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RESUMO

A atual crescente demanda do transporte ferroviário de carga vem requerendo
proporcional capacitação das ferrovias. Entretanto, enquanto isto não ocorre em velocidade
compatível, disponibilidade e segurança operacional vêm sendo cada vez mais requisitadas e a
via permanente vivencia o crescimento das solicitações atuantes, o que leva as ferrovias a
sofrerem com os efeitos ocasionados pela queda da vida útil dos ativos.

O aparelho de mudança de via é um dos ativos mais importantes na via férrea, pois é nele
em que ocorre a interface de diferentes áreas: via permanente, manutenção, material rodante,
sinalização e operação. É um componente complexo da superestrutura de via permanente que,
devido ao seu projeto e complexidade estrutural, requer inspeções e manutenções
especializadas, para permitir a passagem dos trens de forma mais suave possível, evitando
danos ao material rodante ou até mesmo acidentes.

Por este motivo, são propostas alternativas que aumentem a vida útil do jacaré
convencionalmente utilizado nas ferrovias heavy haul, por meio da aplicação da metodologia
da Engenharia e Análise de Valor. Esta metodologia avalia tanto os benefícios trazidos pelo
atendimento das funções necessárias para o bom desempenho do ativo analisado quanto os
ganhos financeiros das alternativas propostas, considerando não somente os custos de
aquisição, mas inclusive os principais custos gerados ao longo da sua vida em serviço.

Por fim, foram verificados os ganhos das alternativas apontadas pela Engenharia e
Análise de Valor em relação ao jacaré convencional por meio de medições de desgaste e de
extensometria para verificação da força de impacto in loco.
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ABSTRACT

Nowadays, the growing demand for cargo railway transportation has been requiring
proportional investments. However, while it does not occur in compatible speed, availability
and operational safety are being increasingly requested and permanent way suffers with forces
increment over its components, which leads the railways to experience assets lifetime decay
effects.

Turnout is one of the most important assets in a railway line, because it is where different
areas interface each other: permanent way, maintenance, rolling stock, signaling and
operation. It is a permanent way component which, due its design and structural complexity,
requires specialized inspections and maintenance to allow trains passage as smooth as
possible, avoiding rolling stock damage or even accidents.

For these reasons, alternative frogs which increase conventional frog service life in heavy
haul railways are suggested, using the Engineering and Value Analysis methodology. This
methodology evaluates both the benefits from analyzed product´s necessary functions proper
performance and the proposed alternatives’ financial savings, considering not only acquisition
costs but also the main costs spent along its lifetime.

Lastly, the benefits from alternative frogs pointed out by the Engineering and Value
Analysis were checked and compared to conventional frog through wear and impact force on-
site measurements.
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1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento do transporte ferroviário de cargas no Brasil está diretamente ligado à

busca por transportar mais rapidamente e em maior quantidade, dados o solo fértil e as

riquezas minerais de um país com dimensões continentais.

O transporte ferroviário é, na sua essência, um modo de transporte de massa, onde o

tamanho de suas composições e sua capacidade associada tornam-se mais relevantes quando

se considera que há menor custo nesse sistema, quanto mais extensas forem as distâncias a

serem vencidas, como é o caso do Brasil. Entretanto, exige investimentos elevados para a sua

construção, manutenção, modernização e melhoria, sejam eles relacionados à infraestrutura,

ou ao seu sistema operacional, como equipamentos, combustível, energia, comunicação,

controle, segurança etc. (MORALES, 2008).

Segundo Lacerda (2015), os investimentos expressivos mais recentes realizados no setor

ferroviário ocorreram a partir dos anos 90, visando a aumentar a capacidade do transporte,

absorver a demanda de produção e ainda incentivar o desenvolvimento de indústria nacional

de materiais ferroviários, dependente até então majoritariamente do mercado externo. Esta

iniciativa foi fruto da reavaliação do papel do governo e de modificações regulatórias,

resultando na concessão da operação das ferrovias à iniciativa privada.

Com os aportes recebidos e o crescimento da demanda, surgiram as primeiras ferrovias

de carga pesada ou heavy haul no Brasil. De acordo com a International Heavy Haul

Association (IHHA, 2015) são consideradas heavy haul as ferrovias que atendem pelo menos

dois dos quesitos abaixo:

 Operação regular de trens ou combinação de trens de, no mínimo, 5 mil toneladas de

carga;

 Transporte de pelo menos 20 milhões de toneladas brutas anuais, num seguimento de,

no mínimo, 150 km de extensão;

 Operação regular com equipamentos de carga por eixo de 25 toneladas, no mínimo.
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Historicamente, as ferrovias brasileiras têm como principal fator de contribuição no

índice de produção, o transporte heavy haul de minério de ferro e o carvão mineral. Estes, que

já representavam cerca de setenta e cinco por cento da carga total transportada em toneladas

úteis (TU) desde os primeiros anos de privatização, tiveram sua produção aumentada em

oitenta em nove por cento em quinze anos, conforme mostra a FIG. 1.1 abaixo.

FIG. 1.1 Transporte de Cargas no Brasil de 1997 a 2011
Fonte: Vilaça (2013)

Tal demanda de transporte tem feito com o que o mercado ferroviário vivencie a

necessidade de investimentos em projetos de expansão, repotenciamento e revitalização da

malha existente no país. Entretanto, enquanto tais iniciativas não ocorrem com devida

intensidade e velocidade, as ferrovias têm absorvido tal demanda por meio de utilização de

vagões com maior capacidade, aumento do número de vagões por trem, incrementos de

velocidade e redução do intervalo entre trens ou a combinação entre dois ou mais fatores.

Concomitantemente, as solicitações atuantes sobre a via permanente, cada vez mais

severas, têm levado as ferrovias a conviver a queda da vida útil dos componentes. Segundo

Sadeghi e Akbari (2006), isto ocorre devido à intensa interação roda-trilho, principal fator

técnico que determina a necessidade de manutenção e de substituição de componentes para o

veículo e para a via.
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Na via permanente, são alvos principalmente os pontos onde ocorre descontinuidade da

pista de rolamento, ou seja, aqueles que recebem a solicitação das rodas em forma de

interação dinâmica com altos níveis de impacto, de aceleração, de forças laterais e verticais.

O aparelho de mudança de via (AMV) contém alguns pontos críticos onde os impactos são

frequentes e a descontinuidade da pista de rolamento é inerente ao desempenho de sua função:

desviar o trem de uma via para outra.

A mudança de direção de um trem no AMV ocorre por meio da movimentação das

agulhas, identificadas em vermelho na figura abaixo. Na FIG. 1.2(a), é simulada a passagem

das rodas do trem (em azul) na direção reta A-B, pela movimentação das agulhas para baixo.

Na FIG. 1.2(b) a simulação é realizada movimentando as agulhas para cima, permitindo assim

a passagem do trem para a direção desviada ou reversa A-C.

FIG. 1.2 Simulação da passagem do trem sobre um aparelho de mudança de via: (a) movimentação das
agulhas (em vermelho) para permitir o tráfego para via principal, na direção A-B e (b) movimentação das

agulhas para permitir o tráfego para via reversa, na direção A-C
Fonte: Wikipédia (2014)

Assim que o trem transpõe as agulhas, independentemente da direção, é obrigado a passar

pelo ponto de encontro das duas vias, materializado na forma de uma bifurcação angulosa,

chamada jacaré, identificado na FIG. 1.3(a) em amarelo. Esta figura retrata o início da

passagem de um trem sobre o AMV, vista da cabine da locomotiva. Deste ponto de vista, é

possível identificar diversas descontinuidades na pista de rolamento, sendo mais evidentes

aquelas existentes na região do jacaré. De forma esquemática, na FIG. 1.3 (b) está

representada a passagem das rodas (em verde) pela região do jacaré. Quando a roda passa da

asa do jacaré (em preto) para a ponta (em vermelho), por exemplo, as rodas ficam por alguns

instantes no ar, sem apoio. Ao voltar a ter contato com o ponto de apoio, ocorre o impacto

devido à descontinuidade existente na pista de rolamento.

(a) (b)
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FIG. 1.3 (a) Vista da passagem do trem sobre o AMV, a partir da cabine da locomotiva e (b) detalhamento
da passagem das rodas sobre o jacaré

Fontes: (a) autora (2008) e (b) adaptado de Muller et al (2013)

A FIG. 1.4(a) apresenta de forma mais detalhada o jacaré convencional (jacaré de ponta

fixa com núcleo em manganês parafusado), mais comumente utilizado nas ferrovias. Sua

estrutura conta com núcleo fundido de aço liga manganês não maciço, conforme FIG. 1.4(b),

parafusado a trilhos usinados e dobrados conforme os retratados pela FIG. 1.4(c).

FIG. 1.4 (a) Jacaré de ponta fixa com núcleo em manganês parafusado; (b) núcleo do jacaré em aço
manganês; (c) trilhos usinados e dobrados

Fontes: (a) Koehler (2013); (b) e (c) autora (2015)

roda

jacaré

asa do jacaré

ponta do jacaré

(a) (b)

(a) (b) (c)
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O jacaré, por ser um componente exposto às mais bruscas forças de impacto de rodas,

necessita de maior atenção quando se trata de avaliação de vida útil de materiais expostos ao

tráfego de trens de alta carga por eixo. Jacarés convencionais, como o retratado anteriormente

na FIG. 1.4, sob o tráfego de ferrovias heavy haul, apresentam sinais de degradação

precocemente, como retratado nas figuras abaixo: a FIG. 1.5(a) apresenta um dano severo por

impacto e defeitos superficiais aparentes em jacaré, e a FIG. 1.5(b) mostra defeitos

superficiais severos na ponta do jacaré e destacamento de material grave na asa.

FIG. 1.5 Defeitos em jacarés em final de vida útil: (a) dano na região da asa e da ponta do jacaré (b)
defeito superficial avançado, com destacamento de material

Fonte: autora (2014)

Bugarín et al (2010), estimam que cerca de 20 a 40% dos gastos em superestrutura de via

permanente são referentes à inspeção, manutenção e substituição de AMVs e seus

componentes. Devido, principalmente à sua complexidade estrutural que requer cuidados

especializados, os custos equivalem à manutenção em cerca de 300 a 500 metros de via

corrida.

Entretanto, a redução da vida útil não implica somente no aumento de custos de

manutenção e de substituição, no caso do jacaré. Por viabilizar cruzamentos, desvios e

manobras de trens em linha tronco, ramais e pátios, possui importância estratégica do ponto

de vista operacional. Assim, qualquer serviço de manutenção em jacarés leva inevitavelmente

em interrupção de tráfego das vias adjacentes (direta e reversa), podendo causar

congestionamentos na malha, perda de produtividade de transporte e efeitos secundários

(b)(a)
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como: custos adicionais de estocagem nos pontos de carga, multa pela falta de pontualidade

na entrega do material aos pontos de descarga ou ao navio atracado em porto e, no caso de

produtos perecíveis, perda da carga transportada.

Além disto, o desenvolvimento de defeitos nos componentes de via permanente, se não

monitorados de forma disciplinada, pode causar ocorrências ferroviárias com consequências

negativas não somente do ponto de vista financeiro ou operacional, mas podendo ocasionar

fatalidades, acidentes ambientais (dependendo da carga transportada e/ou do local do

acidente) e danos à imagem da empresa. A FIG. 1.6 apresenta o resumo das causas e

consequências da queda da vida útil do jacaré convencional, ressaltando a importância do

desenvolvimento deste trabalho.

FIG. 1.6 Consequências do aumento de demanda sem os investimentos adequados
Fonte: autora (2016)
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Desta forma, sabendo-se da necessidade de alternativa de jacaré que requeira menos

manutenção e consiga atingir mais tempo em serviço para reduzir os custos de manutenção e

as interdições de via, buscou-se uma metodologia que levasse em conta não somente aspectos

financeiros, mas também que proporcionasse entendimento do problema, a identificação de

oportunidades de melhoria no projeto e o atendimento de condições específicas necessárias

para o transporte heavy haul, como carga por eixo e velocidade.

A metodologia de Engenharia e Análise de Valor (EAV) destaca-se pela sua objetividade

em atender a razão entre desempenho e custos. Diferentemente dos demais métodos de

avaliação financeira, não trata apenas de cálculo de viabilidade econômica, mas busca um

balanceamento ótimo entre aprimoramento de projetos, desempenho, qualidade, segurança e

investimento. Por este motivo, foi escolhida para ser utilizada como ferramenta para propor

alternativas aos jacarés convencionais de forma a obter melhor retorno sobre investimento,

considerando o custo total gasto ao longo de sua vida em sérvio e o desempenho dos jacarés.

1.1 OBJETIVO

Este trabalho tem como objetivo utilizar a metodologia de Engenharia e Análise de Valor

para propor alternativas aos jacarés convencionalmente utilizados nos aparelhos de mudança

de via das ferrovias heavy haul (jacarés de ponta fixa com núcleo em manganês parafusado),

visando maximizar o retorno sobre investimento, aumentando a vida útil deste componente e

a disponibilidade da via.

Complementarmente, serão realizadas medições in loco de desgaste e de força impacto,

para verificar os ganhos em vida útil das alternativas propostas pela metodologia.
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1.2 APRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

Para atingir o objetivo proposto o trabalho os capítulos foram organizados conforme

descrito abaixo:

O Capítulo 2 apresenta o aparelho de mudança de via, com atenção especial ao jacaré,

componente que se destaca pelo aos esforços aos quais é exposto principalmente em ferrovia

heavy haul. O capítulo aborda um breve histórico e as evoluções mais recentes em seu

projeto, bem como os tipos de jacarés existentes no mercado atualmente.

O Capítulo 3 tem como principal objetivo o entendimento do fenômeno e das forças

atuantes durante a passagem do trem, apresentando os principais fatores que influenciam a

vida útil do jacaré. Pretende-se desta forma, somar subsídios para prosseguir com a análise de

valor no Capítulo 4 e para elaboração dos procedimentos de medição de desgaste e impacto in

loco no Capítulo 5.

O Capítulo 4 aborda brevemente o surgimento e evolução da Engenharia e Análise de

Valor, bem como alguns casos de aplicação na área de transportes. Tem como principal

objetivo descrever a aplicação da metodologia passo a passo, visando propor alternativas ao

projeto do jacaré convencional, que proporcionem melhor balanceamento entre aumento de

desempenho em vida útil e investimento.

O Capítulo 5 propõe procedimentos de medição de desgaste e impacto em campo, para

verificação in loco dos reais ganhos de desempenho em vida útil de jacarés, propostos pela

aplicação da Engenharia e Análise de Valor.

Por fim, conclusões e sugestões de trabalhos futuros são descritos no Capítulo 6 deste

trabalho.
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2 APARELHO DE MUDANÇA DE VIA

Segundo Diaz-de-Villegas et al (1995), o aparelho de mudança de via é um componente

da via permanente que permite a separação de uma via férrea em duas ou mais. Trata-se de

um dispositivo mecânico que desvia um trem de uma via para outra, a velocidades

compatíveis com a operação comercial e de projeto, garantindo segurança e promovendo a

maior estabilidade dinâmica possível.

Wanke (1978) enumera algumas características essenciais ao bom desempenho de um

AMV:

 Permitir a passagem dos veículos com a melhor estabilidade possível, com elevado

grau de segurança e conforto;

 Permitir fácil manobra de suas agulhas com comando local e manualmente ou à

distância e automaticamente;

 Permitir desviar os veículos a velocidades compatíveis com a operação comercial e de

projeto da via;

 Garantir segurança contra o descarrilamento;

 Ser de baixo custo aquisitivo;

 Requerer baixo nível de manutenção, garantindo integridade funcional durante um

longo período.

Tradicionalmente utilizado pelas empresas ferroviárias e metrôs, o AMV de origem

tecnológica da American Railway Engineering and Maintenance of Way Association

(AREMA), de concepção norte-americana, é conhecido como AMV-A. Este projeto é

composto, basicamente de três partes principais: chave, parte intermediária e cruzamento,

conforme indicado na FIG. 2.1.
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FIG. 2.1 Principais regiões do AMV
Fonte: adaptado de MAGALHÃES (2005)

 Chave: é responsável por direcionar os veículos para a via principal ou para a via

desviada, por meio do deslocamento das agulhas à esquerda ou à direita. A FIG. 2.2

identifica os principais componentes da chave: agulha, trilho de encosto, barra de

conjugação, tirantes, aparelho de manobra/ máquina de chave, trilhos de ligação.

FIG. 2.2 Chave
Fonte: autora (2014)

 Parte intermediária: tem a função de fazer a ligação entre a chave e o cruzamento,

após a chegada das agulhas nos coices. É composta basicamente dos trilhos de ligação

e trilhos externos, identificados na FIG. 2.3.

Jacaré

Trilho de encosto

Trilho de ligação

Agulhas

Aparelho de manobra

Tirante

Barra de conjugação
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FIG. 2.3 Parte intermediária
Fonte: autora (2008)

 Cruzamento: é a região onde as linhas se cruzam, permitindo que as rodas trafeguem

de uma via para outra. É constituído pelo jacaré ou coração, asas, garganta, pernas,

contratrilhos, identificados na FIG. 2.4.

FIG. 2.4 Principais componentes da região do cruzamento
Fonte: autora (2008)

GARGANTA

TRILHOS
EXTERNOS
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O jacaré é a peça principal do cruzamento, e representa, em campo, o local de

convergência ou de cruzamento das vias direta e desviada. Por esta razão, devido à sua

importância quanto à vida útil, será abordado em detalhes no item a seguir.

2.1 JACARÉ

O jacaré, como componente que é particularmente exposto à ação de altos carregamentos

dinâmicos e impactos da roda no AMV, terá suas características principais detalhadas nesta

seção.

2.1.1 NÚMERO DO JACARÉ

O número do jacaré é definido pela relação entre a distância da ponta teórica a uma

determinada seção oposta à ponta, normal a bissetriz do ângulo do jacaré e a distância entre as

linhas de bitola medida nesta seção, conforme esquematizado na FIG. 2.5.

FIG. 2.5 Esquema de abertura de AMV-A
Fonte: MALTEZ (2002)

Assim, se considerarmos  na figura acima, igual a 508mm, o número do jacaré será

obtido pela relação entre  (508mm) e a abertura nesta seção (25,4mm), resultando em 20.

Neste caso, este jacaré é denominado jacaré número 20.
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O projeto do AMV-A contempla um jacaré de construção robusta e pesada, por este

motivo, há dificuldades encurvá-lo para um raio qualquer desejado. Assim, em projeto

geométrico da linha férrea, o número do jacaré será determinado principalmente pelo espaço

disponível para a instalação: quanto menor espaço, menor será o número do jacaré e menos

suave será realizado o tráfego na direção reversa.

2.1.2 BREVE HISTÓRICO

Segundo Diaz-de-Villegas e Bugarín (1995), os primeiros desvios ferroviários de que se

tem registro histórico datam 1796. Elaborados pelo engenheiro de mineração John Curr, que

construiu parte da rede ferroviária para o Condado de Norfolk na Grã-Bretanha. Os primeiros

modelos utilizavam perfis completos de agulha que, apesar de lhe conferir grande robustez,

faziam com que as soluções de articulação da agulha fossem deficientes, sendo causa

frequente de avarias e acidentes.

Já os primeiros planos de cruzamento datam de 1798, quando o inglês Willian Jessop

desenha jacarés monoblocos de fundição, de acordo com o perfil dos trilhos. Apesar de

cumprir a função de guiar as rodas do material rodante de uma via para outra, os primeiros

projetos ainda apresentavam grandes índices de manutenção e de substituição, representando

pontos de atenção devido à dificuldade em evitar acidentes.

Com o passar do tempo, foram realizadas melhorias nos projetos, com o objetivo de

garantir maior segurança e melhor desempenho. A seguir serão apresentados principais tipos

de jacarés utilizados no mercado mundial ferroviário e suas evoluções mais recentes:

2.1.2.1 JACARÉ DE PONTA FIXA COM TRILHO PARAFUSADO

A concepção dos AMV da AREMA, parte do pressuposto de que o traçado da via deve se

adaptar aos AMVs, devido à construção robusta e pesada dos jacarés. Estes são basicamente
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construídos a partir de trilhos carbono usinados e dobrados, unidos por meio de parafusos e

calços, conforme FIG. 2.6.

FIG. 2.6 Jacaré de ponta fixa parafusado
Fonte: VOSSLOH (2014)

2.1.2.2 JACARÉ DE PONTA FIXA COM NÚCLEO EM MANGANÊS PARAFUSADO

Segundo Díaz-de-Villegas e Bugarín (1995), foi desenvolvida uma melhoria em relação

ao jacaré anterior: jacarés com núcleo num formato monobloco fundido parafusado às pernas,

feitas com trilhos usinados e dobrados. Este tipo de jacaré conta com as seguintes vantagens:

 Possibilidade de elevar as pernas e asas do jacaré, favorecendo a passagem

das rodas na calha formada entre estes e o núcleo;

 Melhoria na distribuição dos esforços sobre o conjunto;

 Flexibilidade no projeto;

 A ausência de parafusos minimiza o aparecimento de folgas e,

consequentemente a necessidade de manutenção neste componente.

Entretanto, ainda buscava-se o melhor aço para atender às necessidades de:

 Dureza superficial elevada para suportar os desgastes;

 Resistência elevada para suportar os choques;

 Pequena velocidade de propagação de trincas.
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Foi então que em 1883, Sir Robert A. Hadfield desenvolveu o aço que leva seu nome. O

aço utilizado em AMVs normalmente possui entre 12% e 14% de manganês e apresenta uma

estrutura austenítica (estrutura cristalina cúbica com faces centradas) e não magnética. Devido

à presença do manganês e de carbono, a austenita quando deformada, adquire elevada dureza

superficial. Desta forma, se consegue um aço duro na superfície, mas com uma ductilidade

suficiente em seu interior (DÍAZ-DE-VILLEGAS e BUGARÍN, 1995).

De acordo com Peters (2005), as propriedades únicas do manganês como: alta dureza,

alta ductilidade, alta capacidade de endurecimento em serviço e excelente resistência ao

desgaste fizeram com que este material fosse rapidamente aceito e aplicado nas indústrias

pesadas. Frank (1986) complementa, ressaltando que as propriedades não usuais deste aço, lhe

conferem, além de maior resistência ao desgaste, uma habilidade de lidar com impactos

severos, tornando-o adequado para o uso em ferrovias.

Atualmente a AREMA (2008) recomenda que o material fundido de aço manganês

austenítico seja produzido conforme a última revisão da ASTM 128, Especificação para Aço

Manganês Austenítico Fundido, Grau A, exceto os requisitos químicos que devem ser

modificados conforme TAB. 2.1 a seguir:

TAB. 2.1 Requisitos químicos sugeridos pela AREMA

Elemento
Percentual

Mínimo Máximo

Carbono 1,00 1,30

Manganês 12,00 -

Silício - 1,00

Fósforo - 0,07

Fonte: AREMA (2008)

Segundo Peters (2005), o teor de carbono afeta a resistência ao escoamento do aço

manganês austenítico: valores abaixo de 1% reduzem a resistência ao escoamento, enquanto

valores acima de 1,2% não apresentam modificações nesta propriedade mecânica, sendo a

faixa entre 1% e 1,2% a mais indicada. O manganês atua como estabilizador da austenita,
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retardando as transformações isotermais. Influencia ainda a ductilidade e a resistência à

tração, atingindo valores máximos com teores de manganês entre 12% e 13%.

Além disto, o tratamento térmico é realizado com o objetivo de melhorar as propriedades

mecânicas do aço manganês austenítico. No caso de jacarés, normalmente ocorre o

reaquecimento até 1093ºC por 2 horas por polegada de espessura. A peça é então submersa

em água e sua taxa de resfriamento, monitorada, visto que é um importante fator nas

propriedades mecânicas.

Os jacarés a partir de então desenvolvidos e existentes no mercado possuem um projeto

robusto, com núcleo central e ponta fundidos em uma peça única de aço liga de manganês. Os

tipos mais comumente utilizados nas ferrovias de carga são aqueles fixados em trilhos

usinados e dobrados por meio de parafusos, formando um bloco único, conforme o modelo

apresentado anteriormente na FIG. 1.4.

A ferrovia heavy haul Burlington Northern Santa Fe Railway (BNSF, 2011), recomenda

o uso deste tipo de jacaré para todos os tipos de classe de ferrovia, ou seja, para cargas leves e

pesadas, e para os AMVs em quaisquer geometrias.

2.1.2.3 JACARÉ COM NÚCLEO DE MANGANÊS ENDURECIDO

A habilidade única do aço manganês em endurecer sob impacto é uma grande vantagem

apresentada por este material. Entretanto, segundo Baten et al (1986), devido à sua baixa

resistência ao escoamento, deformações plásticas podem ocorrer em áreas isoladas como

resultado do impacto, antes do endurecimento adequado pela passagem das rodas.

Para minimizar o escoamento do metal e os problemas resultantes deste, seria necessário

garantir a dureza necessária por endurecimento prévio, antes de sua instalação, retardando a

deformação plástica e aumentando a vida útil do material.
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Tal endurecimento, ao longo da história, foi promovido por martelamento, prensamento e

por endurecimento a explosão. As técnicas foram evoluindo ao longo do tempo até que, em

1956 foi desenvolvido um explosivo em forma de folha, que permitia melhor manuseio e

flexibilidade de adaptação a qualquer forma, o que tornou adaptável à utilização em

componentes de via.

Assim, a técnica de endurecimento a alta velocidade é a baseada num princípio diferente

da técnica do martelamento em metal frio: o aço manganês é sujeito a ondas de choque com

interfaces extremamente finas que viajam pelo material fundido a altas velocidades. As ondas

de pressão caracterizam o trabalho a frio, e variam conforme o volume de explosivo utilizado.

A profundidade da dureza pode variar conforme número de explosões aplicadas, sendo 3

o número máximo de explosões indicado. Além desse número, é provável a fadiga da

superfície e formação de microfissuras, e a quantidade de explosões começam a encarecer o

processo, conforme testes em laboratório e em campo descritos no trabalho de Baten et al

(1986).

A FIG. 2.7 mostra a comparação entre níveis de desgaste de jacarés sem e com

endurecimento a explosão ao longo do tráfego ao qual o jacaré é exposto, em milhões de

toneladas brutas (MTBT). A curva superior indica que um jacaré sem tratamento a explosão

possui uma dureza inicial, antes de ser colocado em serviço, entre 200 e 250 Brinell

resultando em uma taxa de desgaste de 0,029 polegadas/ MGT. A segunda curva retrata que,

um jacaré com uma única aplicação de explosivos eleva sua dureza entre 300 a 325 Brinell

resultando em uma taxa de desgaste de 0,0019 polegadas/ MGT. O mesmo raciocínio se

aplica às demais curvas, sendo que a curva inferior retrata um jacaré com 3 tratamentos a

explosão, dureza eleva a valores entre 350 e 400 Brinell e taxa de desgaste de 0,0004

polegadas/ MGT.

Os dados de dureza informados acima são durezas superficiais iniciais, antes da

exposição dos jacarés ao tráfego de trens.
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FIG. 2.7 Comparação entre vida útil de jacarés (taxa de desgaste) sem e com tratamento de
endurecimento, ao longo da exposição ao tráfego

Fonte: adaptado de Baten et al (1986)

Atualmente estão disponíveis no mercado jacarés com núcleo em aço manganês,

endurecidos pelos processos de martelamento, pensamento e por explosão. O endurecimento a

explosão confere ao jacaré uma camada com dureza elevada de 10 a 12 mm de profundidade,

em relação às demais áreas não tratadas do jacaré. A FIG. 2.8 apresenta um modelo com este

tipo de tratamento, instalado em ferrovia de alta carga por eixo.

FIG. 2.8 Jacaré de ponta fixa monobloco, endurecido à explosão
Fonte: autora (2015)
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2.1.2.4 JACARÉ COM CAUDA DE BAIXO IMPACTO

Este tipo de projeto, conforme ilustrado pela FIG. 2.9(b), promove uma inclinação na

pista da cauda do jacaré e uma transição gradual entre o aço carbono dos trilhos e o aço

manganês do núcleo, com o objetivo de evitar fraturas prematuras das caudas, conferindo ao

novo projeto suavidade na passagem das rodas por esta região e consequentemente, redução

de defeitos e falhas.

Para fins comparativos, a FIG. 2.9(a) mostra o jacaré com cauda convencional, onde a

transição ocorre de forma mais brusca, a um ângulo aproximado de 45 graus.

FIG. 2.9 (a) Cauda de jacaré convencional parafusado; (b) Jacaré com núcleo de manganês endurecido a
explosão  e cauda de baixo impacto

Fonte: autora (2015)

2.1.2.5 JACARÉ DE PONTA MÓVEL

O problema básico de cruzamentos é a descontinuidade existente e inerente a todos os

jacarés. Na FIG. 2.10 é possível estimar o vão a ser transposto pelas rodas ao passar entre a

(a) (b)
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garganta (ponto de afilamento da calha) e a ponta do jacaré, com consequente impacto sobre a

este e a roda.

FIG. 2.10 Vista geral da entrada do jacaré, com indicação da calha, garganta e ponta do jacaré
Fonte: autora (2015)

Para solucionar este problema, suprimiu-se a descontinuidade existente nos jacarés

convencionais. No jacaré de ponta móvel a ponta possui liberdade de se movimentar para a

direção reta ou reversa, como as agulhas, fazendo com que a superfície de rolamento seja

contínua, como se pode observar na FIG. 2.11. A movimentação da ponta do jacaré é

realizada por meio de máquina de chave adicional, e deve ser acionada de acordo com

comandos remotos enviados pelo Centro de Controle Operacional (CCO).

FIG. 2.11 Jacaré de Ponta Móvel
Fonte: autora (2015)

calha

garganta

ponta
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2.1.2.6 JACARÉ COM ASA MÓVEL (SPRING FROG)

Os primeiros registros deste tipo de jacaré na AREMA (2013) datam de 1959. Trata-se de

um modelo anterior ao jacaré de ponta móvel. Assim como este, o projeto do spring frog

procura eliminar os pontos de descontinuidade na direção reta, promovendo um aumento de

vida útil a este componente. Entretanto, quando o trem se movimenta na direção reversa, uma

das rodas, ao ingressar na região do jacaré, é guiada pelo contratrilho, fazendo com que a roda

oposta puxe a asa do jacaré acionada por molas, abrindo espaço para a roda passar entre a asa

e o núcleo.

Segundo Frank (1986), em 1984 o spring frog foi introduzido e testado na Amtrak

(ferrovia norte americana). Os testes mostraram que, de fato, o modelo do jacaré formava uma

superfície contínua para passagem das rodas pela direção reta. Notou se, entretanto, que esse

modelo de jacaré deveria ser utilizado somente em locais onde o tráfego na linha principal

fosse igual ou maior que 80%, sendo necessária a aplicação de velocidade reduzida ao

restante do tráfego na via desviada, devido à necessidade de acionamento contínuo das molas

para abertura das asas pela passagem das rodas. Desta forma, os jacarés spring frog

atualmente disponíveis no mercado têm sido comumente utilizado em desvios e ramais,

privilegiando o tráfego na via reta, conforme mostra a FIG. 2.12.

FIG. 2.12 Spring frog
Fonte: autora (2015)
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2.1.2.7 JACARÉ LIFT FROG OU JUMP FROG

Este jacaré possui tal nome, pois na direção reta um trilho contínuo liga o jacaré à via

corrida eliminando qualquer descontinuidade. Entretanto, para possibilitar o tráfego na

direção reversa, foi criada uma elevação gradual no jacaré em forma de rampa, fazendo com

que as rodas do lado do rodeiro que passar sobre o jacaré, sejam elevadas a uma altura tal que

possibilite transpor o trilho contínuo da linha principal, promovendo um “salto”, como mostra

a FIG. 2.13.

Por este motivo, da mesma forma que o spring frog, o lift frog é utilizado com velocidade

e tráfego restritos para a direção reversa, derivando normalmente para ramais e linhas de

desvios.

Este tipo de jacaré possui a vantagem de necessitar de menos manutenção em relação ao

spring frog, por não possuir partes móveis.

FIG. 2.13 Lift/ Jump Frog
Fonte: Nunez (2013)

Assim, neste capítulo foi possível entender o aparelho de mudança de via e suas partes,

com destaque para o jacaré. Foram descritas as principais melhorias recentes realizadas nos

projetos dos jacarés, na busca da garantia de maior segurança operacional e prolongamento de
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sua vida útil, suavizando o choque das rodas. Desta forma, ressalta-se que a progressiva

necessidade de elevação de velocidade e de carga por eixo impulsionaram melhorias no

material utilizado e o desenvolvimento de geometrias mais adequadas, com tolerâncias que

compatibilizassem roda e AMV.
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3 FATORES QUE INFLUENCIAM A VIDA ÚTIL DE JACARÉS

A via permanente representa um sistema massa-mola composto de trilhos, AMV,

fixações, placas de apoio, dormentes, lastro e pavimento. Segundo Dahlberg (2006), ao

considerar um trem sobre a via, deve-se acrescentar um segundo conjunto massa-mola

formado pelos componentes do material rodante: rodas, suspensões, eixo, rodeiro etc.

Quando se considera o comportamento dinâmico de um sistema trem-via, Stone et al

(2001) ressalta que a geometria da linha, as condições dos seus componentes e o

deslocamento da grade formada pelos trilhos, AMV, fixações, placas de apoio e dormentes,

aliados às características do trem como: carga, velocidade, rigidez estrutural dos vagões e

truques, condições da roda etc., são fatores que acrescentam complexidade ao entendimento

do comportamento dos materiais da via sob tráfego de trens, mas exercem grande influência

na manutenção dos componentes ferroviários.

Com o intuito de entender o fenômeno e os principais fatores que influenciam vida útil

dos jacarés convencionais, abordamos os itens apresentados nos itens a seguir.

3.1 EFEITO DO CARREGAMENTO

A massa do veículo influencia diretamente a força vertical, sendo mais evidente durante o

tráfego na falta de apoio das rodas ao passar pelo jacaré. Segundo Stone et al (2001), o

impacto produzido pode ser severo, chegando até a 200% do carregamento por eixo, quando

sob o efeito de rodas com calos ou rodas ovalizadas. Entretanto, Wiest et al (2008), no

trabalho “Deformation and damage of a crossing nose due to wheel passage” apresenta forças

de contato entre a roda e o jacaré atingindo valores de duas ou quatro vezes o carregamento

estático da roda em condições investigadas na prática, podendo chegar a cinco vezes,

dependendo das condições da via e do veículo que nela circula.
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Xin et al (2013) realizaram simulações computacionais da passagem das rodas pelo

jacaré, variando a carga por eixo, de 150 kN para 250 kN, para verificar a sua influência do

incremento de carga no impacto sofrido pelo jacaré, conforme a FIG. 3.1.

FIG. 3.1 Forças de contato durante a passagem sobre o jacaré
Fonte: adaptado de Xin et al (2013)

Desta forma, nota-se a correlação entre carga e força, ou seja, quanto maior a carga,

maior a força de impacto atuante sobre o jacaré.

3.2 VELOCIDADE DO TREM

Herian e Aniołek (2011) desenvolveram o trabalho “Modeling of structure and properties

of pearlitic steel and abrasive wear of the turnout frog in the cyclic loading conditions”

direcionado para correlacionar força e velocidade em AMVs. Neste trabalho foram

mensuradas forças verticais (Fz) e transversais (Fy), atuantes em duas rodas trafegando

paralelamente por um aparelho de mudança de via, a velocidades entre 20 km/h e 80 km/h. A

FIG. 3.2 apresenta o comparativo entre as forças verticais atuantes em passagem de rodas pelo

AMV, a 20 km/h e 60 km/h.
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FIG. 3.2 Variação da força vertical em função do tempo em duas rodas paralelas trafegando sobre AMV
Fonte: Herian e Aniolek (2011)

Da mesma forma, foram monitoradas as forças transversais (Fy) atuantes, em rodas

trafegando por um AMV a 20 km/h e a 60 km/h, conforme mostra a FIG. 3.3 abaixo.

FIG. 3.3 Variação da força transversal em função do tempo em duas rodas paralelas trafegando sobre
AMV

Fonte: Herian e Aniolek (2011)

Tanto no monitoramento de forças verticais (Fz) quando transversais (Fy), na seção de

via reta antes do AMV a força vertical encontrada é constante. O carregamento dinâmico

aparece no momento em que o rodeiro chega à chave, a cerca de 17 segundos nos gráficos

correspondentes a 20 km/h e a cerca de 5,8 segundos nos gráficos correspondentes a 60km/h.

Durante a transferência da carga do trilho de encosto para a agulha, há uma pequena redução

na força vertical seguido de um crescimento e posterior estabilização, até que a roda encontre

o jacaré (a cerca de 22 segundos nos gráficos correspondentes a 20 km/h e a cerca de 7,2

segundos nos gráficos correspondentes a 60km/h).
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Pelos resultados obtidos e apresentados na FIG. 3.4 verifica-se que os jacarés são

expostos à ação de força variável que ocorre em dois planos: horizontal e vertical.

FIG. 3.4 Valores máximos de forças vertical e transversal no jacaré
Fonte: adaptado de Herian e Aniolek (2011)

O valor da força vertical aumenta em função da velocidade e da massa do veiculo

ferroviário, enquanto a força horizontal parece não sofrer influência da velocidade. Desta

forma, os resultados obtidos a partir da previsão numérica de carregamento corroboram a

presença de altos valores de carga vertical atuando nos componentes do AMV, em especial no

jacaré.

3.3 GEOMETRIA

A geometria relacionada a um jacaré é tema bastante amplo e complexo, devido às

interfaces que faz com diversas áreas, seja no projeto geométrico de instalação como nas cotas

de manutenção. Assim, neste item o assunto se restringirá basicamente aos fatores que mais

influenciam na vida útil do jacaré: sua abertura e cotas de manutenção.



44

3.3.1 NÚMERO DO JACARÉ

De acordo com Díaz-de-Villegas e Bugarín (1995), um veículo na via gera uma força

lateral (para fora), quando realiza uma curva. Esta força, determinante na vida útil da roda e

do trilho, pode ser observada quando o veículo toma a direção reversa no AMV. Usualmente,

esta rota vem desprovida de curva de transição, fazendo com que o veículo ferroviário sofra

mudança de direção brusca. Continuando o percurso, um pouco antes de atingir a ponta do

jacaré, seus rodeiros são guiados pelo contratrilho a fim de posicionar corretamente as rodas

durante a passagem pelo jacaré.

Desta forma, quanto maior a abertura do jacaré representada na FIG. 3.5 por , maior será

a descarga da energia cinética sobre a agulha da linha reversa e sobre o contratrilho. Este fato

ainda é agravado quando se considera a ausência de superelevação adequada para realização

do desvio, ocasionando adicionais acelerações transversais.

FIG. 3.5 Geometria do Jacaré
Fonte: adaptado de Brina (1988)

No trabalho de Muller et al (2013) foi citado experimento realizado na Suécia, em AMV

número 15 com raio de 760m, em maio de 2006. Nesta ocasião, forças de contato roda-trilho

lateral e vertical foram medidas por rodeiro instrumentado com strain gages em suas rodas. A

frequência amostral das medições de força de contato era de 9,6 kHz, e os sinais de força

medidos foram tratados por filtro passa baixa com uma frequência de corte de 1 kHz. A FIG.

3.6 mostra as medições de vagões de 25 toneladas por eixo passando pelo AMV nas direções

direta (main) e reversa (diverging), nos sentidos agulha-jacaré (facing) e jacaré-agulha

(trailing), a velocidades de 10, 40, 60, 80 e 100 km/h.
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O gráfico mostra que, para todas as rotas e sentidos de tráfego, houve aumento da força

de contato máxima (Qmáx) em função do aumento de velocidade. Entretanto o aumento de

carregamento de impacto foi consideravelmente maior para a direção reversa se comparada à

direção reta, devido à curvatura do percurso. Na direção reta a força de contato aumentou em

cerca de 15%, à medida em que a velocidade aumentava de 10km/h para 80km/h; já no caso

da direção reversa, o aumento foi de cerca de 40%.

FIG. 3.6 Variação das forças máximas de contato vertical em função da velocidade considerando trem de
25 toneladas por eixo trafegando sobre via principal (main) e desviada (diverging), no sentido agulha-

jacaré (facing) e jacaré-agulha (trailing)
Fonte: Muller et al (2013)

Assim, pelo fato de o número do jacaré representar uma curva a ser realizada sem

transição na direção reversa, nela ocorrem esforços mais elevados quando comparada aos

esforços expostos na direção reta. Estes esforços se tornam maiores quanto mais brusca for a

curva,  ou seja, quanto menor for o número do jacaré.

3.3.2 COTAS DE SALVAGUARDA

Segundo Wan et al (201-), muitos estudos experimentais tem sido implementados com

foco nos danos em jacarés devido ao impacto dinâmico. Por medições em campo, um dos

fatores que influenciam no comportamento dinâmico do jacaré é a sua geometria. Durante o

trânsito dos eixos dos veículos sobre a região do cruzamento, choques são produzidos. A FIG.
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3.7 ilustra algumas situações típicas em que ocorrem tais impactos: a FIG. 3.7(a) retrata o

choque da roda na face interna da garganta do jacaré; a FIG. 3.7(b) retrata o choque da roda

contra a ponta do jacaré e por fim, a FIG. 3.7(c) retrata o choque da roda com a asa do jacaré.

(a) (b) (c)

FIG. 3.7 Situações típicas em que choques ocorrem na região do jacaré: (a) choque da face interna da
roda na garganta do jacaré; (b) choque da roda contra a ponta do jacaré (c) choque entre roda e asa do

jacaré.
Fonte: Díaz-de-Villegas e Bugarín (1995)

Práticas simples de manutenção como o ajuste das cotas de salvaguarda também evitam

choques desnecessários e ajudam na manutenção do AMV. Segundo Vieira et al (2013), cotas

de salvaguarda são cotas geométricas que garantem o compromisso operacional de segurança

entre os sistema s de material rodante e de via permanente, permitindo a livre passagem dos

rodeiros pelo AMV. Deve levar em consideração as bitolas dos dois sistemas, considerando

valores máximos e mínimos, conforme norma ABNT NBR 15810/2010 “Aparelho de

Mudança de Via – Cotas de Salvaguarda”.

Na 21ª reunião do Grupo Permanente de Auto-Ajuda na Área de Manutenção Metro

Ferroviária foram apresentados estudos sobre as trincas e anomalias encontradas nos jacarés

dos AMVs do metrô de Belo Horizonte (METRÔ BH). Foram analisadas as principais e mais

prováveis causas de ocorrência destes defeitos e desgastes, ressaltando a devida atenção

quanto à abertura excessiva da folga das juntas mecânicas das pernas do jacaré e a verificação

das cotas de salvaguarda e das bitolas de eixamento de rodeiro do material rodante.

Conclui-se que práticas simples de atividades de manutenção podem levar a melhores

condições de suporte para manutenção da via e a maior durabilidade dos seus componentes, a

níveis que minimizem os efeitos da passagem das rodas sobre um AMV, conferindo ao

sistema maior segurança operacional.
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3.4 INTERFERÊNCIAS NA SUPERFÍCIE DE ROLAMENTO

A vida útil dos componentes de via permanente e de rodas está intimamente ligada à

suavidade da passagem do trem do trem sobre a superfície de rolamento. Por este motivo,

serão abordados neste item, os principais fatores de interferência neste quesito.

3.4.1 DESCONTINUIDADE NA SUPERFÍCIE DE ROLAMENTO DO JACARÉ

Quando a roda passa pela região do jacaré convencional, encontra uma descontinuidade

da superfície de rolamento entre a perna e a ponta do jacaré, conforme ilustrado na FIG.

3.8(b). A força vertical (para baixo) se torna mais evidente devido à falta de apoio das rodas

ao passar por esta região, pois são produzidas perturbações na via, ocasionando altos

carregamentos dinâmicos. Para minimizar os efeitos destas perturbações, o projeto do jacaré

convencional contempla uma rampa na ponta do jacaré, representada em vermelho na FIG.

3.8(a).

FIG. 3.8 Passagem de rodas das asas para a ponta do jacaré: (a) vista lateral da rampa existente na ponta
do jacaré; (b) vista superior representando a passagem das rodas na região do jacaré

Fonte: adaptado de Muller et al (2013)

(a)

(b)

pernas
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Após o rebaixamento da ponta, quando o nível da ponta se iguala ao da asa, encontra-se

uma região exposta à maiores tensões, devido à concentração do carregamento dinâmico e

cíclico em uma pequena área de apoio para as rodas. Segundo Dahlberg (2006), considerando

ainda o efeito dinâmico, esta transição frequentemente induz um carregamento vertical de

impacto considerável tanto na roda como no jacaré.

Na modelagem realizada por Herian e Aniołek (2011) nota-se altos valores de

carregamento atuando especialmente no jacaré, conforme indicado na FIG. 3.9Erro! Fonte

de referência não encontrada..

FIG. 3.9 Variação força vertical ao longo da passagem da roda pelo AMV a 60km/h
Fonte: adaptado de Herian e Aniolek (2011)

Na seção reta antes da agulha, a força vertical é constante. Quando a roda atinge a região

da agulha ocorre uma pequena perturbação, após a qual ocorre certa estabilização da força até

que a roda atinja o jacaré. O pico de força aparece no momento em que a roda chega ao

jacaré.

Entende-se assim que o choque das rodas contra o jacaré, logo após transpor a

descontinuidade existente entre sua perna e ponta, gera perturbação considerável, elevando a

força vertical a valores consideráveis.
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3.4.2 DANOS NO JACARÉ

Segundo Herian e Aniolek (2011), a formação do desgaste na região do jacaré é

consequência do aumento momentâneo do carregamento dinâmico atuando numa pequena

superfície de rolamento neste local. Isto acarreta um desgaste intensivo e consequente

escoamento do material, como resultado do choque das rodas, levando à destruição acelerada

de material. Na FIG. 3.10 são apresentadas as áreas de maior exposição ao choque de rodas, e

consequentemente, a danos maiores.

FIG. 3.10 Áreas de maior desgaste na região do jacaré
Fonte: Lisboa Filho (1991)

Um modelo de elementos finitos tridimensional elástico-plástico entre roda e o jacaré

de um AMV é apresentado no trabalho “Deformation and damage of a crossing nose due to

wheel passage” de Wiest et al (2008). Neste trabalho, simulações de várias passagens de roda

foram desenvolvidas. Quando a roda deixa a asa e se choca com a rampa da ponta do jacaré,

faz com que o material sofra plastificação. O dano somente é produzido quando houver

deformação plástica, pois esta é frequentemente seguida de perda de coesão de material, como

o ilustrado pela FIG. 3.11(a). Herian e Aniolek (2011) explicam que isto ocorre pois maior

força de contato frequentemente atinge valores que excedem numericamente o limite de
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escoamento e o limite de resistência à tração do material. Assim, trincas subsuperficiais são

formadas e ao se propagarem, levam a falha do material.

Pletz et al (2012) ressaltam que a pressão de contato e o micro escorregamento das rodas

proveniente da mudança na velocidade angular são variáveis importantes para os danos

superficiais do jacaré. Maiores micro escorregamentos em combinação com altas forças de

contato podem levar ao desgaste e a defeitos superficiais decorrentes da fadiga de contato.

Guo et al (2013) apontam ainda que a região da ponta do jacaré concentra tensões, sob os

efeitos de compactação e de impacto cíclico provocados pelas rodas. Desta forma, ocorrem

deformações elásticas e plásticas, bem como o endurecimento, na camada superficial da

região atingida. A dureza e a fragilidade do material aumentam de acordo com a passagem

das rodas, o que leva ao início da fadiga, da formação de fissuras e do destacamento de

material como ilustrado pela FIG. 3.11(b). Esta apresenta a região da ponta do jacaré com

defeito superficial e destacamento de material na asa de um jacaré exposto a carga de ferrovia

heavy haul.

FIG. 3.11 (a) Amassamento na ponta do jacaré; (b) Região da ponta do jacaré com defeito superficial e
destacamento de material na asa

Fonte: autora (2014)

Além da formação de defeitos e do desgaste na região do jacaré, o carregamento de

impacto aumenta em condições operacionais específicas conforme ocorre a redução da altura

da ponta em relação às asas. Esta variação, que pode ser de vários milímetros, somada às

velocidades de circulação neste ponto, pode levar a acelerações cem vezes superiores à da

gravidade (DAHLBERG, 2006).

(a) (b)
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Para fins comparativos, a FIG. 3.12 mostra a força dinâmica normalizada típica produzida

pela passagem de uma roda por um degrau de 1mm de descontinuidade na superfície de

rolamento.

FIG. 3.12 Força dinâmica normalizada típica produzida por um degrau de 1mm de descontinuidade na
superfície de rolamento, por um veículo ferroviário a velocidade de 80km/h

Fonte: adaptado de Hillmansen apud Smith (2003)

Desta forma, configura-se um círculo vicioso onde o choque das rodas na ponta do jacaré

aumentam o dano nesta região, e estes danos, por sua vez, levam ao aumento do carregamento

de impacto.

3.4.3 TRANSIÇÃO ENTRE MATERIAIS DIFERENTES

Segundo Dahlberg (2006), ainda há outra fonte de interferência na superfície de

rolamento, na região da cauda do jacaré convencional. Conforme citado anteriormente, o

jacaré convencional é formado por núcleo de manganês, parafusado a trilhos de aço carbono.

Na cauda do jacaré ocorre um ponto de junção entre manganês e aço carbono por meio de

parafusos, ilustrado pela FIG. 3.13. Devido à geometria da junção, à rigidez e à massa do

núcleo em aço manganês, ocorre uma mudança brusca na superfície de rolamento, induzindo

vibrações transientes e de alta frequência, tanto na via quanto no material rodante e

contribuindo para que a força de impacto seja significativa.
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Na FIG. 3.13(b) pode-se notar leve amassamento da região de transição entre aço

manganês e aço carbono.

FIG. 3.13 (a) Vista geral do AMV, com destaque para a região da cauda; (b) Detalhe da cauda do jacaré,
apresentando sinais de amassamento na transição entre manganês e aço carbono

Fonte: autora (2015)

Outro fato importante a ser considerado quanto à transição entre materiais diferentes,

além da rigidez, é a diferença de dureza entre os materiais. Estas diferenças podem gerar

degraus ao longo do tempo, levando a forças da magnitude apresentada na FIG. 3.12.

3.4.4 PRÁTICA DO ESMERILAMENTO

De acordo com AREMA (2003), o esmerilamento é uma prática de manutenção que

aumenta o aumento da vida útil do trilho e contribui para manutenção de parte da rigidez da

estrutura da via.

No caso do tratamento corretivo, remove as imperfeições da superfície de rolamento,

retificando defeitos superficiais existentes. Na FIG. 3.14(a) é possível identificar a formação

de um defeito superficial na asa de um jacaré de ponta móvel, e na FIG. 3.14(b) o tratamento

de tal defeito por esmerilamento manual. Dependendo da severidade do defeito é possível,

(a) (b)

Aço manganês Aço carbono



53

durante manutenção corretiva, redefinir o ponto de contato da roda em toda a extensão do

AMV.

O esmerilamento preventivo, por outro lado, pode atuar evitando o aparecimento de

defeitos superficiais, de forma a guiar as rodas com maior suavidade. Em ambos os casos, o

perfil correto de esmerilamento deve ser estudado e aplicado de forma periódica e

disciplinada.

FIG. 3.14 (a) Defeito superficial na asa do jacaré de ponta móvel; (b) Jacaré esmerilado manualmente
Fonte: autora (2015)

O trabalho de Wan et al (201-) analisou experimentalmente a interação dinâmica entre

veículos e o jacaré, por meio de um jacaré instrumentado. Pode se observar que os resultados

antes do esmerilamento são consideravelmente diferentes dos obtidos após esmerilamento. A

FIG. 3.15 apresenta em forma de histograma a distribuição das acelerações ao longo da área

ao longo do jacaré, antes (a) e depois (b) do esmerilamento.

Na FIG. 3.15(a) é possível identificar que a área mais provável de dano por fadiga no

jacaré pode ser determinada entre 0,50 e 0,60 m da ponta, onde ocorre a maior concentração

de acelerações com maiores amplitudes antes do esmerilamento. A FIG. 3.15(b) apresenta

(a) (b)
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valores de aceleração menores e a área fadigada é distribuída numa área maior, na região

entre 0,40 e 0,60 m em relação à ponta do jacaré, depois do esmerilamento.

FIG. 3.15 Histograma de acelerações e de rodeiros para as situações: (a) antes do esmerilamento e (b)
depois do esmerilamento
Fonte: Wan et al (201-)

Desta forma, a prática do esmerilamento pode auxiliar tanto quanto à redução e à melhor

distribuição dos esforços ao longo da superfície tratada, como na retirada de defeitos

superficiais, suavizando a passagem do trem.

3.5 INFLUÊNCIA DA RIGIDEZ DA ESTRUTURA DA VIA

A rigidez da estrutura da via é item que pode influenciar quanto à magnitude dos choques

e aumento dos desgastes é a rigidez da estrutura da via. Segundo Puzavac (2012), a definição

Distância em relação à ponta do jacaré (m)

Distância em relação à ponta do jacaré (m)

(a)

(b)
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mais comum utilizada para rigidez da via é a razão entre carregamento vertical e deflexão da

via num dado instante. Entretanto, a definição mais atual ainda inclui os comportamentos

inelásticos e não lineares dos elementos da superestrutura e infraestrutura da via, assim como

a diferença entre rigidez sob carregamentos estático e dinâmico.

Para determinar a rigidez da via, é preciso antes, determinar as rigidezes de cada um dos

componentes da estrutura ferroviária. Berggren (2009) indica o modelo apresentado na FIG.

3.16 para o cálculo. Neste modelo, cada componente de via é ligado a uma mola elástica

linear, com diferentes rigidezes. Entretanto, a maioria dos componentes pode apresentar

comportamento não linear, e variar conforme temperatura, carregamento, material, condições

de conservação etc., que por sua vez ainda, podem variar ao longo da via. Além disto, a

passagem dos trens causam altos níveis de vibração, que podem aumentar ao longo do tempo

devido à degradação dos componentes.

Na passagem do trem sobre um AMV, as rodas são sujeitas a níveis mais altos de

vibração, chegando a valores de até duas vezes o nível encontrado em linha corrida em

tangente, segundo Muller et al (2013).

FIG. 3.16 Modelo simplificado para cálculo da rigidez da via
Fonte: adaptado de Berggren (2009)

Dahlberg (2010) explica que isto ocorre devido às irregularidades na região do jacaré: as

mudanças bruscas nos alinhamentos vertical e lateral provocam variações nas forças de

interação roda-trilho, induzindo a vibrações de alta frequência. Estas vibrações influenciam,

por sua vez, o aumento da deflexão e a deterioração dos componentes da ferrovia,

Trilho
Palmilha
Dormente

Lastro
Sublastro
Solo
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principalmente a deformação permanente do lastro e do pavimento, levando a deflexões

irregulares na linha férrea.

Por sua vez, a superestrutura também sofre os efeitos variação da rigidez: a taxa de

degradação dos componentes da via e a taxa da deflexão da vida tendem a aumentar, seja pela

deterioração da geometria da via, seja devido à fadiga dos trilhos e dos dormentes proveniente

do desgaste e do contato roda-trilho irregular.

3.5.1 UTILIZAÇÃO DE ALMOFADAS

Innotrack (2009) indica que valores acentuados de rigidez de lastro levam a valores de

força de impacto maiores, que por sua vez demandam absorção destas forças por outros

componentes, muitas vezes não projetados para tal. Por outro lado, mantendo-se a rigidez do

lastro a valores muito baixos normalmente leva o trilho a grandes momentos fletores. Desta

forma, é recomendado que sejam estudados valores de impacto roda-trilho relativos à

diferentes condições de lastro, já que este tem significante efeito tanto nas taxas de

crescimento de trincas em trilho quanto à fratura destes.

Em medições in loco realizadas por Palsson (2014) em AMVs, foi verificada a relação

das rigidezes de almofadas de trilho (como as indicadas na FIG. 3.17) com a força de contato,

nas direções reta e reversa, nos sentidos jacaré-agulha e agulha-jacaré. Seu trabalho

demonstrou que as forças de contato em jacaré podem ser reduzidas se utilizadas almofadas

de material resiliente.

As almofadas de trilhos podem ser compostos de borracha, polietileno de alta densidade,

elastômero de poliéster termoplástico ou acetato vinílico. Como regra geral, podem ser

produzidos em diversos tamanhos, formas e espessuras, para melhor se adaptar à ferrovia. O

uso deste componente melhora a distribuição de carregamento, o que significa um tráfego

mais suave e melhor conservação da superestrutura. Além disto, promovem isolamento

elétrico e amortecimento das vibrações que o trilho transmitiria para os dormentes (SOL-

SÁNCHEZ, 2014).
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FIG. 3.17 Jacaré convencional com almofadas entre as placas de apoio e o dormente
Fonte: autora (2015)

Dahlberg (2010) afirma que a utilização de produtos elastoméricos como almofadas de

trilhos, almofadas de dormentes e mantas de sublastro podem ser utilizados para atingir a

rigidez da via adequada, já que auxiliam na absorção de impactos, aumentando sua vida útil

do sistema como um todo.

Segundo Zarembski (198-), em geral, um módulo de via alto é benéfico desde que resulte

em uma redução na deflexão por carregamento da roda, reduzindo consequentemente a

deterioração da via. Entretanto, a presença de anomalias de rodas e trilhos que podem causar

impactos, aumentam a rigidez e as forcas dinâmicas roda/trilho.

3.6 CONDIÇÃO DAS RODAS

Outro importante fator de influência é a condição das rodas que trafegam sobre o jacaré.

Rodas desgastadas com formas arbitrárias, passando sobre posições de contato diferentes

mudam o comportamento de deformação plástica consideravelmente e podem ocasionar

forças de grande magnitude que, além de provocar maior desgaste e fadiga nos componentes,

aumentam o risco de descarrilamento, obrigando a operação com velocidade reduzida.
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Os cruzamentos são projetados para resultar numa transição suave de rodas novas sobre

as descontinuidades. Entretanto, se uma roda desgastada passa sobre tal cruzamento, a

transição da roda não é tão suave e um impacto então é produzido na ponta e nas asas do

jacaré. Similares características podem ser observadas para rodas novas passando sobre um

cruzamento desgastado, ou quando as duas partes de contato mostram abrasão. O impacto

resulta de uma mudança na inclinação do plano de rolamento da asa para a ponta do jacaré

(WIEST et al, 2008).

Os estudos realizados por Leong (2007) em ferrovias australianas heavy haul operando

vagões de 106 toneladas em bitola estreita, nos trechos de Braeside e Raglan, mostraram a

influência da velocidade com relação a impacto em via corrida.

As simulações foram realizadas com o software DTRACK, considerando os seguintes

parâmetros:

 Aumento de velocidade de 20 km/h a 120km/h (pois velocidades maiores que estas

foram considerados improváveis para ferrovias de heavy haul), com incrementos de

velocidade de 20km/h;

 Achatamentos de roda com as seguintes dimensões:

o Corda de 5 mm e profundidade de 0,0068mm;

o Corda de 25 mm e profundidade de 0,1708mm;

o Corda de 50 mm e profundidade de 0,6836mm;

 Característica de suspensão constante.

A FIG. 3.18 mostra a variação da força de impacto em função da velocidade para

diferentes condições de defeitos de rodas em vagões vazios.
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FIG. 3.18 Variação da força de impacto em função da velocidade para diferentes condições de defeitos de
rodas de vagões vazios de ferrovia heavy haul de 106 toneladas em bitola estreita

Fonte: Leong (2007)

A FIG. 3.18 acima apresentada, observa-se que para rodas com defeitos pequenos, com

corda igual a 5 mm, as forças de impacto não respondem significativamente a mudanças na

velocidade. Para achatamentos médio e grande, com cordas de 25 mm e 50 mm

respectivamente, as forças de impacto ainda sofrem leve queda a velocidades maiores que 60

km/h.

Na FIG. 3.19 a seguir, o oposto é observado no caso de vagões carregados: o aumento das

forças de impacto aumenta significativamente em função do aumento da velocidade para

rodas com defeitos, para rodas com defeitos médio e grande, com cordas de 25 mm e 50 mm

respectivamente. Desta forma, Tunna (1998) apud Leong (2007) conclui que o aumento de

velocidade não necessariamente leva ao aumento das forças de impacto, mas a velocidade,

associada ao aumento de carga e defeitos maiores podem levar a valores de impacto

superiores a 500 kN.
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FIG. 3.19 Variação da força de impacto em função da velocidade para diferentes condições de defeitos de
rodas de vagões carregados de ferrovia heavy haul de 106 toneladas em bitola estreita

Fonte: Leong (2007)

Somente por volta dos anos 80 os impactos de roda foram reconhecidos como fonte de

dano para a via e então foi iniciado o desenvolvimento do detector wayside de impacto de

rodas, segundo reunião realizada em Pueblo em 2012. Este equipamento tem como objetivo

mensurar o impacto das rodas em trilho e sinalizar se o vagão deve ser retido e sua roda

retirada para manutenção.

Próximo dos anos 90, quando dormentes de concreto começaram a sofrer danos

significativos, a Association of American Railroads (AAR) revisitou e atualizou seus valores

limite. Atualmente, as regras da AAR permitem que as rodas sejam removidas por ovalização

se um detector de impacto ler um valor maior que 400kN ou se a ovalização ultrapassar 1,8

mm de profundidade (ISSOMURA e SANTOS, 2012).

Ainda assim, apesar dos limites estabelecidos pela AAR, sabe-se que devido a diversos

fatores (defeitos em rodas, condições da via, condições operacionais etc.), o carregamento

dinâmico resultante da interface roda trilho pode frequentemente ultrapassar os 400kN. Estes

impactos são propagados nos componentes do truque (amortecedores, suspensão) e na

estrutura da via, provocando defeitos e falhas em diversos componentes.
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Na TAB. 3.1 são apresentados valores limites adotados nas mais diversas ferrovias do

mundo, de acordo com a carga por eixo:

TAB. 3.1 Limites de alarme de impacto utilizados em diversos países do mundo, de acordo com a carga
por eixo

Fonte: adaptado de Lewis e Olofsson (2009)

Além dos limites acima apresentados, segundo Leong (2007), a Australian Railway Track

Corporation (ARTC) tem desenvolvido normas e especificações para suas próprias ferrovias.

Em sua norma de requisitos “Freight Vehicle Specific Interface Requirements” de 2002,

cláusula 2.6 – a força de impacto dinâmico não deve exceder os limites especificados na RSU

(Rolling Stock Units) 120, ou seja, 200 kN.

Da mesma forma, a Queensland Rail determinou limites para os defeitos de rodas, em um

documento chamado Wheel Defect Identification and Rectification (STD/0026/TEC) de 2001.

Este trabalho determina que rodas com achatamento de 50 mm ou rodas com achatamentos

múltiplos de 40 mm ou mais deveriam ser consideradas como defeituosas. A Australian Rail

Operations Unit, hoje incorporada a Australian Railway Association (ARA) desenvolveu um

código de práticas, que determina em seu Volume 5 que a força de impacto dinâmico máximo

deve ser de 230 kN para vagões de carga e de 295 kN para locomotivas.

Abaixo, na TAB. 3.2 são apresentadas ações de manutenção para cada faixa de valor de

impacto lido nas medições, aplicados na Pacific National Line (PNL). Este tipo de controle

permite o acompanhamento da evolução dos danos nas rodas, e a execução de manutenções

preventivas, proporcionando sobrevida às rodas.

País Norma Alarme (kN) Carga por eixo (toneladas)
QR 400 30

BHP 450 40
Suécia 290 30
Reino Unido 350 25
Estados Unidos AAR 400 -

Austrália
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TAB. 3.2 Valores de limite de impacto e respectivas ações de manutenção, adotados pela Pacific National
Line

Fonte: adaptado de Ebersöhn (2007)

Innotrack (2009) recomenda estabelecer diversas faixas de limites de impacto

combinados com ciclos de inspeção. Desta forma, no sistema de manutenção de material

rodante e via não se sobrecarregam com manutenções corretivas e aperfeiçoam a manutenção

preventiva e preditiva.

Ações relacionadas à manutenção de rodas influenciam diretamente na durabilidade da

superfície pela qual trafega. Desta forma, entende-se como boa prática o monitoramento

preventivo de impacto em rodas e a manutenção periódica do perfil de rodas.

3.7 IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS

A partir da revisão bibliográfica apresentada nos Capítulos 2 e 3 foi possível entender

tanto o fenômeno que ocorre durante a passagem do trem sobre o jacaré quanto os principais

fatores que contribuem para a degradação do componente. Pode-se enumerar como relevantes

para o estudo:

 Tipo de jacaré objeto de estudo (jacaré de ponta fixa com núcleo em manganês, jacaré

monobloco, jacaré de ponta móvel, jacaré com cauda de baixo impacto etc.);

Meses consecutivos de leitura de
força de impacto

1 2 3 4 5 6 7 8

Leituras de força de impacto (kips)
Acima de 450 kN (>100 kips) R R R R R R R R
de 400 a 449 kN ( de 90 a 99 kips) R R R R R R R R
de 350 a 399 kN ( de 80 a 89 kips) I R R R R R R R
de 300 a 349 kN ( de 65 a 79 kips) M I R R R R R R
de 250 a 299 kN ( de 55 a 64 kips) M M M I R R R R
de 200 a 249 kN ( de 45 a 54 kips) M M M M M I R R
de 150 a 1999 kN ( de 35 a 44 kips) M M M M M M M I

Legenda:
M  Monitorar
I Inspecionar o conjunto de rodas
R Retirar de serviço

Ação
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 Geometria do jacaré;

 Condição do jacaré;

 Condição do lastro;

 Tipo de dormente sobre o qual o jacaré é assentado;

 Tipo de fixação utilizada;

 Direção de tráfego sobre o jacaré (direta ou reversa);

 Carga transportada;

 Velocidade do trem;

 Composição do trem;

 Condições das rodas.

Estas variáveis servirão como subsídio para embasar a elaboração de propostas de

alternativas ao jacaré convencional por meio da metodologia de Engenharia e Análise de

Valor (EAV) no capítulo seguinte, bem como para a preparação dos procedimentos de

medição de desgaste e de impactos, abordado no Capítulo 5.
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4 ENGENHARIA E ANÁLISE DE VALOR

Neste capítulo serão apresentados: o conceito de metodologia de Engenharia e Análise de

Valor, um breve histórico, o plano de trabalho e sua aplicação prática para propor melhorias

ao projeto do jacaré convencional para seu melhor desempenho em ferrovias heavy haul,

levando em consideração não somente os custos envolvidos em sua vida em serviço, mas

também o atendimento aos requisitos para redução de gastos com manutenção e

consequentemente, redução no tempo de interdição de via.

4.1 ENGENHARIA DE VALOR

Segundo Society of Japanese Value Engineering (1971), Engenharia de Valor é uma

metodologia utilizada para analisar e otimizar o valor de um produto, projeto, sistema ou

serviço, visando a solução de problemas e/ou redução de custos, enquanto se melhora os

requisitos de desempenho e qualidade. Aumentando o desempenho, a EV aumenta a

satisfação do cliente e adiciona valor ao investimento. Neste trabalho o cliente é a equipe de

manutenção, responsável pela compra, manutenção, substituição e descarte dos jacarés.

Valor é definido como o desempenho confiável de funções, conforme necessidades do

cliente a menor custo total, e pode ser calculado pela relação entre função e custo, conforme a

FIG. 4.1, abaixo:

FIG. 4.1 Definição de Valor
Fonte: Adaptado de HAHN (2009)
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Onde:

 Função é o desempenho ou característica para qual o produto foi projetado. É o

conjunto específico de utilidades, capacidades funcionais e propriedades, que o faz útil

para uma finalidade específica;

 Custo é o que foi gasto dispendido para criar a função desejada

Desta forma, aumenta-se o valor quando o custo é reduzido, caso mantido o desempenho

ou função. Também se pode aumentar o valor ao melhorarmos a função ou desempenho,

desde que mantido o custo.

Engenharia do Valor se diferencia dos outros métodos de avaliação econômica ou

financeira de projetos uma vez que ela não se aplica na determinação de sua viabilidade. Sua

grande contribuição é no aprimoramento dos projetos, em qualquer uma de suas fases,

visando o melhor aproveitamento dos investimentos, e o alcance um valor ótimo entre função,

desempenho, qualidade, segurança e custo.

4.1.1 BREVE HISTÓRICO

Segundo a Associação Brasileira de Engenharia e Análise de Valor, o desenvolvimento

da Engenharia de Valor teve seu gatilho na escassez de matéria prima durante a II Guerra

Mundial, quando as matérias-primas mais nobres nos Estados Unidos eram destinadas quase

exclusivamente para uso das indústrias de material bélico-militar. Assim, o ramo industrial se

obrigou a buscar materiais alternativos para se manter em funcionamento.

Lawrence D. Miles, que na época trabalhava no Departamento de Compras da empresa

General Eletric Co., percebeu que as funções desempenhadas por um produto eram a chave

para aumentar seu valor. Desta foram, formatou a metodologia por ele desenvolvida e obteve

grandes resultados que, além da redução de custos promoviam melhorias na qualidade e no

desempenho dos produtos analisados.
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O método foi sistematizado em dezembro de 1947 e ganhou o nome de Value Analysis

(VA), ou Análise de Valor (AV). Trata-se de uma metodologia de análise de um produto,

projeto, sistema ou serviço, sob a ótica das funções determinadas em projeto, buscando

alternativas que cumprissem tais funções com menores custos de investimento e operação.

Em meados dos anos 1950, a Marinha e o Exército americanos já utilizavam a análise do

valor e passaram a adotar essa metodologia como norma, denominando "Engenharia do

Valor” para o uso em desenvolvimento de novos produtos e “Análise de Valor” para o uso em

produtos existentes. Em 1954 a Marinha americana se tornou a primeira agência americana a

reconhecer a Engenharia de Valor, publicando necessidade de sua aplicação no “US Navy

Bureau of Ships” (PARKER, 1977 apud WILSON, 2005).

Conforme Massarani e Mattos (2007), em 1959, foi fundada a “Society of American

Value Engineering”, tendo Miles como presidente. No mesmo ano, a Análise do Valor foi

incluída como cláusula obrigatória nos contratos assinados pelo Pentágono, através da

“Armed Services Procurement Regulations” uma decisão tomada pelo Secretário de Defesa

dos Estados Unidos.

No início dos anos 1960, foi realizada a primeira aplicação da Engenharia de Valor fora

dos Estados Unidos, inicialmente na Inglaterra, e então aos demais Países Europeus,

principalmente por meio das filiais de matrizes americanas. Em meados dos anos 1960

ocorreu o primeiro seminário de Análise e Engenharia de Valor no Japão, que é atualmente

um dos países que mais utiliza a metodologia. Em 1962 o Departamento de Defesa dos

Estados Unidos da América (EUA) incluiu formalmente a EV nas “Armed Services

Procurement Regulations”.

Neste mesmo trabalho, Massarani e Mattos (2007) descrevem a introdução da

metodologia no Brasil, pela empresa General Electric Company, em sua filial. Já nos anos

1970, grandes empresas do setor industrial, passaram a empregar essa metodologia,

destacando-se: Volkswagen, Mercedes Bens, Freios Varga, Petrobrás, IBM, Telebrás,

Panasonic, Klabin, Fiat, Consul, Basf, General Motors.
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Em 1984 foi criada a Associação Brasileira de Engenharia e Análise do Valor, e neste

mesmo ano a FRA (Federal Railway Administration) iniciou o uso da Análise de Valor.

Em 1985 a American Association of State Highway and Transportation Officials

(AASHTO) reconheceu formalmente a Análise de Valor e dois anos depois publicou a

AASHTO Guidelines on Value Engineering (AASHTO, 1987).

4.1.2 ESTUDOS REALIZADOS RELACIONADOS A TRANSPORTES

Conforme citado no estudo de Castello Branco et al (2006), de um modo geral, no Brasil,

os projetos metroferroviários normalmente são avaliados apenas em parâmetros

socioeconômicos, com base na economia de tempo de viagem, nas reduções de poluição

atmosférica e sonora, na diminuição dos custos operacionais dos veículos e na redução de

acidentes, tidos como suficientes para justificar o empreendimento quando positivos. No

entanto, existe uma carência da análise sistêmica do projeto conceitual, do anteprojeto, do

projeto básico através de alternativas e orientações precisas para sua implantação.

A Revista Ferroviária reproduziu um trabalho apresentado por George Hunter, da

California Department of Transportation - CALTRANS, e por Irani Dutra de Siqueira, do

Ministério dos Transportes, na 8ª Semana de Tecnologia Metroviária, realizada em agosto de

2002, pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Metrô de São Paulo – AEAMESP,

sobre o conceito denominado Engenharia de Valor - EV, que aborda o problema levantado

acima e apresenta uma possível solução.

Os resultados da aplicação da EV na CALTRANS são bastante expressivos: nos 161

estudos analisados de 1996 a 2002, inicialmente orçados em US$ 10,7 bilhões, obteve-se uma

economia de US$ 859 milhões, totalizando 8% do valor inicial orçado. Foram gastos US$ 8,5

milhões nos estudos de EV, resultando numa economia de US$100 no investimento, para

cada dólar gasto em EV, ou seja, numa proporção de 1:100. Além disso, o desempenho dos

projetos foi otimizado em 11,4%, em média, e a melhoria de valor, de 18,3%, em média.
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Conforme Cazelli (2008), na Holanda, a agência governamental ProRail tem sob sua

responsabilidade a operação, manutenção e expansão da infraestrutura ferroviária; que conta

com 6.500 km de linhas eletrificadas, 2.900 empregados, transportando diariamente cerca de

1 milhão de passageiros e 80.000 toneladas de carga. No período de 2003 a 2006 foram

realizados 27 estudos de EV, resultando em economias de 55 milhões de euros, melhoria

média em desempenho de 18%, e uma relação de benefícios de 1:60, ou seja, cada euro

investido num estudo de AV resultou em 60 euros de ganhos para a companhia.

No mesmo trabalho de Cazelli (2008), foram descritos ganhos da Superintendência de

Trens Urbanos de Recife, da Companhia Brasileira e Trens Urbanos (CBTU), que opera com

duas linhas metroviárias. Estas linhas atendem as regiões centro e sul da Região

Metropolitana do Recife, sendo a Linha Centro eletrificada, com padrão operacional de trem

metropolitano e a Linha Sul com tração a diesel e características de trem de subúrbio. O

sistema, então em expansão, previa transformação de parte da Linha Sul - 14,3 km, entre

Recife e Cajueiro Seco, para o padrão de trem metropolitano, a exemplo da Linha Centro. A

expansão de 4,7 Km na Linha Centro, trecho Rodoviária – Camaragibe, já se encontra em

operação comercial plena, desde novembro de 2006. Os estudos propostas para melhoria de

valor apresentaram aumento de valor na razão 65,63 / 47,15 = 1,41, ou seja, de 41 %.

A Society of American Value Engineering (SAVE, 2015a), ressalta os ganhos na

aplicação da Engenharia de Valor (TAB. 4.1), em uma agencia federal (Federal Highway

Administration - FHWA), uma agência estadual (California Department of Transportation -

Caltrans) e uma agência municipal (New York City Office of Management and Budget -

NYCOMB). A média de retorno sobre investimento é da ordem de 1:100 em projetos de

construção.

TAB. 4.1 Dados dos estudos de Engenharia de Valor realizados pela SAVE
Agência FHWA Caltrans NYComb

Anos 2001-2004 2003 2000-2004

Quantidade de estudos 1338 N/A 61

Custo dos estudos USD 32,4 Milhões USD 1,9 Milhões USD 1,4 Milhões

Custo inicial estimado USD 78,7 Bilhões USD 2,6 Bilhões USD 18,2 Bilhões

Redução de custo USD 4,1 Bilhões USD 0,2 Bilhões USD 1,1 Bilhões

% da redução de custo 5,20% 7,80% 6,20%

Retorno sobre investimento 127:1 105:1 109:1

Fonte: adaptado Society of American Value Engineering (2015a)



69

No Brasil, o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER/MG) é

pioneiro na aplicação da Engenharia e Análise de Valor em obras de pavimentação rodoviária,

diante da necessidade de se encontrar novos materiais, de custo mais baixo e de melhor

rendimento dentro da obra. Além disso, consegue melhorar o desempenho do

empreendimento, seja na capacidade de uso da rodovia ou na segurança.

Para o DER (2015), uma das vantagens da aplicação do método é que o projeto fica

totalmente transparente, visto que o projeto é estudado por completo, conseguindo-se

visualizar e evitando, inclusive, futuros problemas na obra. Um exemplo é o projeto de

aumento da capacidade da rodovia MG-424, no trecho entroncamento da MG-010 a Sete

Lagoas. Com os estudos da Engenharia e Análise de Valor, foi calculada uma economia de

custo inicial da obra de R$ 14,2 milhões e de R$ 73,9 milhões ao longo de 20 anos.

4.2 PLANO DE TRABALHO

A Society of American Value Engineering (SAVE, 2015b) sugere, em seu padrão “Value

Methodology Standard” um plano de trabalho de seis fases:

4.2.1 FASE DA INFORMAÇÃO

Trata-se de uma fase importante da Análise de Valor, onde o objetivo e as condições para

alcance deste devem ser devidamente definidos e determinados. Para diferentes objetivos, é

possível encontrar resultados significativamente diferentes, por isso, é fundamental que as

condições e o objetivo do estudo sejam corretamente definidos e estejam claros para todos os

envolvidos.

Massarani e Mattos (2007) sugerem o desenvolvimento desta fase em cinco subfases

auxiliares:
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a. Definição do objetivo da análise:

O objetivo deve ser descrito de forma sucinta e direta, no verbo no infinitivo seguido

de um substantivo. Deve-se explicitar os principais resultados pretendidos, definindo

valores e referências para o trabalho. Por fim, deve-se delimitar a esfera de influência,

explicitando áreas, mercados, hierarquia a serem envolvidos.

b. Especificação das circunstâncias nas quais se insere o objetivo

Deve-se especificar, nesta fase, para quem o resultado é desejável, ou seja, o cliente

que será beneficiado pelo objetivo.

c. Especificação de como se processa tal objetivo

A resposta deve usar um verbo de ação no gerúndio. Exemplo: aumentando A,

reduzindo B, eliminando C.

d. Verificação de quais são as restrições à consecução do objetivo

Deve-se verificar se o objetivo viola a algum quesito ético, legal, mercadológico ou

tecnológico, para que este se faça factível.

e. Busca de alternativas através dos meta-objetivos

Esta fase propõe refletir sobre o que efetivamente se pretende conseguir ao concretizar

o objetivo. Esta fase também sugere refletir sobre outras possibilidades de se

conseguir o mesmo efeito.

4.2.2 FASE DA ANÁLISE DE FUNÇÕES

Trata-se do enfoque original da metodologia, desenvolvido e extensivamente aplicado por

Miles. Nesta fase, as funções do objeto analisado devem ser identificadas. Consiste na tarefa

de se determinar a natureza essencial de uma função, partindo do pressuposto que, para

existir, todo objeto ou ação tem (ou teve) alguma finalidade projetada. É a base da

metodologia e proporciona ainda, identificação das funções que necessitam de melhoria,

eliminação, modificação etc. para atendimento ao objetivo da análise.
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Esta fase pode ser dividida em 3 subfases auxiliares:

a. Divisão em partes

Para melhor visualização de tais funções desempenhada pelo objeto de estudo, é

recomendada por Miles a divisão do produto em partes não necessariamente físicas,

mas levando em consideração a percepção do problema pelo “cliente”.

b. Estabelecimento das funções

Para cada uma das partes identificadas no item anterior devem ser atribuídas funções.

É na nesta etapa que se procura analisar o item estudado com base nas funções que

este deve ou deveria desempenhar e não mais através de suas partes ou componentes

físicos.

Para tanto, Massarani e Mattos (2007) recomendam:

 Descrever a função com verbo (infinitivo) + substantivo;

 Evitar a utilização do nome de componentes do produto como sendo o

substantivo;

 Evitar palavras negativas.

Uma vez identificadas as funções executadas por cada parte, a metodologia propõe

desconsiderar as partes que geraram as funções, como forma de interpretar o objeto de

estudo como um conjuntos de funções.

c. Análise funcional

Segundo SAVE (2015a), o objetivo desta fase é estimular formas alternativas de

satisfazer as funções na próxima fase, a Fase Criativa. Assim, a partir do ponto de

vista das funções, torna-se possível a eliminação de funções obsoletas e a busca de

alternativas mais econômicas e criativas para o desempenho das funções

reconhecidamente necessárias.

Massarani e Mattos (2007) propõem a classificação das funções segundo os enfoques:

 Funções primárias ou secundárias:
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o Função primária consiste na razão de ser do produto, sem a qual o

produto estaria descaracterizado e perderia o seu valor ou utilidade para

o cliente. Um produto pode ter mais de uma função primária;

o Funções secundárias são aquelas que possibilitam o desempenho da

função primária ou ainda que ajudem no interesse do produto pelo

cliente em questão;

 Funções (des)necessárias, (ir)relevantes ou (in)desejáveis: visa identificar

funções que não deveriam estar sendo desempenhadas pelo bem ou serviço em

análise. Parte-se do pressuposto de que, se há alguma parte ou componente que

esteja desempenhando uma função desnecessária, irrelevante ou indesejável,

esta parte pode ser descartada do produto final, visto que não agrega benefícios

e gera custos operacionais.

 Funções de uso e de estima: estão relacionados à vontade do cliente em possuir

o produto e são definidas por verbos e substantivos não mensuráveis – esta

classificação não é aplicável no caso deste trabalho, pois leva em conta geração

de status na sociedade, cor preferida etc.;

A classificação segundo funções permitirá observar possíveis oportunidades de

redução de custo de forma mais profunda, além do ponto de vista tradicional,

conforme FIG. 4.2:

FIG. 4.2 Mapeamento das possíveis oportunidades de redução de custo do ponto de vista tradicional e do
ponto de vista da Engenharia de Valor

Fonte: adaptado de Society of Japanese Value Engineering (1971)

A fase de análise de valor propriamente dita estará completa quando conhecermos a

estrutura funcional do produto, através do diagrama FAST (Function Analysis System
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Technique). Desenvolvido por Charles W. Bytheway em 1964, este diagrama auxilia a

dispor as funções de forma lógica e integrada, denominada árvore funcional,

organizando as funções de modo a facilitar a busca de alternativas para a execução das

funções requeridas.

Com base na classificação das funções, elimina-se (se houver) as funções

desnecessárias ou irrelevantes. A partir de então, dispõe-se as funções em uma

sequência lógica e interdependente, seguindo as seguintes orientações:

 Na direção esquerda-direita, as funções são dispostas de forma que a função

imediatamente à direita responda à questão de como a função a esquerda pode

ser alcançada;

 Na direção direita-esquerda, as funções imediatamente à esquerda devem

responder à questão do objetivo da função a direita estar sendo executada.

 Ao finalizar a análise, o cerne do gráfico é identificado como escopo do estudo

a ser prosseguido.

4.2.3 FASE CRIATIVA

Esta fase tem como objetivo identificação de alternativas que possam desempenhar as

funções requeridas pelo cliente e consigam atingir o objetivo definido na Fase da

Informação. A técnica mais utilizada é o brainstorming, onde um trabalho em grupo

envolvendo especialistas propõem alternativas com potencial de atendimento ao

objetivo.

4.2.4 FASE DE AVALIAÇÃO

Trata-se de um processo de avaliação estruturada das alternativas apresentadas, para

verificar os requisitos de desempenho e limites de pesquisa, detalhados no objetivo.
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4.2.5 FASE DE DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA

Nesta fase ocorre a seleção das propostas de alternativas, com nível de embasamento

suficiente, demonstrando criação de valor. Normalmente envolve análise econômica

comparativa entre as alternativas apresentadas, na qual a técnica mais utilizada é a

análise Life Cycle Cost, segundo a Federal Facilities Council (2001), por permitir a

comparação do valor econômico das alternativas de um projeto, para tomada de

decisão, considerando não somente os custos de aquisição, mas todos os custos

significantes durante sua vida em serviço, como custos de manutenção, substituição

etc., como ilustra a FIG. 4.3.

FIG. 4.3 Análise Life Cycle Cost
Fonte: adaptado de Sodia (2014)

Kayrbekova (2011) complementa a definição de LCC, qualificando-o como uma

técnica de otimização de engenharia e economia, na qual o objetivo principal é

identificar e escolher a alternativa que gera maior ganhos durante a vida útil, ou em

outras palavras, tenha menor custo no ciclo de sua vida útil.

4.2.6 FASE DE APRESENTAÇÃO

Esta é a fase que contempla a apresentação formal da(s) alternativa(s) selecionada(s),

embasada pelas fases anteriores.
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4.3 APLICAÇÃO DA ENGENHARIA E ANÁLISE DE VALOR

Este item contemplará a aplicação da Engenharia e Análise de Valor, por meio da

metodologia apresentada no item 4.2, visando propor alternativas ao jacaré convencional.

4.3.1 FASE DA INFORMAÇÃO

Para definição do objetivo da EAV, são apresentadas nas figuras FIG. 4.4 a FIG. 4.8 a

seguir as respostas aos subitens auxiliares detalhados anteriormente no item 4.2.1:

a. Definição do objetivo da análise

FIG. 4.4 Itens auxiliares e respectivas respostas sobre o objetivo da análise

b. Especificação das circunstâncias nas quais se insere o objetivo

FIG. 4.5 Pergunta auxiliar e respectiva resposta sobre a circunstância na qual se insere o objetivo do
estudo
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c. Especificação de como se processa tal objetivo

FIG. 4.6 Pergunta auxiliar e respectiva resposta sobre como exatamente se processa o objetivo

d. Verificação de quais são as restrições à consecução do objetivo

FIG. 4.7 Itens auxiliares e respectivas respostas sobre restrições à consecução do objetivo

e. Buscar alternativas por meio dos meta-objetivos

FIG. 4.8 Perguntas auxiliares e respectivas respostas a respeito de alternativas para o alcance do objetivo

Desta forma, tem-se como objetivo: Aumentar a vida útil em relação ao jacaré

convencional, sob tráfego de ferrovia heavy haul, mantendo ou aumentando a velocidade e a

carga transportada praticadas atualmente, com LCC (life cycle cost) mais vantajoso em 20%

pelo menos, em relação ao jacaré convencional e com atuação de Engenharia e Manutenção

de Via Permanente (não inclui atuação em material rodante, operação, produção etc.), sob as

seguintes condições:

 Controlando defeitos;
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 Reduzindo falhas;

 Reduzindo o impacto;

 Melhorando a inscrição das rodas;

 Sem violação de propriedade industrial;

 Analisando produtos e matérias primas encontradas facilmente no mercado;

 De forma factível com tecnologia existente;

 Em caso de protótipo, deve ser testado experimentalmente e de forma controlada.

Objetivo principal foi definido como: reduzir gastos com manutenção e substituição do

jacaré convencional, e consequentemente, reduzir tempo de interdição de via.

4.3.2 FASE DA ANÁLISE DAS FUNÇÕES

a. Divisão em partes

A FIG. 4.9 apresenta as partes da região do jacaré que possuem funções relacionadas à

queda de vida útil em função do tráfego dos trens em ferrovia heavy haul.

FIG. 4.9 Partes físicas da região do jacaré convencional
Fonte: autora (2015)
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Entretanto, Massarani e Mattos (2007) indicam que melhores resultados são obtidos se

os produtos forem analisados além do foco em suas partes físicas ou componentes,

levando também em consideração as funções a serem desempenhadas pelo produto.

Desta forma, estendeu-se a análise à geometria e ao material contemplados no projeto

de um jacaré, fatores importantes abordados anteriormente no Capítulo 3.

b. Estabelecimento das Funções

Nas figuras FIG. 4.10 a FIG. 4.12 e TAB. 4.2, são retratadas as funções do jacaré

convencional, levando em consideração não somente as partes físicas, mas as funções

desempenhadas pelo objeto de análise.

FIG. 4.10 Análise de funções - Solda, placa de apoio, tirefond e fixação
Fonte: autora (2015)
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FIG. 4.11 Análise de funções - Região do núcleo do jacaré
Fonte: autora (2015)

FIG. 4.12 Análise de funções - Região da cauda do jacaré e do contratrilho
Fonte: autora (2015)
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TAB. 4.2 Análise de funções – Geometria e material

Fonte: autora (2015)

Uma vez identificadas as funções executadas por cada parte ou componente, a

metodologia propõe esquecer as partes, considerando unicamente as funções

desempenhadas pelo jacaré como um todo. A TAB. 4.3 consolida as funções

resultantes da análise realizada no item anterior.

TAB. 4.3 Funções da região do jacaré

Funções

. Conectar o caminho de rolamento do jacaré à via

. Fixar os elementos

. Proteger do impacto

. Direcionar rodas

. Guiar rodas

. Distribuir as cargas do jacaré

. Resistir a esforços laterais

. Resistir a esforços verticais

. Resistir a esforços transversais

. Amortecer esforços verticais

. Resistir à vibração da passagem dos trens

. Resistir ao impacto das rodas

. Transferir contato

. Garantir suavidade na transferência de contato

. Definir melhor concordância construtiva com a via

. Garantir bitola da via

. Garantir as cotas construtivas

. Garantir posicionamento correto do jacaré

. Permitir passagem das rodas

. Garantir espaçamento para passagem das rodas

. Permitir passagem de rodas nas duas direções

. Prover resistência ao desgaste

. Prover resistência à propagação de fissuras

Fonte: autora (2015)
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O produto em estudo passa então a ser considerado como um bem ou serviço que

executa a lista de funções identificadas, independentemente das partes que o

compõem.

c. Análise Funcional

A TAB. 4.4 apresenta a análise realizada, com base na classificação das funções

sugeridas no subitem c do item 4.2.2.

TAB. 4.4 Análise funcional

Funções
Função primária/

secundária
Função necessária/ relevante x

desnecessária/ irrelevante

. Conectar o caminho de rolamento do jacaré à via Primária Necessária/ Relevante

. Fixar os elementos Secundária Necessária/ Relevante

. Proteger do impacto Secundária Necessária/ Relevante

. Direcionar rodas Primária Necessária/ Relevante

. Guiar rodas Primária Necessária/ Relevante

. Distribuir as cargas do jacaré Primária Necessária/ Relevante

. Resistir a esforços laterais Primária Necessária/ Relevante

. Resistir a esforços verticais Primária Necessária/ Relevante

. Resistir a esforços transversais Primária Necessária/ Relevante

. Amortecer esforços verticais Secundária Necessária/ Relevante

. Resistir à vibração da passagem dos trens Primária Necessária/ Relevante

. Resistir ao impacto das rodas Primária Necessária/ Relevante

. Transferir contato Primária Necessária/ Relevante

. Garantir suavidade na transferência de contato Secundária Necessária/ Relevante

. Definir melhor concordância construtiva com a via Secundária Necessária/ Relevante

. Garantir bitola da via Primária Necessária/ Relevante

. Garantir as cotas construtivas Primária Necessária/ Relevante

. Garantir posicionamento correto do jacaré Primária Necessária/ Relevante

. Permitir passagem das rodas Primária Necessária/ Relevante

. Garantir espaçamento para passagem das rodas Primária Necessária/ Relevante

. Permitir passagem de rodas nas duas direções Primária Necessária/ Relevante

. Prover resistência ao desgaste Primária Necessária/ Relevante

. Prover resistência à propagação de fissuras Primária Necessária/ Relevante

Fonte: autora (2015)

Na análise realizada, todos os componentes foram classificados como sendo

necessários e relevantes. Entretanto, algumas funções puderam se diferenciar entre

primárias e secundárias.
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A FIG. 4.13 apresenta a reorganização das funções no diagrama FAST, levando em

conta o inter-relacionamento entre as funções do jacaré. O cerne da análise realizada é

determinado como sendo o escopo da análise.

FIG. 4.13 Diagrama FAST do projeto em análise
Fonte: autora (2015)

O resultado da análise das funções é um diagnóstico que representa uma nova

definição do problema em termos de funções e delimita o escopo da pesquisa.

4.3.3 FASE CRIATIVA

A fase criativa visa atender aos requisitos e objetivo determinados na Fase da

Informação, com base em brainstorming entre especialistas da área ferroviária, referências

bibliográficas, pesquisa de mercado e em ferrovias heavy haul. Assim, foram propostas

algumas soluções, apresentadas a seguir. Como algumas das soluções propostas já foram
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abordadas brevemente no Capítulo 2, nos itens a seguir o descritivo de cada solução proposta

nesta fase busca embasar o atendimento aos requisitos estabelecidos na Fase da Informação.

4.3.3.1 JACARÉ COM NÚCLEO DE MANGANÊS ENDURECIDO A EXPLOSÃO

Com o objetivo de aumentar a dureza superficial na região do jacaré, pode ser aplicado o

tratamento de endurecimento a explosão. A FIG. 4.14(a) abaixo mostra adesivos de

explosivos posicionados sobre a superfície da ponta do jacaré e asa, e a FIG. 4.14 (b)

apresenta a explosão do jacaré em área remota, geralmente em locais longe de zonas urbanas.

FIG. 4.14 (a) Jacaré com explosivos no núcleo de manganês; (b) Explosão do Jacaré
Fontes: (a) Hardface Technologys (2015) e (b) Pacific Blasting & Demolition (2015)

Esta técnica aumenta a vida útil do jacaré, conferindo maior resistência inicial ao

desgaste. Segundo Baten et al (1986) a vida útil do componente pode se estender a três vezes

mais o jacaré sem este tipo de tratamento, dependendo das condições de via, material rodante,

carga por eixo etc. Em seu trabalho, apresenta um caso em que a vida útil se estendeu a

833MGT, como ganhos aos antigos 250MGT praticados.

4.3.3.2 JACARÉ COM NÚCLEO DE MANGANÊS ENDURECIDO A EXPLOSÃO E

CAUDA DE BAIXO IMPACTO

O uso do manganês, segundo Frank (1986) indica um considerável ganho de vida útil.

Atrelado às propriedades deste material, o tratamento de endurecimento por explosão confere

(a) (b)
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ao material resistência maior quanto ao desgaste. Em um caso de aplicação na Europa,

aumentou a vida útil de um cruzamento para 1 a 15 anos, onde a vida útil antes da aplicação

deste aço era de 6 a 8 semanas. Esta solução, aliada ao projeto do jacaré com cauda de baixo

impacto, confere ao jacaré uma maior resistência ao desgaste na ponta e evita fraturas

prematuras na cauda, provendo consequentemente, redução de defeitos e falhas. A FIG.

4.15 apresenta a solução do jacaré com núcleo em manganês endurecido a explosão e cauda

de baixo impacto.

FIG. 4.15 Jacaré com núcleo de manganês endurecido a explosão e cauda de baixo impacto
Fonte: autora (2015)

4.3.3.3 JACARÉ DE PONTA MÓVEL

Neste tipo de jacaré, a ponta é móvel. Seu movimento é acionado por máquinas de chave,

telecomandadas, juntamente com as agulhas. Desta forma, como se pode verificar na FIG.

4.16, tanto na direção reta quanto na direção reversa, o jacaré trabalha como trilho contínuo,

minimizando consideravelmente seu desgaste e impacto.



85

FIG. 4.16 Jacaré de Ponta Móvel
Fonte: autora (2015)

Segundo Agarwal (2010), é utilizado nas heavy haul: Fortescue (Austrália), Union Pacific

(Estados Unidos), Estrada de Ferro Carajás (Brasil).

A BNSF (2011) recomenda o uso deste tipo de jacaré quando a tonelagem anual é igual

ou superior a 100 milhões de toneladas brutas na direção reversa. O sistema adicional de

infraestrutura para movimentação da ponta, acresce o custo inicial, limitando sua aplicação a

linhas com alto volume de tráfego. Análises econômicas realizadas por Shu et al (2013)

sugerem que ferrovias com transporte a partir de 60MGT/ ano justificam a utilização desta

solução.

4.3.3.4 JACARÉ SPRING FROG

Devido ao seu projeto construtivo onde a ponta do jacaré permanece encostada na asa da

direção reta favorecendo a passagem dos trens com mínimo impacto, Frank (1986) e Shu et al

(2013) indicam que este tipo de jacaré deve ser utilizado em situações em que a direção direta

é muito mais utilizada (75% a 80%) em relação à direção reversa (20% a 25%).

Quando necessário seguir na direção reversa, as rodas são obrigadas a abrir a asa para

passagem pela região do jacaré. Devido a esta condição, a BNSF (2011) recomenda limitar a

velocidade na direção reversa a 24km/h.
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4.3.3.5 JACARÉ LIFT/ JUMP FROG

Davis (2009) já previa um ganho de vida útil deste tipo de jacaré em relação ao jacaré

parafusado convencional, de até cinco vezes. Kalay et al (2011) no trabalho “Development of

Enabling Technologies for Heavy Axle Load Operations in North America” relatam que este

tipo de jacaré está sendo implementado na América do Norte, contando, na época do trabalho,

com mais de 200 unidades em serviço.

Segundo Rapp et al (2013), este tipo de jacaré foi testado no campo de testes Facility for

Accelerated Service Testing do TTCI e submetido a carregamentos de 39 toneladas por eixo, a

uma velocidade de aproximadamente 64 km/hora. Durante o período de testes, o lift frog se

mostrou mais eficiente quanto aos valores de força vertical apresentados, em relação ao jacaré

convencional. Além disto, na prática apresenta maior vantagem em relação ao spring frog,

pois elimina a necessidade de partes móveis e de inspeção e lubrificação destes componentes.

Entretanto, apesar eliminar descontinuidades na região do jacaré quando da passagem do

trem na direção reta, necessita de elevação das rodas quando da passagem do trem na direção

reversa. Por este motivo, a BNSF (2011) e Rapp et al (2013) recomendam limitar a

velocidade na direção reversa a 16km/h. Esta restrição de velocidade reduz drasticamente os

carregamentos dinâmicos, o que traz benefícios de redução de defeitos e aumento de vida útil

em relação ao jacaré parafusado convencional.

4.3.4 FASE DE AVALIAÇÃO

Esta fase apresenta a verificação e avaliação ao atendimento aos requisitos de

desempenho e limites de pesquisa detalhados na Fase da Informação. Para cada solução

proposta, é verificado o desempenho quanto às funções primárias e secundárias.

A TAB. 4.5 apresenta a análise realizada, em forma de sinalização por meio de cores

para melhor visualização dos resultados. As alternativas que atendiam as funções, primárias
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ou secundárias, foram marcadas como “OK” e sinalizadas com células na cor verde claro.

Algumas delas, além de atender as funções, ajudam a melhorá-las, por isso foram sinalizadas

como “OK+” em células coloridas na cor verde escuro. Por fim, as funções não atendidas

pelas alternativas propostas foram sinalizadas em células vermelhas, como “NOK”.

Nesta análise, todas as alternativas propostas estavam aptas para atender às funções

primárias, o que as classifica para a próxima verificação. As funções secundárias marcadas

como “NOK” apresentam possíveis ganhos quanto a melhorias no processo ou no projeto das

alternativas apontadas, e devem ser verificadas separadamente.

TAB. 4.5 Verificação de atendimento às funções primárias e secundárias

Legenda:
OK = função atendida pela alternativa proposta
OK+ = função favorecida pela aplicação da alternativa proposta
NOK = função não atendida pela alternativa proposta

Fonte: autora (2015)
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. Conectar o caminho de rolamento do jacaré  à via Primária OK OK OK+ OK+ OK+

. Direcionar rodas Primária OK OK OK OK OK

. Guiar rodas Primária OK OK OK OK OK

. Distribuir as cargas do jacaré Primária OK OK OK OK OK

. Resistir a esforços laterais Primária OK+ OK+ OK OK OK

. Resistir a esforços verticais Primária OK+ OK+ OK OK OK

. Resistir a esforços transversais Primária OK+ OK+ OK OK OK

. Resistir a vibração da passagem dos trens Primária OK OK OK OK OK

. Resistir ao impacto das rodas Primária OK+ OK+ OK OK OK

. Transferir contato Primária OK OK OK+ OK+ OK+

. Garantir bitola da via Primária OK OK OK OK OK

. Garantir as cotas construtivas Primária OK OK OK OK OK

. Garantir posicionamento correto do jacaré Primária OK OK OK OK OK

. Permitir passagem das rodas Primária OK OK OK OK OK

. Garantir espaçamento para passagem das rodas Primária OK OK OK OK OK

. Permitir passagem de rodas nas duas direções Primária OK OK OK OK OK

. Prover resistência ao choque Primária OK OK OK OK OK

. Prover resistência ao desgaste Primária OK+ OK+ OK OK OK

. Prover resistência à propagação de fissuras Primária OK+ OK OK OK OK

. Fixar os elementos Secundária OK OK OK OK OK

. Proteger do impacto Secundária NOK OK+ OK+ OK+ OK+

. Amortecer esforços verticais Secundária NOK OK+ NOK NOK NOK

. Garantir suavidade na transferência de contato Secundária NOK OK+ OK+ OK+ OK+

. Definir melhor concordância construtiva com a via Secundária NOK NOK OK+ OK+ OK+

ALTERNATIVAS
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4.3.4.1 VERIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO OBJETIVO DA EAV

A TAB. 4.6 apresenta a verificação quanto ao atendimento ao objetivo da EAV, pelas

alternativas propostas:

TAB. 4.6 Verificação de atendimento ao objetivo principal

Legenda:

OK = condição atendida
NOK = condição não atendida
CCR = Calcular Conforme Resultado da planilha

Fonte: autora (2015)

Desta forma, segundo a metodologia, as alternativas que não atenderam item ou itens do

objetivo devem ser descartadas. Prosseguem para a próxima etapa as alternativas:

 Jacaré com núcleo de manganês endurecido a explosão;

 Jacaré com núcleo de manganês endurecido a explosão e cauda de baixo impacto;

 Jacaré de ponta móvel.

Jacaré
monobloco

com núcleo de
manganês

endurecido a
explosão

Jacaré
monobloco

com núcleo de
manganês

endurecido a
explosão e
cauda de

Jacaré “lift
frog”

Jacaré
“spring frog”

Jacaré de
ponta móvel

OBJETIVO
Aumenta a vida útil em relação ao jacaré
convencional

OK OK OK OK OK

... sob tráfego de ferrovia Heavy Haul OK OK OK OK OK

... mantendo ou aumentando a velocidade
praticada atualmente

OK OK NOK NOK OK

... mantendo ou aumentando a carga
transportada atualmente

OK OK OK OK OK

... com LCC mais vantajoso em 20% pelo
menos, em relação ao jacaré convencional

CCR CCR CCR CCR CCR

... com atuação de Engenharia e Manutenção
de Via Permanente

OK OK OK OK OK

ALTERNATIVAS

VERIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO
OBJETIVO PRINCIPAL
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4.3.4.2 VERIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO OBJETIVO DA EAV

A verificação do atendimento às condições do objetivo da EAV foi realizada conforme

TAB. 4.7, para as soluções acima aprovadas:

TAB. 4.7 Verificação do atendimento às condições do objetivo da EAV

Legenda:

OK = condição atendida
NOK = condição não atendida
N/A = não aplicável

Fonte: autora (2015)

A partir dos resultados da TAB. 4.7 foram selecionadas as seguintes alternativas para a

avaliação econômica:

 Jacaré com núcleo de manganês endurecido a explosão e cauda de baixo impacto;

 Jacaré de ponta móvel.

Jacaré
monobloco

com núcleo de
manganês

endurecido a
explosão

Jacaré
monobloco

com núcleo de
manganês

endurecido a
explosão e
cauda de

baixo impacto

Jacaré de
ponta móvel

CONDIÇÕES

Reduzindo defeitos OK OK OK

Reduzindo falhas OK OK OK

Reduzindo o impacto NOK OK OK

Melhorando a inscrição das rodas NOK OK OK

Sem violação de propriedade industrial OK OK OK

Analisando produtos e matérias primas
encontradas facilmente no mercado

OK OK OK

De forma factível com tecnologia existente OK OK OK

Em caso de protótipo, deve ser testado
experimentalmente e de forma controlada

N/A N/A N/A

ALTERNATIVAS

VERIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO
OBJETIVO PRINCIPAL
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O passo seguinte consiste na busca de alternativas mais econômicas ao desempenho das

funções realmente necessárias, que resultará em uma reformulação do produto, de acordo com

o objetivo proposto para o estudo.

4.3.5 FASE DE DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA

Esta fase visa complementar a fase anterior, apresentando uma análise quantitativa dos

ganhos ao longo da vida útil. Para verificação dos ganhos, deve ser calculado o custo do ciclo

de vida (life cycle cost - LCC) de cada uma das opções aprovadas acima, e comparando-os ao

do jacaré convencional. Para a elaboração de tal análise, foram adotadas as seguintes

premissas:

 Todos os jacarés serão assentados em condições iguais de lastro, dormentação,

fixação, infraestrutura;

 Utilização de uma máquina de chave para a movimentação do jacaré de ponta móvel;

 A vida útil de referência tomada foi a do jacaré parafusado convencional. Desta forma,

considerou-se que o jacaré com núcleo de manganês endurecido a explosão e cauda de

baixo impacto terá uma vida útil 3 vezes maior, e o jacaré de ponta móvel, de 6,5

vezes maior, com base em vida útil média apresentadas em ferrovias heavy haul no

mundo;

Além disto, foram realizadas algumas considerações:

 Custos de implantação de cada jacaré (vide tabelas TAB. 4.8 a TAB. 4.10).

O custo de implantação contempla, além dos materiais, a mão de obra para execução

dos serviços e o impacto que a interrupção de tráfego causa na circulação dos trens

(margem/hora). O valor deste último item varia bastante conforme diversas variáveis

(linha singela, linha dupla, tipo de carga transportada etc.) de cada ferrovia. O valor

adotado como referência é o de uma ferrovia heavy haul brasileira.
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TAB. 4.8 Composição do custo de implantação do jacaré parafusado convencional

Itens Unidade Quantidade

Jacaré Ponta Fixa Martelado Unidade 1

Contratrilhos 6000mm Unidade 2

Serviço de substituição de jacaré de ponta fixa verba 1

Serviço de execução de solda aluminotérmica Unidade 4

Solda aluminotérmica Unidade 4

Margem/hora (R$) R$/hora 5

Fonte: autora (2015)

TAB. 4.9 Composição do custo de implantação do jacaré com núcleo de manganês endurecido a explosão e
cauda de baixo impacto

Itens Unidade Quantidade

Jacaré com núcleo de manganês endurecido a explosão e cauda de baixo impacto Unidade 1

Contratrilhos 6000mm Unidade 2

Serviço de substituição de jacaré de ponta fixa verba 1

Serviço de execução de solda aluminotérmica Unidade 4

Solda aluminotérmica Unidade 4

Margem/hora (R$) R$/hora 5

Fonte: autora (2015)

TAB. 4.10 Composição do custo de implantação do jacaré de ponta móvel

Itens Unidade Quantidade

Jacaré de Ponta Móvel Unidade 1

Contratrilhos 6000mm Unidade 2

Serviço de substituição de jacaré de ponta móvel verba 1

Serviço de execução de solda aluminotérmica Unidade 4

Solda aluminotérmica Unidade 4

Máquina de chave (com tirantes para movimentação) Unidade 1

Serviço de instalação de uma máquina de chave verba 1

Serviço de instalação sinalização verba 1

Margem/hora (R$) R$/hora 6

Fonte: autora (2015)

 Custo de manutenção de cada jacaré: contempla, além dos materiais, a mão de obra

para execução dos serviços e o impacto que a interrupção de tráfego causa na
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circulação dos trens (margem/hora). O valor deste último, adotado como referência, é

o de uma ferrovia heavy haul brasileira que transporta 100MTBT anualmente.

o Ciclo de esmerilamento preventivo de 25MTBT, ou seja, o esmerilamento

deve ser realizado a cada 3 meses;

o Substituição de contratrilho a cada 100MTBT, ou seja, os contratrilhos devem

ser substituídos anualmente;

o No caso de jacaré de ponta móvel: lubrificação semanal;

o Venda do material substituído como sucata após final de vida útil;

A metodologia considera um fluxo de caixa com entradas e saídas, conforme premissas,

custos de implantação e de manutenção citados acima, num período de trinta anos. Após este

período, foi calculado o valor presente líquido com taxa de retorno de 12% ao ano. Com base

neste cálculo, obteve-se o custo anual equivalente para cada uma das alternativas.

Tendo como referência o valor obtido para o jacaré convencional, obteve-se o seguinte

resultado:

 Jacaré com núcleo de manganês endurecido a explosão e cauda de baixo impacto –

custo anual 2,34 vezes menor;

 Jacaré de ponta móvel – custo anual 2,78 vezes menor.

Desta forma, o jacaré de ponta móvel é a alternativa que mais traz benefícios financeiros

mais expressivos ao longo de sua vida útil, sendo o seu custo de vida útil quase três vezes

menor quando comparado com o jacaré convencional. O jacaré com núcleo de manganês

endurecido a explosão e cauda de baixo impacto também é benéfico economicamente, ficando

em segundo lugar.

4.3.6 FASE DE APRESENTAÇÃO

Esta etapa do trabalho tem como objetivo apresentar a alternativa mais viável conforme

análise de valor realizada, considerando as justificativas apresentadas nas fases de Avaliação e

de Desenvolvimento.
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De acordo com a análise qualitativa, foram propostos dois tipos de jacaré como

alternativas para a substituição do jacaré convencional: o jacaré com núcleo em manganês

endurecido a explosão e cauda de baixo impacto e o jacaré de ponta móvel. Realizando a

análise econômica considerando o LCC de cada alternativa, a opção que atende às condições e

ao objetivo estabelecidos é o jacaré de ponta móvel. Este, apesar possuir um custo de

implantação 46% maior que o jacaré convencional devido à necessidade de utilização de

máquina de chave para movimentação de sua ponta, requer menos manutenção e substituição

ao longo dos anos, pelo fato de seu projeto que prover redução de impacto na região da ponta.

No próximo capítulo, serão realizadas medições de desgaste e de força de impacto in loco

para verificação dos ganhos de desempenho previstos pela Engenharia e Análise de Valor em

relação às alternativas apresentadas.
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5 ANÁLISE EXPERIMENTAL DE JACARÉS

Para se avaliar o comportamento estrutural dos jacarés propostos pela EAV, foram

realizadas campanhas experimentais em uma ferrovia heavy haul brasileira. Neste estudo de

caso, foram realizadas medições diretas de desgaste e de forças de impacto em diferentes tipos

de jacarés na Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM).

Este capítulo tem por objetivo apresentar as medições realizadas em campo, propor um

procedimento para o acompanhamento da integridade estrutural dos jacarés a partir das

experiências obtidas, e confrontar os indicadores experimentais encontrados com os ganhos

das alternativas indicadas pela aplicação da Engenharia e Análise de Valor.

Conforme apresentado no Capítulo 3, inúmeros parâmetros se relacionam com o

desempenho dos jacarés. Por isso, e de acordo com a Análise de Valor, empregaram-se os

parâmetros e condições detalhados na TAB. 5.1 abaixo:

TAB. 5.1 Parâmetros e condições adotados para medições em campo
Parâmetro Condições adotadas

Tipo de jacaré  Jacaré parafusado convencional, como parâmetro de referência;

 Jacaré com núcleo em manganês endurecido a explosão e cauda de baixo

impacto, como uma das alternativas apontadas pela Engenharia e Análise de

Valor;

 Jacaré de ponta móvel, como a alternativa mais favorável apontada pela

Engenharia e Análise de Valor.

Geometria do Jacaré Número 20

Condição dos jacarés Os jacarés monitorados com aproximadamente o mesmo tempo em serviço, em

início de vida útil.

Condição da via

permanente

Jacarés instalados em trecho novo ou recém-renovado, com lastro, dormentes e

fixações em bom estado

Direção do Tráfego Direta

Velocidade do trem Aproximadamente 60km/h

Composição do trem Vagões de minério GDE de 27,5 toneladas por eixo

Condições das rodas Condições normais de utilização, sem separação de rodas novas e desgastadas

Fonte: autora (2014)
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5.1 PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO DE DESGASTE DO JACARÉ

O desgaste do jacaré pode ser realizado diretamente no ponto de medição determinado

conforme AREMA (2013). O desgaste vertical deve ser medido a 10 polegadas da ponta real

do jacaré no caso de jacarés número 20 conforme mostra a FIG. 5.1, ou seja, no ponto onde a

roda inicia seu apoio no jacaré.

FIG. 5.1 Ponto de medição de desgaste a partir da ponta real
Fonte: adaptado de AREMA (2008)

Para realização de tal procedimento, podem-se utilizar instrumentos simples, como régua

metálica plana e paquímetro. No ponto determinado acima pela AREMA (2013), coloca-se a

régua e mede-se com o paquímetro o desgaste da ponta, pela diferença entre a base da régua e

a superfície da ponta do jacaré, conforme FIG. 5.2:

FIG. 5.2 Medição de desgaste da ponta do jacaré. (a) Esquema de medição; (b) Medição real
Fontes: (a) VIEIRA (2013); (b) autora (2014)

10”

(a) (b)
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A medição também pode ser realizada com equipamento próprio para medição de perfil

de AMVs, como o perfilômetro GRAW Profile Analyser X-Y, apresentado na FIG. 5.3(a).

Normalmente este tipo de equipamento permite tratamento de dados e sobreposição de perfis

medidos, para comparação da evolução de desgaste ao longo do tempo, conforme apresentado

na FIG. 5.3(b).

FIG. 5.3 (a) Medição de perfil do jacaré ferroviário por meio de aparelho GRAW Profile Analyser X-Y;
(b) comparativo entre perfis medidos: em azul, perfil novo e em amarelo, perfil de jacaré em serviço

Fonte: autora (2014)

No caso do jacaré de ponta móvel, em que o projeto é diferenciado e a sua ponta é de

trilho, a medição de desgaste deve ser realizada com perfilômetro, como o GRAW Profile

Analyser X-Y, apresentado na FIG. 5.3(a) acima mencionado ou com micrômetro, um

instrumento que dispõe de flexímetros mecânicos para medição do desgaste para medição do

desgaste, conforme FIG. 5.4.

FIG. 5.4 Medição de desgaste em jacaré de ponta móvel com micrômetro
Fonte: autora (2015)

(m
m

)
(a) (b)
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5.1.1 MEDIÇÕES DE DESGASTE COMPARATIVAS REALIZADAS

Com o objetivo de comprovar os ganhos reais da análise de valor, foram monitorados os

jacarés dos tipos definidos na TAB. 5.1, mensalmente, desde seu assentamento até seus

primeiros 270 dias de vida útil, equivalentes a cerca de 90MTBT em ferrovia de carga pesada

nacional. O jacaré convencional e o jacaré com núcleo de manganês endurecido a explosão e

cauda de baixo impacto tiveram seus desgastes medidos por meio de régua e paquímetro. O

desgaste do jacaré de ponta móvel foi medido com micrômetro.

Os resultados iniciais são apresentados na FIG. 5.5. Nota-se que nos primeiros 90 dias a

ponta do jacaré convencional apresenta uma inclinação acentuada de desgaste. Este fato se

deve principalmente ao amassamento ou conformação natural do manganês sob o tráfego dos

trens, aliado, em menor contribuição, ao desgaste. Após este período, a inclinação se torna

menos acentuada e pode-se observar basicamente o efeito de desgaste sobre a ponta do jacaré,

sendo seu valor ao final dos 270 dias de acompanhamento igual a 7,50 mm. Sabendo-se que o

limite de desgaste em jacarés número 20 pela norma AREMA (2008) é de 16 mm, caso fosse

traçada uma linha de tendência proporcional ao desgaste já apresentado pelo jacaré

convencional, poder-se-ia considerar que restariam a este pouco mais de 300 dias, e

totalizando cerca de 190 MTBT trafegados ao final de sua vida útil.

No caso do jacaré com núcleo de manganês endurecido a explosão, não é observada a

inclinação brusca do gráfico, devido à pré-conformação aplicada ao aço manganês por meio

do tratamento de endurecimento à explosão. Desta forma, a inclinação permanece quase

constante, se assemelhando à taxa de desgaste apresentada no jacaré convencional após os 90

primeiros dias, observando-se somente o efeito do desgaste no jacaré.

No final do monitoramento, o desgaste atingiu 2,46 mm. Adotando a mesma hipótese de

se traçar uma linha de tendência proporcional ao desgaste já apresentado pelo jacaré com

núcleo de manganês endurecido a explosão nos 270 dias em serviço, lhe restariam ainda cerca

de 1500 dias em vida útil, ao final dos quais acumularia 580 MTBT.
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No período avaliado, o jacaré de ponta móvel não apresentou desgaste, comprovando sua

eficiência neste quesito.

FIG. 5.5 Gráfico comparativo de desgaste dos jacarés indicados pela análise de valor
Fonte: autora (2016)

Para resultados conclusivos, sugere-se dar continuidade ao acompanhamento das

medições até o fim da vida útil dos jacarés em estudo.

5.2 MEDIÇÃO DA FORÇA DE IMPACTO

A força de interação roda-trilho sofre naturalmente um aumento de magnitude durante a

movimentação da composição devido ao curto intervalo de tempo em que o carregamento do

eixo ocorre num ponto específico da via, aliado à variação do posicionamento desse

carregamento, e das características elásticas da via permanente. Essas variações implicam na

ocorrência da amplificação dinâmica da carga estática conhecida, decorrente principalmente

da massa do vagão e carga transportada.

O jacaré acrescenta à interação roda-trilho outro parâmetro que também influi na sua

amplificação dinâmica: a descontinuidade ocorrida no contato entre a roda e o trilho. À essa

força impulsiva de interação majorada por efeitos dinâmicos, se atribuirá neste trabalho a

denominação de força de impacto.

Jacaré Convencional

Jacaré núcleo de manganês endurecido à explosão e Cauda de Baixo Impacto
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O desgaste do jacaré altera fisicamente a continuidade do contato roda-trilho, mudando

também as características do impacto percebido entre esses elementos. Dessa forma, pela

análise do problema de forma inversa, o monitoramento dessa força pode prover um indicador

do desgaste dos jacarés. A vida útil do jacaré poderia ser estabelecida assim em função do

nível de impacto admitido ao sistema roda-trilho.

Admitindo-se que o impacto admissível ao sistema roda-trilho seja o mesmo

independentemente do tipo de jacaré utilizado (sob operação e em vias permanentes com

características semelhantes), se poderia então entender a força de interação observada junto a

um jacaré como um indicador “instantâneo” do seu comportamento, e utilizá-la para comparar

o desempenho de diferentes tipos de jacaré.

Para a realização da medição da força de impacto, se propôs um procedimento baseado na

análise estrutural estática de cargas móveis sobre uma viga: ao se medir a força exercida sobre

o trilho a partir do cortante em uma seção do mesmo, o que se espera é observar uma

sequência temporal do esforço interno causado nessa seção instrumentada pelas cargas das

rodas conforme se aproximam, a transpõem, e depois se afastam. Assim, a série temporal

obtida experimentalmente deve se assemelhar à Linha de Influência do Cortante, ou seja, à

função que exprime o valor desse esforço em função da posição de uma carga móvel unitária,

aplicada no sentido da gravidade.

A FIG. 5.6(a) ilustra uma viga bi apoiada de comprimento “l”, com um vão e dois

balanços, sendo submetida a uma força unitária “P”. A FIG. 5.6(b), por sua vez, representa a

linha de influência do esforço cortante da seção “S”, onde se verifica diferentes valores para o

cortante quando a carga unitária se encontra imediatamente à direita e imediatamente após a

carga unitária transpor a seção analisada.
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FIG. 5.6 (a) Simulação da influência da força “P” aplicada numa viga bi apoiada, considerando a seção
“S”; (b) Linha de influência do esforço cortante na seção “S” de viga bi apoiada

Fonte: adaptado de Martha (1955)

Segundo Martha (1955), as linhas de influência possibilitam identificar as posições

críticas da carga móvel que provocam o mínimo e máximo esforço cortante na seção em

análise. Os valores extremos são obtidos quando a força concentrada está posicionada sobre o

maior absoluto no eixo das ordenadas, da linha de influência. Conforme Leet (2010), o valor

máximo do cortante em uma viga com apoios simples ou contínua normalmente ocorre na

seção adjacente a um apoio: em uma viga com apoios simples, o cortante na extremidade se

iguala à reação, portanto para maximizar o cortante, cargas são posicionadas de forma a

maximizar a reação.

A FIG. 5.7 ilustra a linha de influência do esforço cortante de seções próximas ao apoio

central de uma viga contínua infinita de vãos iguais e apoios rígidos, onde se pode observar a

mudança do posicionamento da maior ordenada da função. Apesar desta mudança, observa-se

que não ocorre mudança no valor absoluto em módulo.

(a)

(b)



101

FIG. 5.7 Linha de influência do esforço cortante (em unidade de força) de seções sucessivas, próximas ao
apoio central de uma viga contínua (infinita).

Fonte: Moniz, 2016.

De forma análoga, para se inferir a intensidade de uma carga móvel geral aplicada a partir

do monitoramento do esforço cortante é necessário analisar uma seção instrumentada com um

extensômetro, próxima à face do dormente (apoio).

Para referência, foram pesquisados valores de forças verticais em trilhos, onde não há

impacto de rodas. Foram levados em consideração alguns fatores de influência apresentados

no Capítulo 3 como carga por eixo e velocidade, similares aos adotados na TAB. 5.1.

Leong (2007) apresentou o valor de 87,57 kN sob tráfego de trens com 25 toneladas por

eixo a 83,1km/h, medido no Lara test site pelo Institute of Railway Technologies, na

Austrália. Dahlberg (2010) encontrou valores próximos a 100 kN em medições de vagões de

22 toneladas por eixo trafegando a 70 km/h. Já Herian e Aniolek (2011) encontraram valores

próximos de 93 kN, com vagões com tonelagem por eixo de 26,5 a 60km/h.

Para fins comparativos, foram pesquisados valores de referência para força de impacto

em jacarés, considerando, além da velocidade e da carga por eixo, a geometria do jacaré,

similares às apontadas na TAB. 5.1.
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Davis et al (2003) realizou medições in loco em jacarés número 20 convencionais

instalados na FAST, nos Estados Unidos, submetidos à carga de 39 toneladas por eixo. As

medições foram realizadas até que a tonelagem bruta acumulada resultasse 230. A partir

destas, para a velocidade de 60 km/h foram encontrados valores de 250 kN aproximadamente.

No trabalho de Herian e Aniolek (2011) foi apresentado um valor de 170 kN para um jacaré

com geometria número 18,5, exposto a uma carga por eixo de 26,5 toneladas a 60 km/h. Wan

et al (201-) realizou medições em jacaré com geometria mais agressiva, número 15, porém

exposto a uma carga por eixo menor, de 19 toneladas a velocidade de 72 km/h e obteve

valores próximos a 230 kN.

Desta forma, com o intuito de realizar medições similares, um procedimento é proposto,

para verificar ganhos quanto à redução de impacto nas opções resultantes da análise de valor.

5.2.1 PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO DE FORÇA DE IMPACTO

Aconselha-se que sejam monitorados no mínimo, uma seção de cada componente

descrito a seguir:

 Trilho, como referência comparativa já que sofre menor impacto pela ausência de

descontinuidades - assim sendo, a seção ser monitorada deve estar distante de pontos

de impactos como juntas, soldas, passagens de nível etc.;

 Pontos onde os efeitos da força de impacto são mais evidentes, como ponta e cauda do

jacaré, contratrilho ou agulhas.

Extensômetros, também conhecidos como strain gages devem ser colados nos pontos de

interesse, formando ângulo de 45º em relação à linha neutra do trilho, faceando a lateral do

dormente, conforme FIG. 5.8. Nesta disposição, os strain gages medirão as deformações

específicas correspondentes à tensão de cisalhamento puro, a partir da qual será possível calcular

o valor do esforço cortante atuante nesta seção.
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FIG. 5.8 Esquema da instrumentação – Vista lateral do trilho
Fonte: autora (2015)

No caso em que a face do dormente coincidir com a presença de parafusos, placas de

identificação ou outros, deve-se buscar outro local ou posicionar os strain gages, mais

próximo possível do ponto ideal. Os cabos devem passar sob os trilhos para que não sejam

danificados pelo tráfego de trens e outros veículos ferroviários, evitando formar ângulos

muito agudos no caso de strain gages de fibra ótica.

Após o processamento dos dados, para calcular a força de impacto máxima medida na

seção monitorada são necessários os seguintes dados:

 Máxima deformação medida (ε) – m/m;

 Momento de Inércia no eixo X (I) - mm4;

 Largura da seção no centro de gravidade (b) - mm;

 Módulo de elasticidade do material (E) – MPa;

No caso da ponta e cauda dos jacarés convencional e de baixo impacto, é necessária a

realização de homogeneização, visto que estes são compostos de trilhos externamente

e núcleo em aço manganês.= (EQ 5.1)

Onde:

E1 = Módulo de elasticidade do aço manganês

E2 = Módulo de elasticidade do aço carbono

 Momento estático de área (Q) - mm³.

Desta forma, por meio da EQ. 4.2 é possível calcular a força cortante (V) - N:= . . ..( ) (EQ 5.2)

Dormente

Trilho
45º Linha Neutra do Trilho



104

Onde:

ν = coeficiente de Poisson

A força cortante, sendo o esforço transversal na barra, é estaticamente equivalente à força

aplicada transversalmente na barra. Logo o valor inferido para o cortante pode ser admitido

equivalente à “força de impacto” sofrida pelo trilho ou AMV.

5.2.2 MEDIÇÕES DE FORÇA DE IMPACTO REALIZADAS

Com o objetivo de comprovar os ganhos reais em termos de redução de força de impacto

nos modelos de jacarés propostos pela EAV, o monitoramento em campo ocorreu segundo as

condições explicitadas na TAB. 5.1, com os seguintes equipamentos e componentes:

 Interrogador ótico de sensores de fibra ótica modelo sm130 da Micron Optics,

retratado pela FIG. 5.9. Tem capacidade para interrogar até quatro canais de sensores

óticos simultaneamente, a taxa máxima de 500 Hz, a uma faixa de temperatura de 0º a

50º Celsius (MICRONOPTICS, 2016);

FIG. 5.9 Interrogador ótico utilizado nas medições de força de impacto em campo
Fonte: Moniz (2015)

 Strain gage ótico não-metálico tipo Fibber Bragg Grating (FBG), com sensibilidade

de aproximadamente 1,2 picômetros, faixa de temperatura de operação de -40º a 60º

Celsius e limite de deformação de ±5000µε. O método de fixação é por meio de epóxi.

Seu cabo é blindado e integrado ao sensor e possuindo 1 metro de comprimento
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(MICRONOPTICS, 2016). A FIG. 5.10(a) apresenta o strain gage antes da instalação

e a FIG. 5.10(b) o apresenta instalado em trilho ferroviário;

FIG. 5.10 (a) Strain gage antes da instalação; (b) Strain gage instalado em trilho
Fonte: (a) autora (2015); (b) Moniz (2015)

 Software para análise de dados ENLIGHT versão 1.7.2.;

 Cabos de 20m para alcançar os pontos de medição;

 Junções fêmea-fêmea para possibilitar conexão entre strain gage e cabo de 20m,

conforme FIG. 5.11;

FIG. 5.11 Junção fêmea-fêmea
Fonte: autora (2015)

Como resultados das medições realizadas, o tratamento de dados realizado fornece

informação sobre valores de deformação ao longo do tempo, como o representado pela FIG.

5.12.

(a) (b)
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FIG. 5.12 Gráfico de medição de força de impacto em trilho sob a passagem de trem
Fonte: autora (2016)

O gráfico anterior ampliado esquematicamente na FIG. 5.13 permite identificar a

passagem das rodas sobre a seção analisada: cada variação de deformação brusca no eixo das

ordenadas representa a passagem de uma roda.

FIG. 5.13 Identificação das rodas, rodeiros e vagões no gráfico de medição de força de impacto em trilho,
sob a passagem de trem

Fonte: autora (2016)
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Além disto, é possível ainda identificar dois picos sucessivos representando a passagem

do rodeiro, e a diferença entre os picos representantes das rodas 2 e 3 identifica o corpo do

vagão passando sobre a seção monitorada.

A aparência deste gráfico se apresenta de forma similar, porém não idêntica ao gráfico

FIG. 5.6(b), pois nesta última foram considerados apoios rígidos, e na prática os apoios são

elásticos, existindo ainda a influência da carga das demais rodas e do efeito dinâmico do trem

na seção analisada.

A seguir, na TAB. 5.2 são apresentados os valores máximos de deformação por medição

realizada. Esta deformação é representada por ε, e a unidade é metro por metro (m/m):

TAB. 5.2 Tabela de dados medidos de deformação

TIPO DE JACARÉ ENSAIO
VALORES MEDIDOS DE DEFORMAÇÃO (m/m)

PONTA CAUDA TRILHO

Jacaré Convencional

Data: 06/10/2015 Horário: 14:47:44 3,8461E-05 8,3333E-05 0,0001987

Data: 06/10/2015 Horário: 15:19:56 4,4871E-05 8,3333E-05 0,0001923

Data: 07/10/2015 Horário: 09:38:24 5,7692E-05 0,0001026 0,0001923
Jacaré com núcleo de

manganês endurecido a
explosão e cauda de baixo

impacto

Data: 07/10/2015 Horário: 12:20:47
5,7692E-05 3,2051E-05 0,0001923

Data: 07/10/2015 Horário: 13:02:58 6,4102E-05 3,5897E-05 0,0001858

Jacaré de Ponta Móvel
Data: 06/10/2015 Horário: 10:04:03 0,000192308

N/A
0,0001987

Data: 06/10/2015 Horário: 11:59:47 0,000166667 0,0002051
Fonte: autora (2016)

A seguir são apresentados os dados geométricos e mecânicos das seções do trilho e dos

modelos de jacarés monitorados em campo:
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 Trilho 136RE – vide FIG. 5.14 e TAB. 5.3;

FIG. 5.14 Seção monitorada do trilho
Fonte: Voestalpine (2015)

TAB. 5.3 Tabela de dados geométricos da seção monitorada no trilho
Trilho un.

Momento de Inércia mm4 39.226.000

Largura da seção no centro de gravidade mm 18

Módulo de Elasticidade MPa 205.000

Momento Estático de Área mm3 389.000

Fonte: autora (2016)

 Jacaré com núcleo de manganês parafusado:

o Ponta - vide FIG. 5.15(a) e TAB. 5.4;

o Cauda - vide FIG. 5.15(b) e TAB. 5.4;
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FIG. 5.15 (a) Seção monitorada, na ponta do jacaré convencional; (b) Seção monitorada, na cauda do
jacaré convencional
Fonte: autora (2016)

TAB. 5.4 Tabela de dados geométricos das seções monitoradas no jacaré convencional
Jacaré Convencional un. Ponta Cauda

Momento de Inércia mm4 155.481.672,82 183.027.664,38

Largura da seção no centro de gravidade mm 340,27 344,95

Módulo de Elasticidade MPa 205.000 205.000

Momento Estático de Área mm3 2.283.410,15 1.250.699,28

Fonte: autora (2016)

 Jacaré com cauda de baixo impacto:

o Cauda - vide FIG. 5.16 e TAB. 5.5;

FIG. 5.16 Seção monitorada, na cauda de baixo impacto do jacaré
Fonte: autora (2016)

TAB. 5.5 Tabela de dados geométricos da seção monitorada no jacaré com cauda de baixo impacto
Jacaré com cauda de baixo impacto un. Cauda

Momento de Inércia mm4 177.531.051,68

Largura da seção no centro de gravidade mm 366,15

Módulo de Elasticidade MPa 205.000

Momento Estático de Área mm3 1.412.381,60

Fonte: autora (2016)

(a) (b)
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 Jacaré de ponta móvel:

o Ponta do Jacaré vide FIG. 5.17 e TAB. 5.6;

FIG. 5.17 Seção monitorada, na ponta do jacaré de ponta móvel
Fonte: Voestalpine (2015)

TAB. 5.6 Tabela de dados geométricos da seção monitorada no jacaré de ponta móvel
Jacaré de Ponta Móvel un. Ponta

Momento de Inércia mm4 17.269.000

Largura da seção no centro de gravidade mm 44,00

Módulo de Elasticidade MPa 205.000

Momento Estático de Área mm3 229.700

Fonte: autora (2016)

A TAB. 5.7 apresenta valores de força inferidos, considerando o valor médio dentre picos

observados nas medições em campo, as geometrias e o material do objeto de estudo:
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TAB. 5.7 Resultados das medições de força de impacto realizadas in loco

TIPO DE JACARÉ ENSAIO

VALORES MÉDIOS DE FORÇA DE
IMPACTO MEDIDOS (kN)

PONTA CAUDA TRILHO

Jacaré Convencional

Data: 06/10/2015 Horário: 14:47:44

223,28 928,70

72,51

Data: 06/10/2015 Horário: 15:19:56

Data: 07/10/2015 Horário: 09:38:24
Jacaré com núcleo de

manganês endurecido a
explosão e cauda de

baixo impacto

Data: 07/10/2015 Horário: 12:20:47
287,56 320,54

Data: 07/10/2015 Horário: 13:02:58

Jacaré de Ponta Móvel
Data: 06/10/2015 Horário: 10:04:03

120,86 N/A
Data: 06/10/2015 Horário: 11:59:47

Fonte: autora (2016)

Levando em consideração os diversos parâmetros de influência na análise comparativa

dos valores obtidos com os valores da literatura apresentados no item 5.2, conclui-se que as

medições realizadas estão dentro dos valores esperados.

Na TAB. 5.8 são apresentados os resultados normalizados das medições de força de

impacto realizadas in loco, em relação às medições realizadas no trilho.

TAB. 5.8 Resultados normalizados das medições de força de impacto realizadas in loco em relação às
medições realizadas em trilho

TIPO DE JACARÉ PONTA CAUDA

Jacaré Convencional 3,08 12,81
Jacaré com núcleo de manganês

endurecido a explosão e cauda de baixo
impacto

3,96 4,42

Jacaré de Ponta Móvel 1,67 N/A

Fonte: autora (2016)

Assim sendo, nesta análise inicial, pôde-se mensurar que o jacaré com cauda de baixo

impacto é submetido a cargas 3 vezes menor, aproximadamente, em relação à cauda do jacaré

convencional. O jacaré de ponta móvel apresentou valores de impacto de 4 vezes menor

aproximadamente, em relação à ponta do jacaré convencional, tendo o valor da força de

impacto próximo dos valores medidos em um trilho, onde não ocorre impacto por

descontinuidade.
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O trabalho mostrou ainda que existe uma correlação entre os resultados de força de

impacto e desgaste. O jacaré convencional, que apresentou maior desgaste no período medido,

foi também o que apresentou maior carga de impacto, enquanto o jacaré de ponta móvel, cujo

desgaste não foi detectável no período dos experimentos, foi o que a presentou menor carga

de impacto.

Conclui-se que, apesar de ser uma pesquisa preliminar, os resultados obtidos nas

medições em campo corroboram a eficiência das soluções sugeridas pela Engenharia e

Análise de Valor.
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6 CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou estudo pioneiro de alternativas de jacarés com maior vida útil

para utilização em ferrovia heavy haul, utilizando a metodologia de Engenharia e Análise de

Valor. Esta metodologia levou à análise aprofundada do objeto de estudo, do problema, dos

fatores de influência, e das funções necessárias para atendimento do objetivo proposto.

Diante disto, foram descartadas as alternativas que impunham restrição de velocidade na

direção reversa, como o jacaré spring frog e o lift frog, e a alternativa que não proporcionava

ganhos em relação ao impacto e à inscrição das rodas: o jacaré com núcleo em manganês

endurecido a explosão. Apresentou resultados satisfatórios e consistentes, tanto

qualitativamente como quantitativamente, propondo como alternativas o jacaré com núcleo

em manganês endurecido a explosão e cauda de baixo impacto e o jacaré de ponta móvel,

soluções que proporcionam maior valor a um ativo crítico de ferrovia heavy haul.

Foram ainda realizadas medições de desgaste e de força de impacto em campo, buscando

comprovar na prática a eficiência das alternativas propostas pela Engenharia e Análise de

Valor quanto ao aumento de vida útil. Os resultados encontrados demonstraram que o jacaré

com cauda de baixo impacto, devido à sua geometria, está sujeito à menor força de impacto

quando comparado à cauda do jacaré convencional. Quando aliada à solução de tratamento do

seu núcleo por endurecimento por explosão, lhe confere maior resistência contra o desgaste.

Da mesma forma que a análise qualitativa e a análise econômica considerando o Life Cycle

Cost de cada uma das alternativas, os resultados quanto ao desgaste e à força de impacto

apontaram ganhos significativos quanto à utilização do jacaré de ponta móvel, quando

comparada ao jacaré convencional.

Assim, as análises in loco foram compatíveis com os propostos pela análise de valor,

demonstrando melhor desempenho quanto à redução de choques e de danos estruturais, por

meio de melhoria de projeto e da geometria de seus componentes. Inspiraram a elaboração de

procedimentos de medição para acompanhamento contínuo futuro destes importantes
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elementos da ferrovia, incluindo uma forma de avaliação da interação dinâmica causada pelo

impacto das rodas nos jacarés, através da extensometria.

O assunto se mostrou bastante relevante e com desdobramentos, o que sugere o

desenvolvimento de trabalhos complementares no futuro. Dentre estes trabalhos, pode-se

propor:

a) Dar continuidade ao acompanhamento das medições diretas de desgaste até o fim da

vida útil dos jacarés em estudo, bem como aumentar a amostragem, de forma a formar

banco de dados representativo;

b) Aumentar a amostragem de modelos de jacarés monitorados em relação à força de

impacto para melhor calibração, bem como realizar acompanhamento contínuo;

c) Atualizar o Life Cycle Cost (LCC), de acordo com as novas informações colhidas nos

itens (a) e (b) acima sugeridos;

d) Estudar a relação entre desgaste e impacto, com base nos dados obtidos nos itens (a) e

(b) acima sugeridos;

e) Aumentar pontos de medição ao longo do jacaré e em outras regiões críticas do AMV;

f) Análise qualitativa e quantitativa da efetividade de práticas de manutenção como

esmerilamento, utilização de almofadas para trilhos, socaria cíclica etc.;

g) Aplicação da Engenharia de Valor para propor novos projetos de jacarés ou de AMVs,

com geometria e materiais que promovam melhor relação custo-benefício ao cliente.
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