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RESUMO

Diante dos incidentes relacionados às ocorrências de fraturas de trilhos TR47 (8  no intervalo de um ano) em um trecho novo da linha diesel da 
Companhia Brasileira de Trens Urbanos (STU-REC) que foi liberado para a operação comercial há pouco mais de um ano, verificou-se a 
necessidade da realização de um estudo científico no sentido de identificar as causas das quebras dos trilhos recém instalados, visando subsidiar a 
adoção de medidas corretivas efetivas que garantam a oferta aos usuários de uma via permanente capaz de permitir o seu transporte de forma 
rápida, segura, e confortável. Dentre as causas prováveis para estas rupturas, destaca-se a possibilidade de erros durante o processo de soldagem 
alumino térmica. Entre as técnicas existentes para a avaliação destas soldas, a inspeção por ultrassom configura-se como a mais adequada, uma 
vez que nos permite avaliar internamente a existência de descontinuidades em todo o trilho, principalmente na zona termicamente afetada (ZTA). 
A partir do surgimento das fraturas surge o seguinte questionamento " Existem descontinuidades nas soldas alumino térmicas que possam ser 
apontadas como causa raiz para as fraturas dos trilhos TR 47?". Diante deste questionamento, a inspeção por ultrassom fundamentada por uma 
pesquisa quantitativa tornou-se bastante relevante, pois, possibilitou aos gestores o conhecimento da estimativa da proporção de soldas com 
falhas capazes de contribuir para a fratura dos trilhos. Considerando-se à urgência que este caso requer, foram definidas as seguintes ações 
emergenciais enquanto o serviço de inspeção para toda a linha (80Km) não for licitado: eliminação das rupturas detectadas através da troca 
imediata de trilhos, soldas alumino térmicas e instalação de talas de junção; restrição de velocidade de no máximo 20Km por hora no trecho em 
questão; Inspeção visual diária com equipe técnica e a criação de um grupo de estudo para identificar as causas da quebra precoce dos trilhos. 
Diante do elevado número de soldas no trecho em questão (mais de 800 soldas), associado às dificuldades inerentes a realização de ensaios por 
ultrassom no trecho em questão (de difícil acesso expondo os inspetores ao risco de assaltos), o grupo de estudo optou pela avaliação de soldas, 
envolvendo técnicas da estatística aplicada às engenharias (pesquisa quantitativa) e da manutenção preditiva (inspeção por ultrassom), para 
estimar com uma margem de erro de 3 % e, grau de confiança de 95%, qual  o percentual  de soldas alumino térmicas que apresentam 
descontinuidades capazes de favorecer o surgimento de trincas que levem a fratura do trilho. Considerando a população de aproximadamente 
800 soldas, foi realizada uma amostragem aleatória do tipo sistemática sem reposição para uma população finita. De posse das informações 
obtidas no trabalho piloto, calculou-se o tamanho da amostra obtendo o valor 108. Definiu-se então utilizar uma amostra de 120 soldas 
aumentando assim, a margem de segurança. Em seguida foram realizados os ensaios por ultrassom, fundamentados nos procedimentos 
desenvolvidos pela equipe da via permanente do Metrô do Rio de Janeiro, que tem como objetivo padronizar a rotina de inspeção por meio de 
ultrassom, em trilhos.  Durante a inspeção por ultrassom das 120 soldas alumino térmicas, não foram detectadas descontinuidades capazes de 
contribuir para a ruptura do trilho. Desta forma, pôde-se concluir que as rupturas dos trilhos não foram causadas por falhas nas soldas alumino 
térmicas. A conclusão deste estudo fomentou questionamentos a respeito da composição química dos novos trilhos. Inclusive, atualmente, o 
fornecedor dos trilhos está prestando esclarecimentos para a CBTU, já que um laudo de uma empresa contratada apontou que os novos trilhos 
apresentam a proporção de carbono acima do especificado pela norma, o que pode levar a ocorrência de fraturas na zona termicamente afetada 
do trilho.
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