a mudança estrutural do aço formando a esferoidização 

estrutural, é necessário que a temperatura na roda ultrapasse 500 °C por cerca de 45 minutos. 

Por exigir essa condição específica de falha e ao tempo necessário para a transformação ser 

grande, o que não ocorrerá em condições de frenagens normais de rampas conhecidas, torna 

esse fenômeno pouco conhecido no meio ferroviário. (SANTOS JR., 1992). 

 

Figura 28 – Estrutura da Perlita fina e Estrutura esferoidal 

 
Fonte: SANTOS JR., 1992. 

 

2.1.5.8 Fratura da roda 

 

A fratura da roda pode ser considerada como uma falha da roda e não mais um dano. 

Pois o dano pode ser definido como qualquer desvio de uma característica de um item em 

relação a seus requisitos. Um dano pode, ou não, afetar a capacidade de um item em 
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desempenhar uma função requerida e a falha pode ser definida como o término da capacidade 

de um item desempenhar a função requerida, o que caracteriza a fratura da roda. (ABRAMAN, 

2017). 

A fratura pode ser ocasionada por impacto, relacionada à tenacidade, por fluência, 

relacionada à ductilidade e por fadiga, em relação à repetição de carga. (COLIM, 2006). 

Em geral o processo de desenvolvimento da fratura por fadiga é dividido em duas etapas 

distintas, início da fratura e propagação desta. Uma fratura pode ser classificada em duas 

categorias gerais, fratura dúctil e fratura frágil. Uma fratura dúctil é caracterizada por uma 

apreciável deformação plástica na nucleação e na propagação da trinca. Uma deformação 

plástica em nível macroscópico é também encontrada nas superfícies de falha. Uma fratura 

frágil é caracterizada por uma grande velocidade de propagação da trinca, com pequena 

deformação plástica, mesmo em um nível microscópico. Um metal pode ter uma ruptura dúctil 

ou frágil, dependendo da temperatura, estado de tensões e velocidade de carregamento. 

(COLIM, 2006). 

A fratura por fadiga predominantemente se inicia com uma descontinuidade do material 

que, sob aplicações de cargas repetidas, tende a crescer. À medida que a trinca aumenta de 

tamanho, a seção transversal resistente da peça diminui, o que resulta em um aumento de tensão 

na seção. Finalmente, é atingido o ponto onde a seção resistente remanescente não é mais capaz 

de suportar a concentração de carga, levando à fratura do componente. Deste modo, para que 

ocorra fadiga é necessário que uma trinca seja nucleada em uma determinada região do 

componente e que se propague, conduzindo à ruptura final do material. (LOPES, 2006). 

Considerando, agora, as tensões residuais de uma roda fria, onde no aro e na superfície 

de rolamento essas tensões são de compressão, devido ao processo de tratamento térmico, como 

já explicado anteriormente. Com o aquecimento da roda na frenagem, dentro da faixa normal 

de temperatura, a tensão de compressão diminui, ficando ainda dentro da região de compressão, 

porém quando a roda é submetida a um superaquecimento pode ocorrer a inversão do estado de 

tensão de compressão para tração, possibilitando a nucleação de trincas e a evolução para a 

fratura completa da roda. As rodas fraturadas devido à carga térmica excessiva apresentam uma 

carcterística em comum, a área de transição entre a estrutura afetada termicamente e a estrutura 

normal da roda apresenta marcas de “praia” azuladas que evidenciam o processo de fadiga 

térmica (MINICUCCI, 2011). 

Temperaturas normais de aquecimento na frenagem estão na faixa de 300 °C podendo 

chegar ao máximo de 400 °C. Nesta faixa de temperatura, a roda resiste à fadiga durante todo 

ciclo de vida. Algumas vezes por motivo de falha operacional, problemas no sistema de freio 
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ou qualidade das sapatas de freio (coeficiente de atrito alto), as rodas podem ter 

superaquecimento durante a frenagem com temperaturas superiores a 700 °C. Neste caso a 

dilatação do material é excessiva, ultrapassando o limite de escoamento, invertendo as tensões 

e acarretando em uma trinca profunda como rompimento da roda. (MINICUCCI, 2011). 

Os danos da superfície de rolamento das rodas, tais como: Calos, Spalling e Shelling, 

quando não detectados e corrigidos pela área de manutenção do Material Rodante, somados aos 

problemas relacionados ao aquecimento nas frenagens, podem evoluir e provocar a fratura da 

roda, Figura 29. Na maioria das vezes pode acarretar em acidentes catastróficos, com perdas de 

vidas, materiais e contaminação do meio ambiente (MINICUCCI, 2011). 

 

Figura 29 – Fratura radial da roda 

 

Fonte: Fotos do autor. 

 

Apresentam-se a seguir os principais desgastes que ocorrem em uma roda ferroviária, 

causados pelos esforços do contato roda/trilho e pelos efeitos da frenagem. 

 

2.2 Estado da arte 

 

A inspeção e o monitoramento das rodas são realizados através de inspeções visuais ou 

utilizando equipamentos de medição. As inspeções visuais são efetuadas inspetores que 

trabalham em torno do trem, enquanto as medições são realizadas por equipamento de medição 

portátil. Este trabalho é demorado e o trem precisa ficar imobilizado durante todo o processo, 
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normalmente em área de oficina com vala. Medir um trem de minério de ferro inteiro com 568 

rodas pode levar horas. (ASPLUND, 2014). 

Muitas tecnologias foram desenvolvidas e implementadas pelas ferrovias em todo o 

mundo, para detectar e evitar o desenvolvimento de problemas nas rodas, principalmente os 

problemas relacionados ao aquecimento durante a frenagem e às elevadas tensões superficiais, 

que se desenvolvem durante o contato de rolamento. Essas tecnologias visam evitar a 

imobilização dos trens, portanto, baseiam-se em monitoramento constante, automático, por 

equipamentos instalados na via permanente. (MOYNIHAN; ENGLISH, 2007). 

As vantagens imediatas da utilização de um sistema de detecção de rodas defeituosas 

são o aumento da segurança e a redução de custos de manutenção. Os danos nas rodas aceleram 

o processo de degradação da via e dos veículos pelo que, quando detectados, permitem a 

realização de manutenções preditivas e reparações mais leves. A detecção precoce é vantajosa 

para a Via Permanente que pode assim regular o nível de impactos dinâmicos aceitáveis, bem 

como para o Material Rodante que consegue evitar maiores danos às rodas e às composições. 

(BARBOSA, 2009). 

Existe uma necessidade evidente de desenvolvimento de novos sistemas de baixo custo, 

que sejam capazes de identificar com confiabilidade falhas de rolamento de eixo e danos de 

roda numa fase inicial. Que possam também identificar os rodeiros afetados por falhas graves 

a serem retirados de operação, permitindo simultaneamente que rodeiros com danos menos 

graves permaneçam por um período um maior, até que possa ser realizada uma manutenção 

adequada. Além disso, ao minimizar a complexidade da instalação na ferrovia pode aumentar 

substancialmente o potencial de mercado destes novos sistemas de via. (AMINI, 2016). 

Podem ser utilizados mais de um tipo de sensores para detecção de danos em rodas, 

sendo a associação das informações mais precisas e confiáveis do que informações de sensores 

individuais. O uso de um sistema híbrido permite que as partes estáticas e dinâmicas das cargas 

da roda sejam separadas e, portanto, o sistema pode então detectar e apresentar pequenos danos, 

independentemente das cargas variáveis do eixo. Isso significa que um dano pode ser 

monitorado e evoluído ao longo de sua vida e que os dados podem ser usados para formular, 

testar e aperfeiçoar processos de manutenção de roda. (DEPOTRAIL, 2017). 

Existe um grande interesse em encontrar métodos para uma detecção precoce e 

avaliação de danos de rodas sem desmontar os rodeiros devido à sua montagem complexa. 

Idealmente, para reduzir o tempo e os custos, a técnica de medição deve ser realizada 

automaticamente enquanto o trem está em movimento, mesmo a baixa velocidade quando está 
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entrando em uma oficina de manutenção. Vários métodos foram apresentados para esse 

propósito. A maioria deles se encaixa em uma das seguintes categorias: 

a) Medição das forças de impacto em um trilho instrumentado: o sistema mais comum 

para detectar roda-flats é o Detector de carga de impacto de roda (WILD) desenvolvido pela 

Salient Systems, Inc. O sistema consiste em um grande número de medidores de tensão 

montados em rede, que são utilizados para quantificar a força aplicada ao trilho através de uma 

relação matemática entre a carga aplicada e a deflexão do trilho. Essas forças de impacto são 

usadas para monitorar a saúde das rodas e garantir operações de trem seguras. Em outros casos, 

os acelerômetros são usados em vez disso. Essas técnicas analisam os impactos produzidos por 

calos ou outros tipos de falhas, mas não fornecem indicações sobre o tamanho deles. 

b) Medição das variações do raio da roda: neste caso, o friso da roda é considerado 

perfeitamente redondo e sem desgaste, sendo utilizado como referência para estimar as 

variações no raio da roda. Os sistemas foram concebidos com base nessa ideia. Ambos são 

sensíveis às vibrações, a resolução é limitada e os métodos ópticos não são bastante adequados 

para o ambiente ferroviário. Além disso, pequenas irregularidades ou aderências no friso levam 

a falsas indicações. 

c) Detecção e medição de falhas diretas: o ultrassom tem sido frequentemente usado 

para detectar falhas no aro da roda. Um transdutor piezoelétrico é disparado quando a roda 

passa sobre ele, gerando uma onda de Rayleigh que percorre a superfície de rolamento. O 

mesmo ou outro transdutor recebe ecos produzidos por trincas. Infelizmente, calos 

arredondados são muito difíceis de detectar por esta técnica, pois suas bordas lisas produzem 

ecos pequenos ou inexistentes. (BRIZUELA; FRITSCH; IBÁÑEZ, 2011). 

A seguir serão apresentadas as tecnologias desenvolvidas para a detecção dos danos em 

rodas ferroviárias: 

 

2.2.1 Detectores de carga de impacto de rodas (WILD- Wheel Impact Load Detectors) 

 

Os detectores de carga de impacto de roda (WILD) são usados para detectar a presença 

de danos de roda, como calos ou danos que provoquem impacto na via. (MOYNIHAN; 

ENGLISH, 2007). 

Técnicas convencionais de monitoramento de via, atualmente empregadas pela indústria 

ferroviária são benéficas, no caso de WILD (Detectores de carga de impacto de rodas) e WPD 

(Detectores de Perfil de Roda) a confiabilidade já foi comprovada no campo, mas ainda são 

muito caras. (AMINI, 2016). 



59 

 

2.2.1.1 Detectores de carga de impacto de rodas utilizando extensômetro (strain gauge) 

 

Os detectores de carga de impacto de roda (WILD) são sistemas que funcionam 

detectando as altas cargas de impacto que ocorrem quando a área defeituosa de uma roda entra 

em contato com o trilho. Os sistemas convencionais utilizam tipicamente extensômetro (strain 

gauges), Figura 30, para medir a magnitude das cargas de rolamento transitórias, com a 

passagem do trem em serviço e são configurados para sinalizar cargas que excedem um valor 

de limiar predeterminado. (MOYNIHAN; ENGLISH, 2007). 

São montados na alma dos trilhos através de processo de colagem. 

 

Figura 30 – Detector de carga de impacto de rodas utilizando extensômetros 
(Strain gauges) 

 
Fonte: LBFOSTER, Salient Systems, 2017. 

 

2.2.1.2 Detectores de carga de impacto de rodas utilizando Células de carga 

 

Os detectores de carga de impacto de roda (WILD) que utilizam células de carga, 

possuem função similar aos que utilizam extensômetros, para medir a magnitude das cargas de 

rolamento transitórias. (MOYNIHAN; ENGLISH, 2007). 

As células de carga consistem de um elemento de medição onde os extensômetros 

(strain gages) são fixados. Este elemento é geralmente feito de aço ou alumínio. Isso significa 

que é muito resistente, mas também possui uma elasticidade mínima. Estas mudanças 

extremamente pequenas (micro deformações) podem ser medidas pelos extensômetros e 

tratadas eletronicamente. (CÉLULA DE CARGA, 2017). 

As células de carga são montadas entre os trilhos e os dormentes, conforme Figura 31. 
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Figura 31 – Detector de carga de impacto de rodas utilizando células de carga 

 
Fonte: ASPLUND, 2014. 

 

2.2.1.3 Detectores de carga de impacto de rodas utilizando sensores de fibra óptica 

 

O sistema ATLAS FO, da Voesalpine, utiliza os sensores de fibra óptica de alta precisão, 

instalados entre os dormentes, na base inferior do patim, Figura 32. Pode monitorar rodas de 

locomotivas e vagões até uma velocidade de 500 km / h. Doze sensores conectados ao trilho, 

sem perfuração, medem a deflexão dos trilhos, as forças de impacto causadas pelos danos de 

roda e o peso durante a passagem dos trens. (VOESTALPINE, 2017). 

 

Figura 32 – Detector de carga de impacto de rodas utilizando sensores ópticos 

 
Fonte: VOESTALPINE, 2017. 
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2.2.1.4 Detectores de carga de impacto de rodas utilizando sensores laser 

 

O sistema LASCA® é um sistema que foi desenvolvido pela Deutsche Bahn Netz para 

a monitorização automática da qualidade dos veículos circulantes nas vias ferroviárias. Consiste 

na utilização de 6 sensores laser por trilho que determinam a flexão criada entre dormentes pela 

passagem de uma roda, Figura 33. O sistema tem uma resolução de 100 N e uma gama de 

medição praticamente ilimitada (uma carga de 100 kN corresponde apenas a 10% da gama de 

medição). (BARBOSA, 2009). 

 

Figura 33 – Detector de carga de impacto de rodas utilizando sensor laser 

 
Fonte: VOESTALPINE, 2017. 

 

2.2.1.5 Detectores de carga de impacto de rodas utilizando sensores de Bragg 

 

Maria Cristina Beirão Barbosa (2009) propõe a aplicação de sensores de Bragg em fibra 

óptica, na monitorização de rodas, Figura 34. As características particulares desta tecnologia 

são apropriadas para a medição de grandezas estruturais, sem algumas das desvantagens 

atribuídas aos sensores, é referenciada como excelente para aplicações em trilhos na medição 

de deformações, uma vez que são imunes a interferências eletromagnéticas e de 

radiofrequência, não sendo afetados pelo ruído que muitas vezes compromete a utilização de 

extensômetros convencionais neste tipo de infraestruturas. 

As Redes de Bragg utilizam o princípio do espelho dielétrico, são fibras ópticas com 

regiões de variação periódicas do índice de refração. Elas têm a propriedade de transmitir 

diversos comprimentos de onda e refletir em um comprimento de onda bem determinado. 

Portanto, ela funciona como um filtro de comprimento de onda. Ao sofrer uma deformação, 

a densidade da fibra óptica é alterada, consequentemente o índice de refração, e finalmente o 

comprimento de onda filtrado. O espelho dielétrico (redes de Bragg) é construído no núcleo da 

fibra óptica através de diferentes técnicas de fabricação. (SILVA; SODRÉ JUNIOR, 2016). 
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Figura 34 – Detector de carga de impacto de rodas utilizando sensor de Bragg 

 
Fonte: BARBOSA, 2009. 

 

2.2.1.6 Detectores de carga de impacto de rodas utilizando sensores de Emissão Acústica 

 

Konstantionos Bollas, Dimitrios Papasalouros, Dimitrios Kourousis e  Athanasios 

Anastasopoulos (2013) propõem a aplicação de sensores de Emissão Acústica nos trilhos, 

Figura 35, gerando um banco de dados com a passagem das rodas do trem e por meio do 

processamento desses dados, utilizando um software dedicado de cálculo, determinar se os 

sinais registrados possuem divergência em relação aos obtidos pela passagem de uma roda sem 

calo, registrados anteriormente. Esse sistema basea-se no princípio de que ondas elásticas 

transitórias serão emitidas a partir do ponto do impacto da roda com calo e se propagarão dentro 

do trilho. A configuração de Emissão Acústica simples provou ser suficientemente adequada 

para capturar a atividade gerada a partir do impacto no trilho de um calo de roda. É evidente 

que o desenvolvimento e a melhoria de módulos de software e hardware sofisticados e eficientes 

podem resultar em um monitoramento bem sucedido em tempo real de processos ou estruturas, 

portanto, pesquisas adicionais devem ser realizadas nesta direção. 

Emissão Acústica de alta freqüência no monitoramento da integridade estrutural é 

definida como a geração de ondas elásticas feita por uma súbita redistribuição de moléculas 

dentro ou na superfície de um material. Quando um estímulo externo como temperatura ou 

carga está presente, a energia liberada será na forma de ondas de estresse e pode ser registrada 

por sensores. (AMINI et al. 2016). 
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Figura 35 - Detector de carga de impacto de rodas utilizando sensor de Emissão 
Acústica 

 
Fonte: BOLLAS et al. 2010. 

 

2.2.2 Detectores de roda quente (HWD - Hot Wheel Detectors) e detectores de roda fria 

(CWD - Cold Wheel Detectors) 

 

Os Detectores de Rodas Quentes (HWD) e os Detectores de Rodas Frias (CWD), Figura 

36, são usados para avaliar, automaticamente, a temperatura das rodas na passagem do trem. 

Estes parentes modernos dos antigos Detectores de Caixa Quente (HBD - Hot Box Detectors), 

medem precisamente temperaturas em altas velocidades operacionais usando processamento 

digital de imagens infravermelhas. Uma temperatura de roda quente pode indicar que um 

veículo está se movendo sem que seus freios estejam totalmente soltos ou a roda pode ter sido 

danificada devido ao acúmulo de tensão interna. Uma temperatura de roda fria medida em um 

local onde um trem está normalmente freando pode ser usada como uma indicação de um mau 

funcionamento do sistema de freio. Trata-se de tecnologia consagrada que é atualmente 

utilizada nas ferrovias. (MOYNIHAN; ENGLISH, 2007). 

 

Figura 36 – Detectores de roda quente (Hot Box) 

 
Fonte: RAILTEK SYSTEMS, 2017. 
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2.2.3 Detectores de desequilíbrio ou de sobrecarga de roda (OILD - Overload and 

Imbalanced Load Detectors) 

 

Detectores de desequilíbrio ou de sobrecarga são usados para identificar uma roda que 

é mais carregada do que as outras de um mesmo vagão. Uma roda pesadamente carregada será 

sujeita a uma tensão de contato mais alta, e consequentemente, uma maior possibilidade de 

sofrer danos, e sujeitará o trilho a uma carga mais alta. As cargas desequilibradas laterais podem 

provocar desnivelamentos na geometria da via, podendo resultar em descarrilamentos devido à 

interação roda/trilho. O desequilíbrio ou a sobrecarga podem levar à falha do componente de 

suspensão e, no extremo, à falha do eixo. Consequentemente, é vantajoso manter um equilíbrio 

entre as cargas das rodas. Estes detectores operam com princípios semelhantes aos detectores 

de carga de impacto, mas são configurados para resolver e comparar as cargas verticais estáticas 

de cada roda de um carro. Esta funcionalidade pode ser integrada num sistema WILD (detector 

de impacto de roda). (MOYNIHAN; ENGLISH, 2007). 

 

2.2.4 Detectores de perfil de roda (WPD - Wheel Profile Detectors) 

 

Detectores de Perfil de Roda (WPD - Wheel Profile Detectors), Figura 37, baseiam-se 

no uso de lasers de varredura para determinar o perfil exato da superfície de contato da roda. 

Todas as informações são comparadas com o perfil novo padrão. O uso de WPD elimina a 

necessidade de inspeção de perfil manual. Os WPD são sistemas de medição em tempo real 

usando uma combinação de lasers e câmeras de vídeo para medir automaticamente o perfil da 

roda enquanto o material rodante está em movimento. Os WPD estão montados na via 

permanente. É possível fazer a previsão para o reperfilamento das rodas, baseando-se nos níveis 

de desgastes registrados. Os dados adquiridos a partir de WPD incluem o perfil da roda e 

desgaste, diâmetro da roda, altura e espessura do friso e inclinação da roda. (AMINI, 2016). 
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Figura 37 – Detectores de perfil de roda 

 
Fonte: ASPLUND, 2014. 

 

2.2.5 Detectores de trincas de rodas utilizando ondas ultrassônicas 

 

2.2.5.1 Ultrassom aplicado diretamente na roda 

 

Os sistemas automatizados de detecção de trincas utilizam ondas ultrassônicas que 

percorrem uma roda para detectar a presença de trincas e inclusões internas. A maioria dos 

sistemas requer o uso de um meio de acoplamento acústico, muitas vezes água, para preencher 

a lacuna entre os transdutores acústicos e a superfície da roda. Os transdutores geram ondas 

ultrassônicas que se propagam através da roda. A presença de um dano provoca atenuação do 

sinal e/ou reflexões que são capturadas pelos transdutores. Tais sistemas são normalmente 

implementados apenas para o exame de rodas de trens de passageiros de alta velocidade em 

instalações de manutenção, não sendo usados atualmente na linha. Os lasers focados têm sido 

utilizados com sucesso para gerar ondas ultrassônicas em rodeiros, que são então detectadas 

por transdutores ultrassônicos acoplados a ar (isto é, sem contato). O protótipo da Estação de 

Detecção Dinâmica TTCI (Transportation Technology Center Inc.) é um exemplo de uma 

Técnica Ultrassônica Híbrida de Ar de Laser (LAHUT- Laser Air-coupled Hybrid Ultrasonic 

Technique). O protótipo desse sistema foi testado com sucesso, com os rodeiros em velocidades 
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muito baixas, mas ainda não foi desenvolvido em um sistema de detecção adequado para a 

implementação generalizada. (MOYNIHAN; ENGLISH, 2007). 

O eco de contato da roda ferroviária em trilhos convencionais foi avaliado usando 

técnica de eco-pulso de ultrassom. Foi encontrado um alto nível de ruído nos sinais adquiridos. 

Como resultado, um trilho especial teve que ser projetado para melhorar a relação sinal / ruído. 

Alguns trilhos de prova de 6m de comprimento foram construídos para testes. A forma do trilho 

ajuda a propagar as ondas ultrassônicas sobre a superfície. O suporte mecânico do trilho de 

medição permite combinar o ângulo da roda do piso. (BRIZUELA; FRITSCH; IBÁÑEZ, 2011). 

 

2.2.5.2 Ultrassom aplicado no trilho e refletido na roda 

 

José David Brizuela, Alberto Ibáñez e Carlos Fritsch (2010) desenvolveram um sistema 

avançado de testes não destrutivos que utiliza ultrassom, que foi desenvolvido em um FPGA 

(Field Programmable Gate Array – Matriz de porta programável em campo) padrão. O sistema 

compacto é usado para o monitoramento da superfície de contato da roda ferroviária. O sistema 

representa uma inovação para testes não destrutivos por campo de ultrassom onde os danos são 

considerados refletores estáticos. 

Técnicas de detecção de falhas automáticas baseadas em ultrassom, usam ondas de 

Rayleigh (ondas de superfície), enviadas sobre a superfície de rolamento para detectar trincas e 

outros tipos de danos. Um transdutor instalado no trilho é ativado quando a roda passa e os ecos 

são gravados, Figura 38: se uma trinca estiver presente, um sinal de eco é produzido e pode ser 

detectado.  

 

Figura 38 – Detector ultrassônico aplicado no trilho e refletido na roda 

 
Fonte: BRIZUELA; IBAÑEZ; FRITSCH, 2010. 
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2.2.6 Sensores de vibração e de ruídos aplicados na detecção de danos de rodas 

 

A fonte de ruído mecânico mais importante de um trem é gerada no contato roda-trilho. 

O ruído de rolamento é causado por vibrações da roda e estruturas da linha, induzidas no ponto 

de contato roda-trilho por irregularidades verticais na roda e superfícies dos trilhos. Um 

mecanismo semelhante leva ao ruído devido às descontinuidades na roda ou na superfície do 

trilho (ruído de impacto). O ruído como um chiado agudo ocorre em curvas de raios curtos e é 

induzido por forças de fricção instáveis no contato roda-trilho. Finalmente, a vibração e o ruído 

terrestre são causados por irregularidades no trilho e roda e pelo movimento do conjunto de 

cargas do eixo ao longo da linha. (THOMPSON; JONES, 2006). 

A importância relativa dos componentes da radiação sonora da roda e do percurso 

depende dos seus respectivos modelos, bem como da velocidade do trem e do comprimento da 

onda da rugosidade da superfície. Na maioria dos casos, ambas as fontes (roda e trilho) são 

significativas. Como a radiação de ruído depende da rugosidade da roda e da pista, é possível 

que uma roda com danos superficiais cause um alto nível de ruído que é principalmente 

irradiado pela vibração do trilho ou vice-versa. Portanto, é difícil atribuir contribuições de ruído 

unicamente para o veículo ou a infraestrutura. (THOMPSON; JONES, 2006). 

O nível de ruído previsto devido a rugosidade de excitação convencional aumenta a uma 

taxa de aproximadamente 30.log10V, onde V é a velocidade do trem, enquanto que o ruído 

devido a calos aumenta a uma média de cerca de 20.log10V uma vez que ocorre a perda de 

contato. Por exemplo, perda de contato foi encontrada em calo de 2 mm de profundidade recém-

formado em velocidades acima de 30 km/h e para calo arredondado de 2 mm de profundidade 

em velocidades acima de 50 km/h. Esta variação com a velocidade indica que o ruído irradiado 

devido a calo de roda continua a aumentar com o aumento da velocidade, apesar da perda de 

contato estar ocorrendo. (DUKKIPATI e DONG, 1999). 

Os danos de rodas em um veículo de metrô não estão necessariamente relacionados a 

sobrecargas ou fadiga de contato. Os danos causados à infraestrutura e a emissão de ruído 

gerados por pequenos danos são particularmente importantes devido à alta frequência de tráfego 

e à proximidade da linha aos edifícios residenciais vizinhos, especialmente no caso de linha de 

superfície. (SECO; SANCHEZ; VINOLAS, 2006). 

O nível de vibração nos veículos é de grande influência na percepção da qualidade das 

viagens ferroviárias em comparação com outras formas de transporte. A vibração na faixa de 

frequência de aproximadamente 0,5 a 80 Hz causa desconforto como vibração de "corpo 

inteiro" e as frequências abaixo desta podem causar náuseas. Os comprimentos de onda nos 
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perfis verticais e laterais da pista que dão origem a esta vibração estão entre 1 e 70 m, 

aproximadamente, dependendo da velocidade do trem. Claro, o conforto dos passageiros é uma 

das principais razões para o monitoramento e manutenção de rotina, que é fundamental para o 

controle e gerenciamento de todas as ferrovias. (THOMPSON; JONES, 2006). 

A rugosidade das superfícies das rodas e trilhos é um parâmetro que deve ser 

considerado de forma criteriosa, com relação à deformação micro superficial e por ser um 

fenômeno de alta frequência, como o ruído e a dinâmica vertical dos trilhos. (MAGEL; LIU, 

2013). 

A vibração causada por danos da superfície de rolamento da roda faz com que a roda e 

a estrutura da linha irradiem ruído. (YANG; THOMPSON, 2014). 

No estudo de pesquisa onde o objetivo foi investigar se a aplicação de acelerômetros 

sobre o trilho tinha uma relação sinal-ruído suficiente, para permitir um diagnóstico confiável 

da condição de passagem do trem. Duas séries diferentes de testes, incluindo equipamento 

embarcado com resultados promissores e montado na via foram realizadas durante os 

experimentos. Medidas com o equipamento montado na via não puderam revelar os danos de 

rolamento, devido ao ruído de fundo ter mascarado severamente os sinais relacionados com 

dano. (AMINI, 2016). 

Os danos na superfície de rolamento das rodas do trem são a causa de grandes impactos 

nos trilhos e geram ruído e vibrações. Foi provado que medir essas vibrações ferroviárias com 

a aplicação de acelerômetros é um método confiável para determinar a presença e a magnitude 

dos danos das rodas. (SECO; SANCHEZ; VINOLAS, 2006). 

A aplicação de acelerômetros, que executam análise de fase de onda sísmica, nos trilhos 

podem muito precisamente detectar falhas de roda. O sistema pode ser instalado como uma 

instalação permanente ou através de estações móveis implementáveis. (RAILTEK SYSTEMS, 

2017). 

Com base nas afirmativas acima que se buscou experimentar a utilização de 

acelerômetros e de microfone acoplados diretamente aos trilhos para verificar a possibilidade 

de detecção dos danos superficiais das rodas, principalmente os de pequenas dimensões como 

as escamações e cavitações causadas por fadiga e por variações bruscas de temperatura. 

Considerando a extensa variedade de tecnologias e modelos de sensores de vibração e 

de ruídos e focando este projeto, serão apresentados somente os dados técnicos dos 

acelerômetros e microfone utilizados nos testes de campo, os quais foram escolhidos após uma 

análise técnica das melhores características e adequação às grandezas a serem medidas, 
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considerando a eficiência de resposta à excitação de vibração e ruídos, limites de final de escala 

e facilidade de aquisição no mercado nacional. 

Foram selecionados para verificação de funcionalidade na detecção dos danos em rodas 

os acelerômetros com tecnologia MEMS capacitivos e o microfone de eletreto. 

 

2.2.6.1 Microfone de eletreto 

 

O microfone adotado neste projeto foi o de eletreto, pelas suas características técnicas, 

principalmente pela sua directividade, resistência às vibrações externas e por ser bastante 

comum e barato no mercado nacional. 

Os microfones são transdutores eletroacústicos que transformam energia acústica em 

energia elétrica através do deslocamento do seu diafragma proporcionalmente às ondas de som 

que o atingem. (COSTA, 2002). 

Os microfones eletrostáticos (condensadores e eletreto) utilizam um diafragma 

condutivo e uma placa paralela fixa chamada de backplate a qual é carregada eletricamente para 

formar um capacitor sensível a todas as variações provocadas pela pressão das ondas sonoras 

que incidem no diafragma. O microfone capacitivo consiste de uma placa fixada muito próxima 

ao diafragma, sendo que entre a placa e o diafragma é mantida uma carga elétrica polarizada, 

de tal forma que quando este se movimentar em função da influência das ondas sonoras a tensão 

elétrica entre ele e a placa irá variar da mesma forma, Figura 39. (SPADA, 2006). 

 
Figura 39 – Microfone de eletreto 

 
Fonte: SPADA, 2006. 
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É sabido por estudos de ruído de rolamento que os modos de roda contêm um 

componente radial significativo de movimento na zona de contato dominam a radiação de ruído 

do sistema de roda / trilho na região de frequência cerca de 2 kHz. Através de cálculos usando 

um modelo de elementos finitos, pode-se confirmar que os modos de roda na faixa de frequência 

de até 5 kHz são significativos. (WU, 2003). 

Na prática, a rugosidade está presente nas superfícies de contato do trilho e da roda. 

Quando uma roda rola no trilho, a rugosidade forma uma excitação com múltiplos componentes 

de frequência que podem ser considerados como um processo aleatório de banda larga. (WU; 

THOMPSON, 2003). 

A faixa de frequência de operação dos microfones de eletreto são de 100 Hz à 20 kHz. 

(DATASHEET CUI INC, 2008). 

A incerteza expandida do microfone de eletreto, que é a incerteza que compreende uma 

parte da distribuição dos valores que são atribuídos ao mensurando, calculada com o 

processamento de dados no programa Matlab, algoritmo escrito seguindo a metodologia do 

GUM, INMETRO 2008, obteve valores da ordem de 0,004 dB à 0,25 dB, sendo utilizada uma 

faixa de frequência de 100 Hz à 4000 Hz. (NETO, 2015). 

 

2.2.6.2  Acelerômetro MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) capacitivo 

 
Os acelerômetros são sensores ou transdutores que medem acelerações. A aceleração é 

a medida de quão rapidamente a velocidade varia em relação ao tempo e pode ser obtida 

segundo uma, duas ou três direções, utilizando acelerômetros uni, bi ou tri axiais, 

respectivamente. Tipicamente, os acelerômetros são constituídos por uma massa de reação 

suspensa por uma estrutura estacionária. Este dispositivo pode ser visto como um transdutor 

massa-mola, que se encontra no interior de um sensor, que por sua vez está unido à estrutura de 

sustentação. Sempre que este acelera, a inércia faz com que a massa resista. A força exercida 

pela massa é equilibrada pela mola e, como o deslocamento permitido pela mola é proporcional 

à força aplicada, a aceleração do corpo é proporcional ao deslocamento da massa. 

(FIGUEIREDO et al. 2007). 

Os acelerômetros MEMS possuem o mesmo princípio básico dos acelerômetros 

discretos, ou seja, são basicamente um sistema massa, mola e amortecedor, mas obviamente em 

uma escala muito reduzida. (CALACHE, 2013). 

 Capacitores são componentes que armazenam carga elétrica. Um capacitor é 

geralmente formado dispondo duas placas paralelamente uma à outra. A capacitância é dada 
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por, C = εA/d, onde ε é a constante dielétrica que dependente do material entre as placas 

condutoras, A é a área das placas (A >> d) e d corresponde à distância entre elas. Os 

acelerômetros capacitivos contêm um capacitor entre a massa e a estrutura de suporte, cuja 

capacitância varia com a variação da aceleração. Isso ocorre devido à aceleração da massa 

provocar variações no espaço entre a placa fixa e móvel do capacitor, o qual é inversamente 

proporcional à carga do capacitor. (FIGUEIREDO et al. 2007). 

Foram feitos testes de campo com dois modelos de acelerômetros neste projeto, ambos 

os modelos do tipo MEMS (Sistema Micro eletromecânico - Micro-Electro-Mechanical 

System, em inglês) capacitivo. Este tipo de acelerômetro é baseado no princípio da mudança de 

capacitância proporcional a uma aceleração aplicada, como já esclarecido, e são recomendados 

para medições em baixas frequências, que é o caso em análise. 

O acelerômetro micro integrado MEMS capacitivo é montado em um módulo sensor 

eletrônico. Os acelerômetros MEMS do tipo capacitivos consistem de uma massa sísmica em 

camada de silício de onde partem filetes que compõem os capacitores. O deslocamento destes 

filetes, por atuação da aceleração, no interior de outro conjunto de filetes faz variar a 

capacitância do sistema. Possuem elevada sensibilidade (0,003 pF/g) devido aos diminutos 

intervalos dos capacitores (3 µm) e faixas de frequência de até 11 kHz. 

O módulo sensor utilizado tem dimensões 3 mm x 5 mm x 1 mm e alguns miligramas 

de massa. Vem montado em uma placa eletrônica que tem dimensões planares de 17 mm x 28 

mm. Este circuito eletrônico atua no condicionamento do sinal a ser lido e na adequação da 

tensão de alimentação. (ROCHA; MARRANGHELLO, 2013). 

O sensor é tridimensional, ou seja, mede a aceleração nas três direções ortogonais, no 

entanto, para este projeto foi aplicada somente uma dimensão, para a medição do deslocamento 

vertical do trilho, excitado pela passagem das rodas. 

A incerteza expandida das medidas de aceleração obtidas através de acelerômetros 

possui valores máximos da ordem de 1% a 3%. (PEREIRA, 2013). 
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3 METODOLOGIA 

 

Este projeto busca uma solução que consiga detectar e identificar, não só os grandes 

danos nas rodas, os quais provocam grandes impactos, mas também os de pequenas proporções. 

O método adotado para detectar esses diversos danos em rodas foi de instalar acelerômetros 

nos trilhos, para testar a funcionalidade desses sensores na captação de vibrações de médias e 

grandes amplitudes, causadas principalmente por calos e grandes escamações nas rodas e de 

instalar microfone de eletreto nos trilhos, para testar a funcionalidade desse transdutor na 

captação de ruídos de pequenas amplitudes, causados por trincas e pequenas escamações. 

Foi desenvolvido um equipamento eletrônico, com a aplicação de um micro controlador, 

de forma a possibilitar o armazenamento dos dados gerados pelo acelerômetro, em uma 

memória eletrônica. Ao término de cada registro da passagem de um trem esses dados são 

disponibilizados, pelo equipamento, através de um arquivo com extensão .csv (Comma 

Separated Values – Valores Separados por Vírgula). Posteriormente esse arquivo é convertido 

em uma planilha do Excel (.xls) e o gráfico do registro é gerado a partir dessa planilha. Para os 

dados de ruído, para simplificação dos testes de aplicação do microfone neste primeiro 

momento, foi utilizado um osciloscópio com memória digital, onde os registros de ruídos dos 

diversos veículos foram armazenados. Estes arquivos de imagens foram transferidos para um 

computador, posteriormente, foram analisados e comparados com os gráficos de aceleração, 

para identificar os danos. 

Para identificação dos danos foram realizados vários registros gráficos, com a aplicação 

dos sensores de vibração e ruído nos trilhos, de forma a se caracterizar as vibrações e ruídos 

causadas por rodas sem nenhum dano e comparados com os registros gráficos de rodas que 

apresentaram danos. Para isso, após os registros coletados nos trilhos, com a passagem dos trens 

ou veículos ferroviários, e analisados os gráficos gerados, foram realizadas inspeções nas rodas 

desses veículos, em vala de manutenção, para se relacionar os registros gráficos obtidos com a 

situação da superfície de rolamento das rodas. 

A análise dos registros de vibração e ruído e a comparação com os danos constatados 

nas inspeções em vala, possibilitam a formação de uma biblioteca (banco de dados) de co-

relação entre os formatos dos gráficos obtidos com os tipos de danos encontrados. A partir da 

montagem definitiva do equipamento na linha, possibilitará a  identificação do tipo de dano e a 

determinação dos limites que serão aceitáveis, somente pela avaliação da forma e da amplitude 

dos gráficos obtidos nos registros. 
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Os registros obtidos nos testes tiveram a identificação dos trens apontada manualmente. 

Considerando a possibilidade de implantação definitiva do equipamento de detecção de danos 

em rodas, será necessária a instalação de um sistema automático de identificação dos trens, por 

exemplo com o uso de comunicadores automáticos usando tecnologia Zigbee, a qual designa 

um conjunto de especificações para a comunicação sem fio entre dispositivos eletrônicos, com 

ênfase na baixa potência de operação, na baixa taxa de transmissão de dados e no baixo custo 

de implementação. Sendo necessária a instalação dos comunicadores em cada um dos trens, 

com as suas respectivas identificações e o receptor junto ao equipamento de registro de 

vibrações e ruído, instalado na via, possibilitando a identificação e associação automática dos 

dados captados com o trem que os gerou. 

 

3.1 Local da montagem dos sensores nos trilhos e velocidade de tráfego 

 

Os testes funcionais foram executados em linhas comerciais gerando diversos registros 

com TUEs (Trens Unidades Elétricos), Figura 40 e em uma linha do Pátio de São Gabriel, 

Figura 41, e também na linha de testes do Pátio de Eldorado utilizando-se dois veículos 

ferroviários, Figura 42, sendo que o VF001 - Auto de Linha sabidamente possuía calos em suas 

rodas, motivo da escolha, e o VF002 - Caminhão de Linha, com rodas sem danos. 

Uma das preocupações na execução dos testes foi de sempre realizar os registros de 

vibração e ruído sem interferir no tráfego normal dos trens, por isso, foi pensada a forma mais 

simples de se fixar os sensores nos trilhos. Sendo assim, utilizou-se inicialmente uma base 

simples parafusada no patim do trilho. Posteriormente, considerando que a base parafusada 

poderia interferir nos registros de vibração, por possuir um perfil muito singelo e possibilitar 

um movimento relativo entre a base e o trilho, optou-se por utilizar uma peça de AMV 

(Aparelho de Mudança de Via), a qual possui um perfil em que se encaixa perfeitamente por 

interferência no patim do trilho, sem necessidade de parafusos, que além dessa vantagem, como 

possui maior massa, o acoplamento do sensor de aceleração com o trilho ficou menos 

susceptível a vibrações, que por ventura pudessem ocorrer entre a base suporte do sensor e o 

trilho.  
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Figura 40 – Instrumentação em linha comercial 

 
Fonte: Foto do autor. 

 

Figura 41 – Instrumentação em linha do Pátio de São Gabriel 

 
Fonte: Foto do autor. 
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Figura 42 – Instrumentação em linha do Pátio de Eldorado  

 
Fonte: Foto do autor. 

 

Na etapa de testes e coleta de dados não houve preocupação em se definir uma faixa 

específica de velocidade para a execução dos registros. Porém, durante o desenvolvimento da 

revisão bibliográfica ficou claramente evidenciado, com base no gráfico de intensidade de 

impacto elaborado por THOMPSON, 2009 e pelo estudo feito por DUKKIPATI e DONG, 

1999, apresentado no ANEXO A, que a faixa de velocidade onde os impactos dos calos em 

rodas têm sua maior intensidade está entre 30 e 40 km/h. Como a velocidade nas linhas dos 

pátios da CBTU-STU/BH estão limitadas à 25km/h, no máximo, ficou definido que a 

instrumentação definitiva deverá ser instalada na linha comercial, onde a velocidade máxima 

permitida é de até 80 km/h, ou nas linhas de testes dos Pátios de Eldorado ou de São Gabriel, 

onde a velocidade máxima permitida é de até 60 km/h, de forma a permitir a execução das 

medições com a velocidade dos trens dentro da faixa de 30 a 40 km/h. 

Como existe o interesse de se ter um monitoramente constante das rodas e considerando 

condição técnica de aumentar a probabilidade de detecção dos calos em rodas, com uma faixa 

de velocidade definida, ficou definido que a instalação dos sensores deveria ser feita em um 

trecho de linha comercial onde a velocidade do trem estivesse dentro dessa faixa estabelecida, 

considerando as regiões de aceleração ou frenagem em que, operacionamente, a velocidade já 

estivesse naturalmente dentro dessa faixa, de maneira a se evitar procedimentos operacionais 

diferenciados da rotina normal da operação somente para a detecção dos defeitos de rodas. Com 

esse propósito, o melhor local para instalação dos sensores é a região de plataforma de uma 
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estação, pois a velocidade de entrada das plataformas está limitada a 60 km/h e, portanto, a 

faixa de velocidade escolhida estaria entre o início da plataforma e a posição de parada do trem. 

Outra vantagem de se escolher a região de frenagem e não a de aceleração na plataforma 

é que a região de frenagem está dentro da área da plataforma e a de aceleração estaria fora da 

plataforma, o que exigiria instalações com maiores extensões de cabos para a limentação do 

equipamento e a criação de um local para o abrigo das intempéries e vandalismo, o que não é 

necessário se a montagem for feita sob o vão da plataforma. 

Com a definição de montagem na região de uma plataforma, ficou facilitado o acesso à 

via permanente, pois todas as plataformas possuem escadas de acesso à linha nas suas 

extremidades, também simplificou a obtenção de um ponto de tomada de energia para a 

alimentação da instrumentação, o qual pode ser derivado do circuito elétrico da plataforma. 

Outra condicionante técnica a ser observada é que em regiões de curvas os frisos das 

rodas em contato com a lateral do boleto do trilho externo geram ruído devido ao atrito, 

portanto, os sensores deverão ser instalados nos trilhos de linha em tangente, ou seja, em uma 

reta, de forma a se captar apenas os ruídos do contato entre a superfície de rolamento da roda e 

a parte superior do boleto do trilho. Portanto, devem-se excluir as plataformas de estações em 

região de curva. 

Deve-se considerar também que o local da intalação dos sensores esteja distante de talas 

de junção e de soldas de emenda dos trilhos, pois a passagem das rodas sobre essas 

irregularidades geram vibrações e ruídos que poderiam ser confundidos com danos nas rodas. 

Com a possibilidade de que os danos das rodas podem não ser simétricos nas duas rodas 

do mesmo rodeiro, como é o caso das escamações e arrancamento de material da superfíce de 

rolamento, diferentemente dos calos que normalmente geram-se as planicidades em ambas as 

rodas pelo travamento do rodeiro em frenagem, o ideal é que sejam instalados acelerômetros e 

microfones nos dois trilhos da linha, de forma a se obter os registros de ambas as rodas. Para 

os testes realizados somente foram utilizados sensores em um único trilho. 

Como os diâmetros das rodas estão entre os valores máximo de 965 mm e mínimo de 

889 mm, pode-se calcular o maior perímetro e obtem-se o valor de 3,032 m. Considerando a 

possibilidade de que um dano da roda pode estar exatamente a 180° do ponto de contato com o 

trilho, onde esteja o sensor, para se garantir a detecção deve-se instalar pelo menos dois sensores 

em cada trilho com uma distância de 1,5 m (meio perímetro de roda) entre eles. 

Como as vibrações nos trilhos estão diretamente relacionadas com as condições de 

compactação e estabilização do lastro da via, deve-se considerar que podem ocorrer variações 

nos registros com o passar do tempo devido à degradação natural do lastro submetido a esforços, 
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o que exigirá um acompanhamento constante da geometria e compactação da linha nesse trecho. 

Uma forma de se eliminar esse tipo problema, seria a montagem do sistema de medição em 

linha rígida, ou seja, os trilhos montados sobre vigas longitudinais de concreto, como é o caso 

da maioria das linhas montadas em túneis, pontes e viadutos. 

Como condição ideal para implantação de um sistema de medição de danos em rodas 

ferroviárias, com aplicação de sensores de aceleração e ruído, deve-se considerar um linha em 

nível e em tangente, montada sobre estrutura rígida, com velocidade de tráfego entre 30 e 40 

km/h. 

 

3.2 Circuitos eletrônicos dos sensores nos trilhos 

 

Para realizar as medições foram desenvolvidos dois circuitos independentes, um para a 

medição e armazenamento de dados das vibrações e outro somente para a medição dos ruídos 

nos trilhos, sendo que os registros de ruído foram arquivados na memória do osciloscópio 

utilizado, o Tektronix TPS 2024B, 200 MHz de quatro canais, Figura 43. 

 

Figura 43 – Osciloscópio Tektronix TPS 2024B, 200 MHz e quatro canais 

 
Fonte: Foto do autor. 

 

A exatidão das medidas realizadas pelo osciloscópio pode ser dividida em exatidão do 

sistema vertical, normalmente expressa em termos percentuais, definindo uma incerteza relativa 

típica de 1% a 3% sobre o valor medido e a exatidão do sistema horizontal, que é expressa como 
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uma incerteza relativa, em porcentagem, este valor é muito dependente da largura de banda (e 

da frequência de amostragem) do osciloscópio, pelo que osciloscópios de alta largura de banda 

poderão ter incertezas na ordem de 10 ppm (partes por milhão – 0,001%), como o modelo 

utilizado nos testes na via, ou osciloscópios de baixa largura de banda que terão incertezas na 

ordem dos 2% a 3%. (ALVES, 2007). 

 

3.2.1  Circuito eletrônico do microfone 

 

O microfone de eletreto foi instalado diretamente na alma do trilho, apoiado em um 

suporte adaptado para o teste, preso no patim, conforme a Figura 44. Para se atenuar o ruído 

externo o microfone foi coberto com panos, porém para uma instalação definitiva o microfone 

deverá ser embutido no suporte de fixação de forma a se garantir o seu isolamento acústico. 

 

Figura 44 - Instrumentação do microfone no trilho 

 
Fonte: Foto do autor. 

 

O circuito eletrônico adotado para o microfone de eletreto esta apresentado, de forma 

simplificada, na Figura 45, e o sinal de áudio, analógico, foi armazenado diretamente na 

memória do osciloscópio de forma digital e posteriormente convertido em um arquivo de 

imagem para possibilitar a análise e comparação entre registros.  
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Figura 45 – Circuito do microfone de eletreto 

 
Fonte: Desenho elaborado pelo autor. 

 

3.2.2  Circuito eletrônico do acelerômetro 

 

Foram feitos testes de campo com dois tipos de acelerômetros neste projeto. Ambos os 

modelos são do tipo MEMS (Sistema Micro eletromecânico - Micro-Electro-Mechanical 

System, em inglês) capacitivo, um modelo o MM7361, fabricado pela empresa Freescale, e o 

outro MPU6050, da InvenSense Inc., os catálogos com as principais informações técnicas, de 

ambos, foram anexados nos APÊNDICES B e C respectivamente. 

Foi utilizado esse tipo de acelerômetro, devido ao relativo baixo custo e à sua frequência 

de resposta atender as necessidades do projeto, uma vez que, as frequências de impacto da roda 

com danos maiores, como calos, são de baixa frequência na ordem de 5 a 15 Hz, 

aproximadamente, e a resposta de frequência dos acelerômetros MEMS capacitivos podem 

atingir até 11 kHz. 

O acelerômetro de 3 eixos do MPU-6050 usa massas de prova separadas para cada eixo. 

A aceleração ao longo de um eixo particular induz o deslocamento na massa de prova 

correspondente, e os sensores capacitivos detectam o deslocamento diferencialmente. A 

arquitetura da MPU-60X0 reduz a susceptibilidade dos acelerômetros às variações de 

fabricação, bem como à deriva térmica. Quando o dispositivo é colocado sobre uma superfície 

plana, ele medirá 0g nos eixos X e Y e + 1g no eixo Z. O fator de escala dos acelerômetros é 

calibrado na fábrica e é nominalmente independente da tensão de alimentação. Cada sensor 

possui um ADC sigma-delta dedicado para fornecer saídas digitais. O alcance da escala total 

da saída digital pode ser ajustado para ± 2g, ± 4g, ± 8g ou ± 16g. (DATASHEET INVENSEN, 

2013). 
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O circuito de medição e armazenamento de dados de vibrações, com os acelerômetros, 

foi calibrado no laboratório de vibrações mecânicas da PUCMG e instalados nos trilhos, 

conforme apresentado nas Figuras 44 e 46. 

 

Figura 46 – Circuito de aquisição e armazenamento de dados do acelerômetro 

 

Fonte: Fotos do autor. 

 

O circuito de medição e armazenamento de dados de vibrações, foi configurado para 

captar vibrações com uma amostragem de 1 ms (1 kHz), como essa amostragem geraria um 

volume muito grande de dados e a memória eletrônica se encheria rapidamente, foi criado um 

artifício em que a cada 100 ms segundos registrados, somente o maior valor de pico de 

aceleração foi memorizado. 

 

3.3 Forma de análise 

 

Inicialmente executaram-se os registros de vibração e ruído com a passagem de trens 

cujas rodas estavam em perfeitas condições operacionais, sem a presença de danos ou desgastes, 

confirmados através de inspeção visual em vala de manutenção. Estes registros foram a base de 

referência das amplitudes a serem obtidas para rodas sem danos. Em seguida executou-se o 

registro dos demais trens da frota da CBTU-STU/BH. Este procedimento possibilitou o  

estabelecimento dos perfis de vibrações e ruídos aceitáveis e os perfis que indicam a 

necessidade de retirada do trem de operação. 
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A análise dos resultados foi executada pela observação do formato dos gráficos obtidos 

a partir dos registros realizados, sendo que para os acelerômetros foram analisadas as variações 

da amplitude da aceleração [g] em função do tempo [ms] e, para o microfone foram analisadas 

as variações da amplitude do ruído [mV] em função do tempo [ms].  

Comparando-se os registros obtidos verificou-se que as vibrações e ruído possuíam 

características de frequências bastante semelhantes, mas com diferenciações bastante aparentes 

em relação as amplitudes, por esse fato e também com foco na simplificação da análise dos 

dados e no custo do equipamento, ficou resolvido em não se fazer análise em relação à 

frequência e somente se considerar as variações das amplitudes, tanto para vibrações, quanto 

para o ruído. 

Analisando a forma gráfica dos registros obtidos, comparando-as com as amplitudes dos 

registros de referência (de trens sem danos nas rodas), foram identificados os rodeiros dos trens 

que possuem registros de amplitudes de vibração e ruído maiores que o registro padrão e, a 

partir daí esses rodeiros foram inspecionados na oficina do Material Rodante, em vala de 

manutenção. Identificados e fotografados os danos, determinou-se se esses rodeiros deveriam 

ser usinados no torno rodeiro, para eliminação dos danos, ou se poderiam continuar circulando. 

Neste caso, foi feita uma programação para o acompanhamento da evolução do dano ou de 

correção posterior. 

Quanto aos valores das grandezas medidos, aceleração e ruído, não houve preocupação 

com a exatidão e nem com a incerteza desses valores nesta etapa, uma vez que, o objetivo do 

projeto é de verificar a aplicação de acelerômetros e microfone na detecção de  danos nas rodas, 

comparando-se o formato dos gráficos obtidos a partir da medição de rodas com danos, em 

relação aos gráficos das rodas sem danos, ou seja, determinar se há uma irregularidade em 

relação a um registro típico, determinado a partir do registro de rodas sabidamente sem danos. 
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4 RESULTADOS E ANÁLISE 

 

4.1 Resultados obtidos 

 

Para verificar a possibilidade de aplicação dos acelerômetros MEMS capacitivos e do 

microfone de eletreto na detecção de danos de rodas ferroviárias, foram realizados testes 

independentes. Inicialmente foram realizados os testes com os acelerômetros, e posteriormente, 

foram realizados os testes com o microfone.  

 

4.1.1 Resultados obtidos com a aplicação dos acelerômetros capacitivos – MM7361 e MPU 

6050 

 

Os gráficos apresentados a seguir foram gerados através dos dados obtidos com a 

aplicação de um acelerômetro MM7361. Os testes foram realizados na linha comercial e com 

os TUEs em velocidade normal. No local do teste a velocidade autorizada é de 60 km/h. Devido 

ao sistema automático de controle de velocidade, embarcado, a velocidade efetivamente 

praticada é próxima de 57 km/h. 

Cabe lembrar que os TUEs da CBTU-STU/BH, são formados por quatro carros, cada 

carro com dois truques e cada truque com dois rodeiros, portanto, os registros de vibração 

referem-se à passagem de dezesseis rodeiros. 

Os gráficos representam a aceleração no eixo vertical com escala em [g], aceleração da 

gravidade, e o tempo em milissegundos [ms] no eixo horizontal. A numeração aponta para a 

sequência dos rodeiros por truque, começando pelos rodeiros 1 e 2 e terminando nos 15 e 16, 

respectivamente. 

Ficou caracterizado que mesmo as rodas sem nenhum dano, provocam vibrações e ruído 

quando da passagem sobre o trilho instrumentado, com isso, pode-se caracterizar as vibrações 

e ruídos de rodas com e sem danos e comparando-se os resultados gráficos desses dados fica 

evidente a diferença entre os registros, principalmente em amplitude. 

As rodas sem defeitos provocam vibrações e ruído nos trilhos devido à elasticidade da 

via permanente, tanto pelos trilhos de aço, como pelo efeito elástico o lastro, que tem como 

uma de suas funções, o amortecimento das vibrações provocadas pela passagem da roda sobre 

o trilho. 

No Gráfico 4 ficaram evidenciados impactos com maior intensidade nos rodeiros 5, 7, 

9 e 11, com valor máximo próximo a 1,8 g. 
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Gráfico 3 – Registro com acelerômetro das rodas do TUE 01 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No Gráfico 5 ficaram evidenciados impactos com maior intensidade nos rodeiros 5, 7 e 

9, porém com valor máximo próximo a 1,3 g. 

 

Gráfico 4 - Registro com acelerômetro das rodas do TUE 07 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No Gráfico 6 ficaram evidenciados poucos impactos, que se apresentaram nos rodeiros 

2, 9 e 13, porém com valores máximos próximos de 1,0 g. Este registro apresenta características 

de vibrações de média intensidade nos perímetros da maioria das rodas, o que caracteriza danos 

de escamação superficial. 
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Gráfico 5 - Registro com acelerômetro das rodas do TUE 20 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No Gráfico 7 ficaram evidenciados impactos com maior intensidade nos rodeiros 5, 7, 

9 e 11, com valor máximo que ultrapassou 1,0 g. 

 
Gráfico 6 - Registro com acelerômetro das rodas do TUE 18 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os gráficos apresentados a seguir foram gerados através dos dados obtidos com a 

aplicação de um acelerômetro MPU6050, esses gráficos foram gerados considerando-se a 

referência em 1 g e não em zero, como nos gráficos anteriores. 

O Gráfico 8 foi gerado a partir de dados obtidos em uma linha não comercial, do Pátio 

São Gabriel, com velocidade em torno de 20 km/h. Ficou evidenciado que os impactos 

registrados são bastante homogêneos, com valores de vibração em torno de 0,5 g. Em uma 

inspeção feita em vala, logo em seguida as medições de vibração, não foram constatados danos 

nas rodas desse TUE 06. 
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Gráfico 7 - Registro com acelerômetro (MPU6050) das rodas do TUE 06 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O Gráfico 9 foi gerado a partir de dados registrados na linha de testes do Pátio de 

Eldorado, com o VF 001, Veículo Ferroviário com dois eixos, com velocidade em torno de 15 

km/h. Ficou evidenciado que os impactos registrados são bastante salientes com valores 

próximos a 2 g, chegando em um caso a atingir 3 g. Após esse registro foi feita inspeção das 

rodas do VF 001 em vala e constataram-se vários calos nas rodas com dimensões diversas. Os 

danos constatados nas rodas do VF 001 são apresentados na Figura 47. 

 
Gráfico 8- Registro com acelerômetro (MPU6050) das rodas, com danos, do VF 001 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 47 - Danos constatados nas rodas do VF 001 

 

Fonte: Fotos do autor. 

 

O Gráfico 10 foi gerado a partir de dados registrados na linha de testes do Pátio de 

Eldorado, com o VF 002, Veículo Ferroviário com dois eixos, com carreta acoplada, também 

de dois eixos, a uma velocidade em torno de 15 km/h. Os maiores impactos registrados são 

referentes as rodas da carreta, sendo que as rodas do VF 002 não apresentaram valores de 

aceleração significativos. Após esse registro foi feita inspeção das rodas do VF 002 e da carreta 

em vala e constatou-se um calo nas rodas do último rodeiro da carreta, o que confirmou o 

gráfico levantado. O calo constatado nas rodas do último rodeiro da carreta do VF 002 é 

apresentado na Figura 48. 

 

Gráfico 9- Registro com acelerômetro (MPU6050) das rodas do VF 002 com 
carreta acoplada 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 48 - Calos constatados nas rodas do último rodeiro da carreta acoplada ao 
VF 002 

 
Fonte: Fotos do autor. 

 

4.1.2 Resultados obtidos com a aplicação do microfone de eletreto 

 

Os primeiros testes com a aplicação de microfone de eletreto foram realizados na linha 

de testes do Pátio de Eldorado da CBTU-STU/BH. Foram escolhidos dois VF (Veículos 

Ferroviários), para os registros, um Auto de Linha – VF 001, com dois eixos, que sabidamente 

possui danos em suas rodas e o outro, um Caminhão ferroviário – VF 002, com dois eixos, o 

qual não possui danos nas rodas. O objetivo foi de comparar os registros de ruídos das rodas 

sem danos com as rodas com danos. 

Dos diversos registros realizados para medição de ruído no trilho, são apresentados, a 

seguir, os dois que mais caracterizaram o propósito desses testes, o Gráfico 11 refere-se ao 

Caminhão ferroviário VF 002, que não possuía danos nas rodas. Neste registro o osciloscópio 

estava com escalas de 500 mV por divisão no eixo vertical e de 250 ms por divisão no eixo 

horizontal. 
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Gráfico 10 – Registro com microfone das rodas, sem danos, do VF 002 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O segundo registro, Gráfico 12, apresenta o ruído captado no trilho pela passagem do 

veículo ferroviário VF 001 que possui danos nas rodas. Neste registro o osciloscópio estava 

com escalas de 1,0 V por divisão no eixo vertical e de 250 ms por divisão no eixo horizontal. 

 

Gráfico 11 - Registro com microfone das rodas, com danos, do VF 001 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Cabe salientar que a distância entre eixos do VF 002-Caminhão ferroviário é maior que 

a do VF 001-Auto de linha e a velocidade de deslocamento, para os registros, ficaram entre 15 

e 20 km/h. Lembrando ainda que a escala de deflexão vertical do Gráfico 11 (500 mV por 

divisão) é a metade do Gráfico 12 (1 V por divisão), por tanto os danos das rodas do VF 001 

causaram ruídos com praticamente o dobro da intensidade das rodas do VF 002, que não possuía 

danos em suas rodas.  

Posteriormente foram realizados outros registros com a aplicação de microfone de 

eletreto. O Gráfico 13 apresenta o registro referente às rodas do TUE 06, com 16 eixos, 

realizado em uma linha do Pátio de São Gabriel. Em uma inspeção feita em vala, logo em 

seguida as medições de vibração, não foram constatados danos nas rodas desse TUE 06. 

 

Gráfico 12 - Registro com microfone das rodas do TUE 06 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.2 Análise dos resultados 

 

Para os acelerômetros MEMS capacitivos utilizados ficou comprovado que, 

independente do modelo, essa tecnologia pode ser utilizada na aplicação de detecção de danos 

grandes e médios, nas rodas ferroviárias, que provoquem vibrações nos trilhos, como é o caso 

dos calos e grandes escamações (Spalling). 

Nos registros com acelerômetro ficou evidenciado que o valor de pico do dano pode 

sofrer alterações, uma vez que, o primeiro rodeiro de cada truque sempre terá a sua frente uma 

porção de comprimento de trilhos sempre maior que o segundo rodeiro desse mesmo truque, 

portanto, os níveis de vibração nos primeiros rodeiros sempre serão um pouco maiores que os 

dos segundos rodeiros. No entanto, a aparência gráfica dos resultados mostra claramente 

quando existem rodas com danos, principalmente se forem danos relacionados aos calos, que 

era o que se esperava para esse tipo de sensor. 
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Devido à disponibilidade operacional dos TUEs que passaram por esses registros, não 

conseguimos verificar posteriormente todas as rodas que apresentaram picos nos registros de 

vibração, mas as que tiveram possibilidade de inspeção comprovaram a existência dos danos 

previstos, tais como, calos e escamações em todo o perímetro das rodas. 

Para o microfone de eletreto, ficou comprovado que o princípio de captação de ruído 

nos trilhos é viável para a detecção de pequenos danos nas rodas, como é caso de escamações 

(Shelling). No entanto, devido às interferências detectadas nos registros, que apontam a 

influências do próprio ruído natural do deslocamento dos veículos sobre o trilho, entendemos 

que se deve aprofundar esse estudo, para se tentar melhor isolamento acústico na montagem do 

microfone em relação ao trilho. 

Considerando os registros gráficos obtidos, tanto para rodas sem danos, quanto para as 

rodas com danos, ficou evidenciado que os resultados das rodas sem danos se mostram mais 

uniformes e regulares em variação de amplitude, diferentemente dos resultados das rodas com 

danos, onde ficam evidenciadas grandes variações na forma e amplitude, tanto para os registros 

de aceleração, como para os de ruído. 

A análise dos dados obtidos, tanto dos acelerômetros MEMS capacitivos, quanto do 

microfone de eletreto, comprovam a viabilidade técnica da aplicação desses tipos de sensores 

para a detecção de danos de rodas ferroviárias. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Considerando a pesquisa realizada, ficou evidente a necessidade do desenvolvimento de 

estudos mais detalhados e aprofundados relacionados à aplicação de sensores na detecção de 

danos e falhas em rodas ferroviárias e na análise da evolução dos danos da superfície de 

rolamento das rodas ferroviárias. Também ficou evidenciada a necessidade de maior interação 

e participação das operadoras ferroviárias com meio acadêmico e vice-versa, para se obter 

maiores e melhores resultados na análise das causas de problemas relacionados à ferrovia e na 

aplicação e geração de novas tecnologias. 

Foi comprovada a viabilidade técnica da utilização dos sensores de vibração e de ruído 

para a detecção de danos na superfície de rolamento das rodas ferroviárias e da implantação 

definitiva na linha da CBTU-STU/BH de um equipamento de detecção de danos de rodas 

ferroviárias, com a aplicação dos acelerômetros MEMS capacitivos e do microfone de eletreto, 

considerando-se a análise em amplitude dos sinais gerados. 

Foi desenvolvido um equipamento eletrônico que memorizou os dados captados pelos 

sensores, a partir desses dados foram gerados os gráficos relativos às vibrações e ruídos 

provocados pelos danos nas rodas e também de rodas sem nenhum dano, o que possibilitou a 

análise da amplitude e da forma. Porém, como a amplitude dos sinais registrados varia com a 

velocidade do trem, com a distância do contato do dano com o trilho em relação ao 

posicionamento do sensor e com a elasticidade da via, sem o devido tratamento desses dados 

não se pode determinar a exata dimensão do dano captado, mas é possível identificar e descrever 

os padrões de resposta de vibração e ruído, que representam um dano da superfície de rolamento 

das rodas. 

Pela análise dos gráficos de vibração e ruído é possível afirmar que existe o dano e em 

qual roda está. Com a confirmação da existência do dano através de inspeção visual em vala, o 

processo de reparo ou substituição dessa roda pode ser agilizado, minimizando os efeitos desse 

dano tanto para o material rodante, quanto para a via permanente, com a consequente redução 

de custos de manutenção. 

Foi confirmado que é plenamente possível o desenvolvimento de um sistema de 

detecção de danos de rodas ferroviárias, com tecnologia simples e de custo reduzido. 

Como sugestões para trabalhos futuros, recomenda-se a continuidade desse projeto, com 

recursos mais elaborados de tratamento de dados, considerando o estabelecimento alarmes 

automáticos de níveis dos sinais captados em amplitude, quando valores limites 

predeterminados forem ultrapassados, a comunicação digital sem fio ( GPRS - General Packet 
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Radio Service) da base de medição na via até o escritório de controle da manutenção 

possibilitando o monitoramento em tempo real das rodas, a melhoria do suporte dos sensores 

considerando principalmente o isolamento acústico do microfone  e, finalmente, a identificação 

automática dos trens com a aplicação da tecnologia Zigbee, sendo instalado um transmissor em 

cada trem, emitindo a identificação do trem, e um receptor junto ao equipamento de medição, 

na linha, que permitirá a associação automática dos registros de vibração e ruído com a 

identificação do trem que os gerou. 
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APÊNDICE A  
 

Influência dos parâmetros estudados por DUKKIPATI e DONG, 1999, na carga 

de impacto da roda com calo sobre a via 

 

Os parâmetros abaixo apresentam, a influência dos parâmetros importantes do modelo 

sobre a força dinâmica de pico e a tensão máxima, devidas ao impacto de roda com calo sobre 

a via, extraídos do estudo realizado por Rao V. Dukkipati e Renguang Dong, em 1999, Impact 

Loads due to Wheel Flats and Shells. (DUKKIPATI; DONG , 1999). 

a - Efeito da carga por eixo 

O aumento da carga por eixo geralmente aumenta a carga de impacto. Isto também foi 

observado em experimentos. Na maioria dos casos relatados, a componente dinâmica da força 

de contato de um carro carregado é mais elevada do que as de um carro vazio. 

b - Efeito da massa não suspensa e a rigidez da suspensão primária do veículo 

A força de impacto depende tanto da massa, como da velocidade de impacto. No entanto, 

o aumento da massa roda (massa não suspensa) também reduz a velocidade vertical instantânea 

da roda no momento em que a roda atinge o trilho para uma determinada carga. Por este motivo, 

a carga de impacto não é significativamente alterada por aumento da massa da roda. 

Adicionando elastômeros amortecedores no suporte das caixas de rolamentos, nas 

extremidades dos eixos é equivalente a reduzir a rigidez da suspensão primária do veículo e, 

por conseguinte, alterar a massa equivalente não suspensa. Mas, isto não tem efeito significativo 

sobre a carga de impacto. No entanto, é fácil de compreender que a redução da rigidez da mola 

primária nas caixas de eixos, pode certamente reduzir as forças dinâmicas dos rolamentos. 

c - Efeito da velocidade do veículo 

Tanto para resultados experimentais como para teóricos há um valor de pico do fator de 

força dinâmica em torno de 30 km/h, este valor de pico, provavelmente, está relacionado com 

a frequência natural do acoplamento roda/via.  

Em baixas velocidades, a roda e a via se movem juntos, sem a separação durante o processo 

de impacto. No entanto, para velocidades de operação superiores a 60 km/h, ocorre a separação 

do contato roda/trilho e o pico de força aumenta com a velocidade. 
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No caso do eixo com carga leve (Carro vazio), a carga de impacto aumenta com a 

velocidade do veículo, antes que ele atinja certo ponto e depois se mantém mais ou menos 

constante para uma grande gama de velocidade. 

 

Figura 01 – Impacto da Roda com calo em função da Velocidade do trem 

 
Fonte: DUKKIPATI; DONG, 1999. 

d - Efeito da rigidez da palmilha amortecedora do trilho 

Aumentando a rigidez da palmilha de apoio do trilho melhora a conexão trilho/dormente e 

aumenta a massa efetiva da via. Isso contribuiu para o aumento da carga de impacto, a tensão 

de cisalhamento no trilho e a força transmitida para os dormentes. 
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A redução da rigidez da palmilha de apoio do trilho pode isolar alguns movimentos de 

vibração de um dormente de concreto do trilho e pode beneficiar tanto o trilho como o dormente. 

Observações mostram que a redução da rigidez da palmilha de apoio do trilho para valores entre 

200 e 300 MN/m é um método prático e eficaz para reduzir a carga de impacto e para proteger 

os trilhos e dormentes de concreto. 

e - Efeito da rigidez do lastro 

O aumento da rigidez de lastro aumenta a rigidez da via e reduz a deflexão do trilho 

significativamente. No entanto, a força de pico do lastro, o segundo pico da força de contato e 

o segundo pico da palmilha de apoio do trilho aumentam proporcionalmente à rigidez do lastro. 

Daí o aumento da rigidez do lastro transfere mais energia de impacto para o sistema de 

subestrutura da via. 

f - Efeito da massa equivalente do dormente 

Aumentar a massa do dormente aumenta marginalmente a força na palmilha de apoio. Ela 

não tem muito efeito sobre o primeiro pico da força de contato, mas ela tem grande efeito sobre 

segundo pico. O aumento da massa do dormente aumenta a massa discreta na via. Isto provoca 

um aumento significativo na tensão de cisalhamento do trilho. 

g - Efeito do tipo do trilho 

O aumento do peso do trilho por unidade de comprimento aumenta a massa efetiva do trilho 

e a sua rigidez. Isso dá somente uma diferença marginal entre a carga de impacto e os tipos de 

trilhos comumente usados. 

h - Efeito da posição do impacto 

A carga de impacto sobre o dormente é cerca de 10% maior do que no vão entre dois 

dormentes. Isto ocorre porque os valores da massa e da rigidez efetiva do trilho sobre o 

dormente são maiores do que aqueles entre dormentes. 

i - Efeito do tamanho do calo 

Variando o tamanho do calo (Lf–Comprimento e Df –Profundidade), como mostrado na 

Figura 02, para uma profundidade do calo, há um comprimento crítico no qual a carga atinge o 

seu valor máximo de impacto, para uma dada velocidade. Quanto mais profundo, maior será o 

comprimento crítico do calo. Há uma linha de pico máximo que passa por combinações 

particulares de comprimento e profundidade do calo e para a velocidade do veículo. 
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Figura 02 – Efeito do tamanho do calo da roda na carga de impacto sobre a via 

 
Fonte: DUKKIPATI; DONG, 1999. 

j - Efeito do deslocamento do trilho em relação ao dormente e do dormente em relação 
ao lastro 

O efeito do deslocamento do trilho em relação ao dormente e do dormente em relação 

ao lastro na força de contato roda/trilho tem uma pequena influência no primeiro pico da carga 

de impacto. Por isso, não é necessário tomar esse fator não-linear em conta, se apenas a carga 

máxima de impacto for a principal preocupação. 

No entanto, mudanças no comportamento após o primeiro contato são 

significativamente diferentes. Sem a perda de contato, mais energia de vibração nos dormentes 

é transferida para o trilho e uma oscilação maior na resposta é causada. Isso resulta em um 

segundo pico mais elevado. 

k - Efeito da força longitudinal 

A força longitudinal aumenta a rigidez do trilho (se em tração) ou reduz (se em 

compressão). Portanto, o efeito da força longitudinal sobre a carga de impacto é geralmente 

muito pequeno e pode ser ignorado.  

l - Ruído devido a calos em rodas 

O nível de ruído previsto devido a rugosidade de excitação convencional aumenta a uma 

taxa de aproximadamente 30.log10V, onde V é a velocidade do trem, enquanto que o ruído 

devido a calos aumenta a uma média de cerca de 20.log10V uma vez que ocorre a perda de 

contato. Por exemplo, perda de contato foi encontrada em calo de 2 mm de profundidade recém-

formado em velocidades acima de 30 km/h e para calo arredondado de 2 mm de profundidade 
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em velocidades acima de 50 km/h. Esta variação com a velocidade indica que o ruído irradiado 

devido a calo de roda continua a aumentar com o aumento da velocidade, apesar da perda de 

contato estar ocorrendo. 

O ruído de no calo recentemente formado é maior do que de um calo arredondado ou 

desgastado, de mesma profundidade, apesar do calo arredondado ser mais longo. A diferença 

entre o ruído produzido por calos de profundidades de 1 e 2 mm é de 3 dB em média, mas varia 

entre 1 e 5 dB dependendo da velocidade, conforme Figura 03. 

O ruído do impacto de calos em rodas também aumenta com o aumento da carga na roda. 

O aumento no ruído entre a carga de 50 e 100 kN é cerca de 3 dB. Enquanto que o ruído devido 

à rugosidade é relativamente insensível a carga da roda, diminuindo ligeiramente com o 

aumento da carga. 

 

Figura 03 – Potência sonora irradiada por uma roda e associada as vibrações da via 

 

------  Calo arredondado de 2 mm profundidade e 121 mm de comprimento; 

-----  Calo arredondado de 1 mm profundidade e 86 mm de comprimento; 

___ Calo recentemente formado de 2 mm profundidade e 86 mm de comprimento; 

_._._ Calo recentemente formado de 1 mm profundidade e 61 mm de comprimento; 

-o-o-  Ruído de rolamento devido à rugosidade (rugosidade moderada). 

Fonte: (THOMPSON, D., 2009) 
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APÊNDICE B  
 

Catálogo com as informações básicas do acelerômetro MMA7361, fabricado pela 
empresa Freescale 
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APÊNDICE C 
 

Catálogo com as informações básicas do acelerômetro MPU-6050, fabricado pela 

empresa InvenSense Inc. 

 

 

 




