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RESUMO EXECUTIVO
Neste trabalho é apresentado o desenvolvimento dos parâmetros de tratamento térmico de
trilhos que são empregados na fabricação de jacarés de ponta móvel, utilizando manta de
aquecimento com resistência elétrica. Para isso, foram empregados diferentes ciclos de
tratamento térmico, variando a temperatura em 200 °C e 250 °C e o tempo em 45 e 60 minutos.
As amostras foram caracterizadas realizando medições de dureza, análise química e análise
microestrutural. Os resultados mostraram que o ciclo de tratamento térmico com temperatura
de 250 °C e tempo de 45 minutos resultou em maior ganho de dureza, promovendo aumentos
de até 45 HV na região central do topo do boleto, sem causar alterações microestruturais ou
química na amostra. Com isso, o ciclo com temperatura de 250 °C e tempo de 45 minutos é o
mais indicado para tratamento dos componentes ferroviários fabricados com trilhos de aço
perlítico, como jacarés de ponta móvel, contratrilho e meia chave.

RESUMO
Neste trabalho foi realizado o desenvolvimento dos parâmetros de tratamento térmico para
trilhos que são empregados na fabricação de jacarés de ponta móvel, utilizando manta de
aquecimento com resistência elétrica. Para isso, foram empregados diferentes ciclos de
tratamento térmico, variando a temperatura em 200 °C e 250 °C e o tempo em 45 e 60 minutos.
As amostras foram caracterizadas realizando medições de dureza, análise química e análise
microestrutural. Os resultados de análise química confirmaram que todas amostras possuem
composição química similar e que os trilhos são da classe premium e que os tratamentos
térmicos não promoveram nenhuma alteração de composição química nas amostras. Os
resultados de medições de dureza ao longo das sessões dos trilhos mostraram que o ciclo de
tratamento térmico com temperatura de 250 °C e tempo de 45 minutos resultou em maior ganho
de dureza, promovendo aumentos de até 45 HV na região central do topo do boleto, sem causar
alterações microestruturais ou química na amostra. As análises microestruturais indicaram que
não ocorreu nenhum tipo de alteração microestrutural ou mudança de fase devido aos
tratamentos térmicos. Com isso, o ciclo com temperatura de 250 °C e tempo de 45 minutos é o
mais indicado para tratamento dos componentes ferroviários fabricados com trilhos de aço
perlítico, como jacarés de ponta móvel, contratrilho e meia chave.
Palavras-chave: Jacaré de ponta móvel. Tratamento térmico. Aparelho de mudança de via
ferroviária.

ABSTRACT
In this work, the development of the thermal treatment parameters for rails that are used to
manufacture movable crossing s was carried out, using a heating blanket with electrical
resistance. For this, different heat treatment cycles were used, varying the temperature in 200
°C and 250 °C and the time in 45 and 60 minutes. The samples were characterized by
performing hardness measurements, chemical analysis and microstructural analysis. The
chemical analysis results confirmed that all samples have similar chemical composition and
that the rails are premium grade and that the heat treatments did not promote any change in the
chemical composition of the samples. The results of hardness measurements along the rail
sessions showed that the heat treatment cycle with a temperature of 250 °C and a time of 45
minutes resulted in higher hardness gain, promoting increases of up to 45 HV in the central
region of the top of the rail head, without microstructural or chemical changes in the sample.
The microstructural analyzes indicated that no microstructural alteration or phase change
occurred due to heat treatments. Thus, the cycle with a temperature of 250 °C and a time of 45
minutes is the most suitable for treating railway components made with pearlitic steel rails, such
as movable crossing and counterrail.
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