


TRILHOS E RODAS 
EM TODO O 
MUNDO

Na qualidade de um dos maiores e mais avançados fabricantes de produtos 
ferroviários do mundo, estamos ajudando nossos clientes a desenvolver e 
melhorar o dia a dia das comunidades há mais de um século. Conectando 
você a novos lugares e novas oportunidades em todo o mundo com nossa 
grande especialização. 

Somos especialistas técnicos. Possuímos uma equipe de engenheiros altamente qualificados que entendem 
as necessidades do seu negócio em todos os níveis: do terreno à manutenção, e muito mais.

Somos especialistas no setor. Com relacionamentos solidamente estabelecidos e profundo conhecimento em 
logística. Vertical e globalmente integrados, oferecemos aos nossos clientes uma experiência completa com 
os produtos e um entendimento das necessidades do mercado. 

Estamos sempre prontos para atender os nossos clientes. Com diversas usinas em dois continentes, 
uma sólida carteira de produtos e uma equipe de especialistas globais comprometidos com você em todas 
as ocasiões.

Na EVRAZ, unimos nossos relacionamentos e recursos e é isto o que nos diferencia.

RELACIONAMENTOS E RECURSOS



Mais de 2 milhões de toneladas são utilizadas em 
produtos que fabricamos para nossa divisão de trilhos.

16 milhões de toneladas de aço 
anualmente. 

Extraímos nosso próprio minério de ferro e usamos sucata de metal reciclada para produzir mais de Somos 
o maior 
produtor de 
trilhos do 
mundo.  

Somos o quinto maior 
produtor de rodas 
do mundo.

Temos praticamente 
100% de participação 
no mercado de trilhos 
e 35% do mercado de 
rodas da Rússia.  

Temos mais de 40% de participação no mercado 
de trilhos da América do Norte. 

Temos relacionamento de longa data com as 
principais ferrovias de Classe I da América do 
Norte e com as ferrovias da Rússia. 

Nossa usina produtora de trilhos no Colorado, 
EUA, abastece as principais ferrovias da América 
do Norte.

Nossa unidade em Novokuznetsk, na Rússia é 
uma das mais modernas laminadoras de trilhos 
do mundo.

Além de trilhos e rodas, a EVRAZ produz pneus 
para locomotivas, anéis e blanks para eixos e 
todos os tipos de chapas de aço para a fabricação 
de vagões.



Oferecemos a nossos clientes mais de 130 anos de experiência 
no setor, conectando-os a um profundo nível de conhecimento e 
um elevado desempenho.    

Estamos no mercado desde 1881. Nossa usina nos EUA fabricou os trilhos que desenvolveu 
o sistema de ferrovias do Oeste americano e a nossa usina na Rússia vem fabricando 
produtos desde 1935. No total, 1,5 milhões de quilômetros de ferrovias em todo o mundo, 
foram montadas com os trilhos da EVRAZ. 

Estamos sempre atualizados e na velocidade necessária para o desenvolvimento do mercado. 
Nossas instalações foram modernizadas e nossos equipamentos foram atualizados. 
Montamos um novo centro de tecnologia para pesquisa e desenvolvimento, acrescentamos 
rodas à nossa carteira de produtos globais e desenvolvemos nossa próxima geração 
de trilhos. 

Olhamos com otimismo para o futuro e estamos focados em desempenho. Da forma como 
desenvolvemos nossos produtos, ao nível de serviços que proporcionamos, nosso futuro está 
cheio de avanços interessantes.

Na EVRAZ, a experiência do passado e a expectativa do futuro se juntam para impulsionar 
seu negócio hoje!

PASSADO E FUTURO



Desenvolvidos para aumentar o desempenho e reduzir o custo durante a vida útil com:

• Ductilidade superior e ultra resistência
• Excelente dureza da superfície e melhor dureza em profundidade
• Melhor tenacidade à fratura
• Menor fadiga por contato de rolagem 
• Excelentes características de soldagem 
• Melhor desempenho contra desgaste

APRESENTAMOS A PRÓXIMA 
GERAÇÃO DE TRILHOS



Como especialistas do setor, com conhecimentos especializados 
em metalurgia e em engenharia, oferecemos aos clientes suporte 
técnico e serviços excepcionais, na produção, na montagem no 
desempenho em campo. Conectando nossa equipe com sua 
equipe, sempre que uma visão adicional e conhecimentos 
especializados forem necessários.

Nas nossas instalações. Investimos mais de US$900 milhões em nossas instalações nos 
últimos cinco anos. Além de construir novas instalações e modernizar nossos equipamentos, 
aumentamos nossas equipes, expandimos nossos recursos de ensaios em laboratórios e 
aprofundamos nosso foco em pesquisa e desenvolvimento. 

Nas suas instalações. Desde a análise mecânica à manutenção e reparos, nossas equipes de 
serviços técnicos estão prontas para atender seus engenheiros em cada aspecto do projeto. 
Nós podemos também ajudar na análise de problemas com produtos de outras empresas. 

Durante a vida útil do produto. Nosso compromisso com qualidade e serviços não termina 
quando sua encomenda deixa a nossa usina. Cuidamos dos relacionamentos que criamos por 
toda a vida. 

Na EVRAZ, levamos nossa visão a cada lugar - em qualquer local do mundo. 

VISÃO E PRESENÇA EM CAMPO  



NOSSAS INSTALAÇÕES

Centro de tecnologia
Pueblo, USA

Com equipamentos e tecnologias 
da última geração, temos uma 
gama completa de recursos para 
desenvolvimento e testes de 
produtos. Nossos engenheiros 
e metalurgistas experientes 
oferecem aos clientes um suporte 
técnico excepcional, na usina e 
no campo.

Os recursos avançados de 
laboratório incluem:

• Unidade de simulação de
 têmpera de superfície.
• Ensaios de tenacidade à fratura
 e da taxa de crescimento de
 trincas por fadiga 
• Ensaios de desgaste de disco
 sobre disco e de fadiga por
 contato de rolagem

Laminadores de trilhos
Novokuznetsk, Russia  

Recentemente reformamos 
e renovamos essa unidade 
tornando-a uma das mais 
modernas laminações 
universais do mundo.

• Fornecendo trilhos para
 transporte pesado, baixas
 temperaturas e altas
 velocidades em comprimento
 laminado contínuo até 
 100 metros
• Perfis EN e AREMA
• Equipamentos automatizados
 para ensaios não destrutivos 
• Recursos de têmpera de
 superfície e acabamento
• Fornos a arco elétrico e
 lingotamento contínuo
• Capacidade anual de 
 950.000 toneladas

  
Pueblo, USA  

• Trilho com boleto endurecido, 
 acima dos requisitos da 
 Norma AREMA
• Acrescentou a tecnologia de 
 têmpera de superfície em linha 
 em 2013
• Fornecedor qualificado de todas
 as ferrovias de Classe I da 
 América do Norte
• Exportador para a América Latina
• Sistemas de detecção de 
 defeitos superficiais por perfil 
 a laser e ótico 
• Conjunto NDT com ensaios 
 ultrassônicos em tempo real 
• Fornos a arco elétrico e 
 lingotamento contínuo
• Capacidade anual de 
 600.000 toneladas

• Instalações totalmente 
 modernizadas
• Equipamentos modernos, no 
 estado da arte
• Produção automatizada de rodas
• Conjunto de ensaios NDT 

• Homologação condicional da 
 AAR - Associação Norte-americana
 de Ferrovias
• Rodas com certificado EN

Nizhny Tagil, Russia 

• Capacidade anual de 
 550.000 toneladas
• Atende todas as normas 
 nacionais e uma variedade de 
 normas internacionais
• Certificação de lingotamento 
 contínuo de placas pelo Lloyd
 Register, da Grã-Bretanha

Laminação de rodas
Nizhny Tagil, Rússia

Localizada no berço da metalurgia, 
nos Montes Urais, nossa fábrica 
de rodas em Nizhny Tagil oferece 
qualidade inigualável, serviços e 
customização de produto. Uma 
das mais modernas laminações do 
mundo, é neste local que cada 
roda EVRAZ é produzida.

Nossas instalações 
foram expandidas 
e modernizadas 
recentemente, criando 
alguns dos melhores 
recursos de produção 
do mundo.



Como produtor de trilhos e rodas, trabalhamos com empenho 
para ajudar nossos clientes a manter os negócios operando de 
forma tranquila e eficiente. Conectando você a mais produtos e 
mais possibilidades, por meio do nosso compromisso contínuo 
de relacionamento com clientes. 

Nós investimos em nossos produtos. Começamos com nosso amplo desenvolvimento de 
produtos e especialização em siderurgia, com rígidas medidas de controle de qualidade em 
todo o processo de fabricação. 

Atendemos suas necessidades: porque somos uma empresa global, entendemos os requisitos 
de nossos clientes em todo o mundo e a nossa carteira de produtos reflete isto. 

Estamos sempre dispostos a fazer mais. Quer você precise de trilhos, rodas, componentes 
para vagões ou todos esses itens, vamos trabalhar com você para desenvolver produtos que 
atendam seus padrões e suas necessidades. 

Na EVRAZ, trabalhamos com trilhos e rodas em conjunto - para ajudar você a manter as coisas 
em movimento. 

TRILHOS E RODAS



Coleta, classificação 
e reciclagem 

de sucata 

Reaquecimento 
em forno 

contínuo com 
viga móvel

Remoção de 
carepas 

(hidráulica/alta 
pressão)

Linha de 
Acabamento 

de 
Superfície

Marcação do 
trilho

Endurecimento 
profundo do 

boleto

Resfriamento Desempenamento Ensaios não 
destrutivos

Corte, 
desempenamento

Aprovação, 
certificação e 

transporte

Laminação

Forno a arco 
elétrico

Forno de 
refino

Tanque de 
desgaseificação 

à vácuo 

Lingotamento 
contínuo

Resfriamento de 
tarugos

Tráfego misto
Atende desde trens de 
passageiros a vagões de carga 
pesada para uma variedade de 
topografias e climas.

Transporte ferroviário 
pesado
Trilhos especiais e padrões para 
durabilidade sem igual com cargas 
pesadas e condições extremas de 
desgaste, incluindo trilhos para 
trens com carga por eixo de até 
36 toneladas. 

A EVRAZ oferece uma ampla seleção de trilhos 
padrões, intermediários e especiais. Para obter 
informações completas, consulte nosso 
catálogo de produtos.

NOSSOS TRILHOS

Transporte público 
e urbano
Produtos personalizados para 
metrôs, bondes e veículos leves 
sobre trilhos, incluindo trilhos e 
rodas para curvas fechadas, 
gradientes íngremes e distâncias 
curtas de frenagem e aceleração.

Trilhos para trens de 
alta velocidade
Precisão geométrica, rígida 
tolerância de planicidade e 
qualidade sem precedentes para 
linhas de alta velocidade, em todo 
o mundo.

TR68/136RE 60E1, 60E2 TR57/115RE OR65 T62 R65 R50

Os trilhos mostrados são uma amostra representativa de 

nossa linha de produtos.

Processo de produção de trilhos especiais



Forno de 
aquecimento

Fornos de 
aquecimento

Linha de forjamento 
e laminação

Unidades de 
têmpera

FornosCorte do 
tarugo

Controle da 
dureza

Jateamento por 
jato abrasivo

Ensaio de 
partículas 

magnéticas

Controle da 
geometria

PinturaEnsaio 
ultrassônico 

Usinagem Transporte

Remoção de carepas 
(hidráulica/alta 

pressão)

H36 BA 004 BA 318, BA 319 Roda para locomotiva, 
diâmetro de 1050 mm

Processo de produção de rodas

As rodas mostradas são uma amostra representativa de 

nossa linha de produtos.

NOSSAS RODAS

1.
O tarugo é aquecido em um forno rotativo LOI automatizado, que permite 
um excelente controle de temperatura de cada tarugo. 

2.
O tarugo é processado em seguida nas linhas de forjamento e laminação, 
enquanto o disco passa através de uma unidade integrada de tratamento 
térmico fornecida pela ANDRITZ MAERTZ. 
 
3.
Depois que nossas rodas são usinadas em tornos CNC modernos 
fornecidos pela NSH, elas passam por nossa linha de inspeção de 
ensaios não destrutivos para assegurar que atendem os mais rígidos 
padrões internacionais de produção de rodas.

Em nossa unidade específica de rodas em Nizhny 
Tagil, podemos produzir mais rodas — melhor e 
mais rápido do que nunca — com nosso novo 
processo de lingotamento contínuo de tarugos, 
fabricado com aço de alta qualidade EVRAZ. 
 



Normas de trilhos 
A EVRAZ atende todas as normas internacionais de trilhos:

EN 13674-1:2011
60E1, 60E2, 54E1, 54E2, 54E4, 49E1
Todos os perfis disponíveis nos graus R260 e R350HT

AREMA
TR57/115RE, TR68/136RE, 132RE, 133RE, 141RE

Normas de rodas 
A EVRAZ atende todas as normas internacionais de rodas:
 
M107/M208
H-36
 
EN 13262:2004+A2:2011
BA 318, BA 319, BA 004
 
BN 918277
BA 318, BA 319

NORMAS E CERTIFICAÇÕES



Rússia 
Trading Company EVRAZHOLDING
+7 (495) 937 68 73
railway.sales@evraz.com

Europa 
East Metals AG
+41 (0) 41 560 97 16
railway.sales@evraz.com

América do Norte 
Brian Elgart
+1 (719) 561 6425
railamericas@evrazna.com

América do Sul e América Latina 
Will Baker
+1 (719) 561-6854
railamericas@evrazna.com

Brasil
Murilo Martins — Cisa Trading
+55 11 3707 2880
mumartins@cisatrading.com.br

Oriente Médio e África
East Metals AG
+41 (0) 41 560 97 16
railway.sales@evraz.com

INFORMAÇÕES DE CONTATO

Austrália/Ásia 
East Metals AG
+41 (0) 41 560 97 16
railway.sales@evraz.com
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