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RESUMO 
 

A instrumentação básica da ponte estaiada da estação Santo Amaro da Linha 5 do 

Metrô de São Paulo, tem o objetivo de monitoração dos efeitos de temperatura, 

vento e aqueles induzidos pela operação do sistema trem-público. Em relação ao 

conforto do usuário, é necessário monitorar as vibrações em condição de operação, 

de forma a permitir que se avaliem as reais condições de conforto, por meio da 

análise das frequências e das amplitudes de velocidade e aceleração. Estão sujeitas 

a vibrações, além do tabuleiro, o pilão, cujo topo move se horizontalmente com o 

movimento vertical do trecho central do vão, e os estais. No caso de pontes 

estaiadas, a garantia da durabilidade dos estais ao longo da vida útil da ponte exige 

um programa de inspeção e monitoração para subsidiar as manutenções preventiva 

e corretiva, principalmente dos estais, que considere aspectos das fases de 

montagem e operação. O principal objetivo da instrumentação e o monitoramento é 

detectar e avaliar quaisquer sintomas de anomalias operacionais e / ou deterioração 

ou danos que possam provocar efeitos adversos sobre o serviço ou confiabilidade, 

segurança através do processamento e análise dos dados coletados a partir de 

transdutores e sensores.  

Palavras-chave: Instrumentação. Monitoramento. Vibrações.  

  



   
 

ABSTRACT 
 

The basic instrumentation of cable-stayed bridge Santo Amaro station of Metro Line 

5 of Sao Paulo is aimed at monitoring the effects of temperature, wind and those 

induced by the operation of the public train system. As regards the user's comfort, it 

is necessary to monitor the vibrations in operation condition, so as to allow to 

evaluate the actual conditions of comfort for analyzing the frequencies and 

amplitudes of velocity and acceleration. They are subject to vibrations, and the 

board, the ram, whose head moves horizontally with the vertical movement of the 

central section of the span, and the stays. In the case of cable-stayed bridges, 

ensuring the durability of you are over the lifetime of the bridge requires an inspection 

and monitoring program to subsidize preventive and corrective maintenance, 

especially of you are, to consider aspects of the phases of assembly and operation. 

The main objective of the instrumentation and monitoring is to detect and evaluate 

any symptoms of operational anomalies and / or deterioration or damage that may 

cause adverse effects on service or reliability, security, through processing and 

analysis of data collected from sensors and transducers. 

Keywords: Instrumentation. Monitoring. Vibrations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Estação/Ponte Ferroviária Santo Amaro é parte integrante da Linha 5-Lilás 

do Metrô (Capão Redondo – Largo Treze de Maio). A estação foi construída sobre a 

ponte para permitir o acesso de passageiros nas duas margens do rio. Trata-se da 

primeira estação metroviária em todo o mundo sobre ponte estaiada.  

A estrutura da ponte compõe-se de uma torre principal, de onde saem os 

estais, e quatro pilares de apoio. A superestrutura forma um caixão unicelular de 

concreto protendido com 2,50 m de altura e 8,30 m de largura. A torre possui 65,00 

m de altura acima do leito do rio. A ponte conta com 34 estais, 17 de cada lado da 

torre. Os cabos são compostos por um conjunto mínimo de 37 cordoalhas e máximo 

de 55. O vão principal da ponte é de 122 m.  

Os estais da ponte estaiada estão distribuídos de forma mista, alternativa 

intermediária entre os desenhos em harpa (com estais paralelos) e leque (todos 

partindo de um ponto). Os ângulos formados pelos estais em relação à torre não são 

uniformes nos dois lados, pois o vão principal é mais extenso do que sua 

retaguarda.   

A obra estaiada em referência não é uma obra de vão grande. Contudo deve 

se considerar que, por ter apenas um pilão lateral, ela equivale a uma obra de dois 

pilões simétricos com vão da ordem de 240m. Esse é o vão que mede suas 

dificuldades construtiva e estrutural. 

Cabe ressaltar que esta obra apresenta características inéditas, uma vez que 

é a primeira no mundo a suportar uma estação metroviária. Essa questão é 

importante porque embora não existam restrições excepcionais para as vibrações de 

uma ponte/viaduto sob a passagem dos veículos, o mesmo não ocorre para uma 

estação. Para esta será necessário garantir um mínimo de conforto dos usuários. 

Essa é uma das primeiras questões a enfrentar com a monitoração. 

Adicionalmente, a estrutura, por ser estaiada, é sempre mais esbelta que o 

usual, apresentando flechas significativas por cargas acidentais, por deformação 

lenta e retração do concreto, e até por temperatura. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o sistema de monitoramento da ponte estaiada da Ponte Estaiada da 

Estação Santo Amaro da Linha 5 do Metrô. 

 
1.1.2 Objetivos específicos 

 

Avaliar a monitoração das temperaturas da estrutura, da velocidade e direção 

do vento e das acelerações decorrentes das ações ambientais ou induzidas pela 

operação do trem ao longo da plataforma em relação ao conforto do usuário e 

segurança das estruturas. 

 

1.2 METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa consistirá na analise do estudo de caso do Sistema de 

Monitoramento Continuo e Automatizado da Ponte Estaiada da Estação Santo 

Amaro da Linha 5 do Metrô.  

A fundamentação teórica terá como base os estudos realizados no Brasil e no 

exterior enfocando os diversos sistemas de monitoramentos existentes para pontes 

estaiadas, as tecnologias utilizadas, as variáveis analisadas, as metodologias 

empregadas e os resultados esperados. 

O estudo de caso abordará o Sistema de Monitoramento Continuo e 

Automatizado da Ponte Estaiada da Estação Santo Amaro da Linha 5 do Metrô 

através de observações próprias no trabalho de manutenção das estruturas do 

Metrô; 

A conclusão abordara os resultados obtidos com a metodologia utilizada e as 

perspectivas para aprimoramento do sistema. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Esta seção faz a analise da bibliografia dos sistemas de monitoramentos e 

manutenção utilizados em varias pontes estaiadas ao redor do mundo e aborda os 

critérios utilizados na modelagem numérica para definição das frequências naturais 

obtidas da analise modal, a serem monitoradas.  

 

2.1 SISTEMAS DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE PONTES        

ESTAIADAS 

 

Com a popularidade e o crescimento rápido no uso de pontes estaiadas ao 

redor do mundo, questões relacionadas com a inspeção e manutenção estão 

recebendo atenção especial. Exemplos de problemas que poderiam afetar o 

desempenho de pontes estaiadas incluem vibrações excessivas, corrosão, fadiga e 

a impossibilidade de verificar forma confiável a condição interna dos cabos, 

especialmente nas zonas de ancoragem críticas. 

Muitos dos métodos de avaliação e reparos ainda estão no início do 

desenvolvimento e informações confiáveis sobre técnicas comprovadas não estão 

disponíveis com facilidade. Responsáveis pelas pontes se deparam com um grande 

número de novas tecnologias ou abordagens para a avaliação dessas pontes, sem, 

no entanto ter certeza da eficácia dessas técnicas. Embora alguns dados valiosos 

estejam disponíveis, eles geralmente não são de fácil acesso (Tabatabai, 2005). 

Na analise das vibrações devido à ação dos ventos nos cabos das pontes 

estaiadas, deve-se levar em consideração a presença de chuvas, pois em certas 

velocidades, a chuva pode aumentar significativamente as vibrações nos cabos da 

ponte estaiada (Campelo, 2009) 

Entre os sistemas de monitoramento utilizados para monitoramento de pontes 

estaiadas, podemos destacar o de Hong Kong denominado Wind and Structural 

Health Monitoring System (WASHMS), que monitora as ações do vento e sintomas 

que indiquem danos as estruturas de três pontes, conforme figura 1, sendo duas 

delas estaiadas (Pontes Kap Shui Mun e Ting Kau) e uma suspensa (Ponte de Tsing 

Ma) (Wong, 2004). 
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Figura 1 – Localização das Pontes Monitoradas em Hong Kong 

 
Fonte: Wong(2004) 

 

Outro sistema de monitoramento importante, o i-Monitor, citado por Wang, et 

al (200X) foi desenvolvido em conjunto entre United State Department of 

Transportation – (USDOT), North Carolina State Department of  Transportation 

(NCDOT) e a American Association of State Highway and Transportation Officials 

(AASHTO), para investigar novas abordagens no processo de apoio à gestão de 

manutenção de pontes. È uma sistema baseado em interfaces web possibilitando a 

interação entre os envolvidos de forma remota e online. 

Em alguns sistemas de monitoramento, utiliza-se o Global Positioning System 

(GPS) associados a internet wireless para o monitoramento remoto de pontes 

estaiadas, como na ponte Shandong Binzhou Yellow River Highway Bridge of China 

(H. Li, J. Ou, 2006). 

Xia et al (2012) descrevem o efeito da temperatura sobre as propriedades de 

vibração de estruturas civis, estudando o sistema de monitoramento estrutural da 
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ponte estaiada Tsing Ma em Hong Kong, que possui cerca de 280 sensores, entre 

eles, 13 acelerômetros e 110 sensores para temperatura. 

 

Figura 2 – Sensores da Ponte Tsing Ma em Hong 

 
Fonte: Xia et al (2012) 

 

Brownjohn et al (2011) fazem um estudo dos sistemas de monitoramento 

estrutural baseado em vibrações, citando o caso de 8 pontes estaiadas que 

possuem tal sistema e fazendo um analise para o sucesso desses monitoramentos, 

que vão desde a simplicidade e clareza da especificação até  o envolvimento da 

equipe técnica na escolha dos sensores e da instrumentação adequada da ponte, 

para o sucesso da empreitada. 

Em relação às normas técnicas, são utilizadas as seguintes normas 

internacionais: INTERNATIONAL STANDARD - ISO 14963. Mechanical vibrations 

and shock – Guidelines for dynamic tests and investigations on bridges and viaducts, 

2003 e a INTERNATIONAL STANDARD - ISO 18649. Mechanical vibrations – 

Evaluation of measurements results from dynamic tests and investigations on 

bridges, 2004. 

 

2.2 MODELAGEM NUMÉRICA 

 

A representatividade da modelagem numérica depende de vários critérios, 

dos quais os mais representativos foram à definição dos elementos finitos, a 

condição de vinculação nos dentes Gerber, as propriedades dos materiais e 

aplicação de massa na estrutura. A seguir, apresenta-se a sequência de 
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procedimentos da simulação numérica conforme documento Metrô RT-

5.22.01.007A0-303 - 2010. 

• Definição da geometria do modelo no programa AUTOCAD; 

• Escolha dos tipos de elementos finitos utilizados para representar os 

diversos elementos estruturais da ponte, inclusive a cobertura metálica; 

• Construção da malha de elementos finitos no programa SAP 2000; 

• Aplicação das molas para simular a reação horizontal do solo nos 

tubulões; 

• Aplicação das condições de vinculação; 

• Aplicação de massa, como por exemplo, do sistema massa-mola, não 

relacionada ao peso próprio da estrutura; 

• Aplicação das molas de translação relacionadas aos aparelhos de 

apoio; 

• Processamento. 

 
2.2.1 Elementos finitos utilizados 
 

O elemento finito de casca foi utilizado para representar os elementos 

estruturais do caixão, piso da plataforma, pilares e blocos de fundação. 

O elemento finito “beam” foi considerado para simular os elementos 

estruturais do consolo pré-moldado da plataforma, da cobertura metálica, os 

tubulões de fundação, o mastro e os estais. 

Molas com translações nas direções perpendiculares ao eixo do tubulão 

foram utilizadas para simular a reação horizontal do solo. Também foram utilizadas 

molas com translação nas três direções, entre o caixão e os pilares, para 

representar o comportamento dos aparelhos de apoio. 

 

2.2.2 Geometria, malha e condições de vinculação 
 

i) Geometria: O modelo numérico considerou a real geometria dos elementos 

estruturais do tabuleiro, dos pilares, dos tubulões, do mastro, dos estais e da 

cobertura metálica.  

ii) Malha de elementos finitos: O mastro foi discretizado em 28 elementos de 

barra. O nó do mastro de encontro com o caixão foi acoplado nas três direções de 
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translação e rotação com cinco nós vizinhos pertencentes ao caixão, possibilitando 

representar a continuidade do mastro. 

Elementos de casca foram utilizados para representar o caixão unicelular e o 

piso da plataforma. As diagonais no interior do caixão e a estrutura do consolo foram 

representadas por elementos de barra. 

 

2.3 ANÁLISE MODAL TEÓRICA 

 

Apresenta-se na Tabela 1 a comparação entre os valores das frequências 

naturais obtidos na avaliação modal experimental, conforme documento Metrô RT-

5.22.01.007A0-303 e por meio dos modelos numéricos. A diferença média entre os 

valores experimentais e teóricos foi de 5,5% para os dez modos de vibração, 

validando o modelo numérico, as propriedades dos materiais adotadas, as 

condições de vinculação da estrutura, as rigidezes das molas nos tubulões e a 

massa aplicada na estrutura.  

 
Tabela 1 – Frequências naturais obtidas  referentes  ao comportamento global da 
ponte – Numérico  x Experimental 
 

Nº do modo 
Frequências Naturais  (Hz) 

Tipo do modo de vibração Exper./Teórica Experimental Numérica 

1 46 49 Flexão na direção Y do mastro 94 
2 92 98 1a Flexão vertical do tabuleiro 94 
3 110 114 1a Flexão transversal do tabuleiro 96 
4 165 181 2a Flexão transversal do tabuleiro 91 
5 201 199 2a Flexão vertical do tabuleiro 101 
6 248 232 1a Torção + Flexão transversal do 

tabuleiro 
107 

7 275 244 2a Torção + Flexão transversal do 
tabuleiro 

113 

8 303 325 3a Flexão vertical do tabuleiro 93 
9 339 328 3a Flexão transversal do tabuleiro 103 
10 348 347 4a Flexão vertical do tabuleiro 100 

 
Fonte: Acervo Metrô 

 

Os modos de vibração 2, 5, 8 e 10 são os quatro primeiros modos de flexão 

vertical do tabuleiro da ponte. O modo de vibração 2 refere-se somente ao vão 
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principal, enquanto que os outros três modos aparecem também no vão de 50 m, 

principalmente os modos 8 e 11. 

Os modos de vibração 3, 4, 7 e 9 estão relacionados com a flexão transversal 

do tabuleiro, associada com a flexão do mastro na direção Y. Os modos de vibração 

6 e 7 referem-se à torção do tabuleiro no vão principal, associada com flexão 

transversal do tabuleiro. 
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3 SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO E AUTOMATIZADO DA PONTE 
ESTAIADA DA LINHA 5 DO METRÔ DE SÃO PAULO 
 

O Sistema de Monitoramento Contínuo e Automatizado da Ponte Estaiada da 

Linha 5 do Metrô de São Paulo é composto por sensores de vibração 

(acelerômetros) e uma estação meteorológica compacta. 

A Ponte Estaiada abriga a estação Santo Amaro da Linha 5 do Metrô de São 

Paulo , inaugurada em 20/01/2002, que está localizada na Av. Guido Caloi, 2.221 

sobre o rio Pinheiros em São Paulo – SP. 

As atividades de instalação e configuração dos sistemas ocorreram entre os 

dias 11/01 a 29/01/2010, em jornadas de trabalho diurnos e noturnos, devido à 

necessidade de acesso a via permanente por um longo período. 

 

3.1 DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA E O MEIO. 

 

A Estação/Ponte Metro ferroviária Santo Amaro é parte integrante da Linha 5-

Lilás do Metrô (Capão Redondo – Largo Treze de Maio). A estação foi construída 

sobre a ponte para permitir o acesso de passageiros nas duas margens do rio. 

A estrutura da ponte compõe-se de uma torre principal, de onde saem os 

estais, e quatro pilares de apoio. A superestrutura forma um caixão unicelular de 

concreto protendido com 2,50 m de altura e 8,30 m de largura. A torre possui 65,00 

m de altura acima do leito do rio. A ponte conta com 34 estais, 17 de cada lado da 

torre. Os cabos são compostos por um conjunto mínimo de 37 cordoalhas e máximo 

de 55. O vão principal da ponte é de 122 m. 

Os estais estão distribuídos de forma mista, alternativa intermediária entre os 

desenhos em harpa (com estais paralelos) e leque (todos partindo de um ponto). Os 

ângulos formados pelos estais em relação à torre não são uniformes nos dois lados, 

pois o vão principal é mais extenso do que sua retaguarda.  

A estação apresenta duas vias permanentes, uma no sentido Largo Treze e 

outra no sentido Capão Redondo, ocupando uma área de 7.128,00 m² e 

transportando em horário de pico cerca de 25 mil passageiros por hora. 

As fotos a seguir ilustram a estrutura da ponte. 
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Fotografia 1 - Vista geral da ponte estaiada. 

 
Fonte: acervo Metrô (2010). 

 

Fotografia 2 - Vista geral do mastro e ancoragens. 

                 
Fonte: acervo Metrô (2010). 
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Fotografia 3 – Vista geral da plataforma 01 sentido Capão Redondo. 

 
Fonte: acervo Metrô (2010). 

 

3.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

As atividades de instalação que foram desenvolvidas na estação tiveram 

como subsídios a modelagem matemática, desta forma foram identificados os 

principais pontos aonde ocorreram níveis de vibração acentuados. Além disso, as 

posições e direções dos sensores possibilitam o acompanhamento pela manutenção 

do Metrô das frequências naturais e das deformadas modais da estrutura, 

possibilitando a avaliação contínua de eventuais degradações da estrutura e 

surgimento de anomalias. 

Foram instalados 12 sensores de vibração GS-6500 da marca LUPATECH, 

baseados na tecnologia de rede de Bragg em fibra ótica e uma estação 

meteorológica da marca LUFFT composta por um anemômetro, painel primário e 

secundário. 

A equipe técnica realizou a instalação dos instrumentos no topo do mastro, 

nos estais 304 e 317, e na seção 304 do caixão, localizada a ¼ do maior vão e na 

seção 309 do caixão, localizada no meio do maior vão.  
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3.2.1 Instalação dos Instrumentos e Cabeamento 
 

A instalação dos acelerômetros no caixão nas seções 304 e 309 e no mastro, 

ocorreram no período diurno, após a passagem dos cabos secundários com 1 fibra 

da marca Haowave pelas eletro calhas no interior da superestrutura e no interior do 

mastro sendo fixadas por braçadeiras de nylon. 

Para realização das instalações foi necessário a passagem ao todo 780 

metros de cabos, nos quais contemplaram os cabos de fibra ótica e o cabo principal 

da FURUKAWA de 06 fibras que sai do distribuidor ótico, na sala técnica  - Sala de 

Proteção e Controle (SPC – 64), dentro da estação, e vai até a caixa de passagem 

ótica no interior da superestrutura. 

No mastro foram instalados dois acelerômetros um serial e outro terminal, nos 

eixos x e y. Para realizar uma completa analise da estrutura ressaltamos que foi 

necessário realizar a medição da direção e velocidade do vento na estação, 

instalando um sensor ultrassônico WS-200 – UMB da marca LUFFT.  A estação foi 

fixada no topo de um tubo de aço inoxidável de Ø 2,5” x 3,00 m de altura que foi 

conectado por meio de braçadeiras de aço inoxidável na estrutura. O 

posicionamento correto da estação foi realizado com o auxilio de uma bússola, onde 

o sensor foi direcionado para norte.  

Para realização da comunicação da estação com o sistema de aquisição de 

dados houve a necessidade de instalar um painel primário no mastro (El. 785,42 m), 

pelo lado interno. O painel é composto por módulos ISOCON – UMB RS232. 

Nos estais 304 e 317 foram instalados dois acelerômetros em cada um dos 

estais, um serial e um terminal, nos eixos z1 e y1, junto com o cabo secundário. O 

cabo secundário que realiza a ligação com os sensores dos estais foi protegido por 

fita de filme de polietileno adesiva. 

Durante o processo de instalação contou-se com auxilio da máquina de 

emenda por fusão de fibra ótica modelo FSM – 50S e clivador de precisão modelo 

CT – 20 da marca Fujikura, para realizar a emenda das fibras entre os acelerômetros 

e com os cabos secundários. Além das ferramentas citadas, foi instalada uma 

proteção mecânica nos sensores contra intempéries e vandalismo, sendo que para 

uma melhor vedação da proteção foi utilizado silicone de cura acética com fungicida 

e elevada resistência mecânica, da marca SILOC.  



21 
 

Os desenhos e fotos a seguir ilustram o posicionamento dos sensores. 

Desenho 1 - Croqui da Ponte Estaiada Instrumentada (medidas em 

centímetros). 

 
Fonte: Acervo Metrô – DE-CPTM AA8360-9 
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SEM ESCALA
CORTE A-A

SEM ESCALA
CORTE B-B

D

D

SEM ESCALA
DETALHE 01

CORTE D-D

SEM ESCALA
CORTE C-C

Desenho 2 – Croquis das Seções Instrumentadas (medidas em centímetros). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Metrô – DE-CPTM AA8360-9 
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Desenho 3 – Croqui da Configuração dos Cabos (medidas em centímetros). 

 

 
Fonte: Acervo Metrô – DE-CPTM AA8360-9 
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Fotografia 4 –. Vista do anemômetro fixado na estrutura. 

 
Fonte: acervo Metrô (2010). 

 

Fotografia 5 – Acelerômetros no estai 304 e proteção do cabo secundário. 

 
Fonte: acervo Metrô (2010). 
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Fotografia 6 – Acelerômetros no estai 317 e proteção do cabo secundário. 

 
Fonte: acervo Metrô (2010). 

 

 

3.2.2 Instalação dos Instrumentos e Cabeamento 
 

A central de aquisição de dados foi instalada na sala técnica SPC – 64, após 

o termino dos serviços no interior da superestrutura, estais e o mastro. O sistema é 

composto por um BraggSCOPE FS 5600 da FiberSensing, realizando a aquisição de 

dados dos acelerômetros, arquivando e transmitindo as informações para o Centro 

de Controle da Linha 5 (C C 5), localizado na Estação Capão Redondo, através da 

rede ethernet integrado.  

Para aquisição dos dados da estação meteorológica foi utilizado um 

computador onde está instalado o software SmartView que gerencia, armazena e 

transmite os dados para a C C 5, na mesma base de tempo que o BraggSCOPE. 

O cabeamento óptico principal dos acelerômetros foi instalado na caixa de 

distribuição, saindo quatro sensores que são conectados aos quatro canais do 

BraggSCOPE , Ch 00, Ch01, Ch 02 e Ch 03, conforme a figura, abaixo. 
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Figura 3 – Croqui de Configuração dos Cabos no BraggSCOPE 

 
Fonte: acervo Metrô (2010). 

 

Tabela 2 – Quantidade de cabos óticos utilizados 

 
Fonte: acervo Metrô (2010). 

 

O sistema de aquisição de dados dos acelerômetros realiza a coleta das 

informações com uma frequência de 500 Hz, realizando a varredura nos 04 canais, e 

gerando gráficos dinamicamente em sua tela e transmitindo ao C.C.5. O software 

que permite transmissão de dados dos sensores para o usuário é o Ilog, do mesmo 

fabricante do hardware a FiberSensing. 

 
3.2.3 Características Técnicas dos Sensores, Sistema de Aquisição e Cabos 
Óticos. 
 

Os sensores de aceleração instalados da marca LUPATECH são do modelo 

GS 6500, com o corpo revestido de alumínio, e opera em rede de Bragg por meio de 

fibra ótica. O sensor trabalha em um faixa de medida 0 a 80 g com sensibilidade 

ótica de 10 pm/g.  

 

LEGENDA:

Cabo Local Comprimento ( m ) Nº de Sensores

Principal Caixa de Passagem Ótica até SPC 64 170 -

Secundário Mastro até Caixa de Passagem Ótica 70 2

Secundário S304 até Caixa de Passagem Ótica 40 4

Secundário S309 até Caixa de Passagem Ótica 80 2

Secundário Estai 304 até Caixa de Passagem Ótica 40 2

Secundário Estai 317 até Caixa de Passagem Ótica 140 2

Estação Metereológica Mastro até SPC 64 240 1

Total - 780 12 Acelerômetros e 1 Anemômetro

Cabeamento Utilizado 
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Figura 4 – Ilustração dos Acelerômetros Instalados (medidas em centímetros). 

 
Fonte: acervo Metrô (2010). 

 

O sistema de aquisição de dados BraggSCOPE, possibilita a medições das 

vibrações, arquivamento e transmissão de dados por meio de 04 canais óticos, 

sendo de fácil manuseio pelo usuário. Sua tela touch screen e suas portas USB e 

Ethernet possibilita grande compatibilidade com os demais sistemas que o integram. 

O software está baseado em plataforma Labview da National Instruments, 

possibilitando a expansão do sistema com adição de novos softwares. 

Sendo um sistema que possibilita uma precisão de ± 20 pm ou 2x10-8 mm, 

permite a coleta de dados por sensor em até 20000 Hz. 

 

Figura 5 – Imagem do BraggSCOPE Instalado.

 
Fonte: acervo Metrô (2010). 

 

O cabeamento ótico utilizado foi separado em primário e secundário. O 

primário é formado por um cabo ótico dielétrico autossustentado com núcleo 

resistente a penetração de umidade e envolto por material termoplástico da marca 
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FURUKAWA, com especificação CFOA-SM-AS120-RA 06F 11/2009 Anatel 1626-06-

02 LOTE: 02484. O cabo secundário HAOWAVE é composto por uma fibra e 

protegido por aço blindado, resistente a torção e a roedores. 

A estação meteorológica é o sensor responsável por captar a direção e 

velocidade dos ventos atuantes. O modelo instalado no alto do mastro da ponte é o 

V200A-UMB conforme imagem abaixo. Sua comunicação com o software Smartview 

é por meio de um protocolo de comunicação RS-485. 

 

Figura 6 – Imagem do WS-200 Instalado. 

 

Fonte: acervo Metrô (2010). 

O sensor é fabricado pela LUFT MESS e possui as especificações 

apresentadas abaixo : 

Especificações técnicas 

Unidades medidas: °, m/s e °C 

Resolução: 0,1m/s (velocidade do vento) 

                   0,1K (temperatura) 

                   0,1° (direção do vento) 

Alimentação: 24VDC, max. 200 VA 

                     12VDC (com redtrições) 

Grau de proteção: IP 65 

Sinal de saída: 4-20 mA (instantânea, AVG,MIN, MAX) 

Tempo de medição do valor atual: 1-10 segundos 

Saída analógica: Modo semi duplex 

Funções: MÉDIA (aritmética vetor), MIN, MAX (1-10min) 
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Resolução: 16 bit 

Taxa de transferência: 1200-57600 

Carga: 300 Ohm max. 

Conexão através de plug 8 pinos 

Protocolo de comunicação aberto: ASC 2 

                                                        UMU 

                                                        SDI 12 

                                                        MODBUSRTU  

Faixa de medição 

Direção do vento: 0,1 a 360° 

       Precisão: +/- 2 RMSE >1,0m/s 

       Resolução: 0,1° 

       Unidades: ° 

Velocidade do vento: 0 a 65m/s 

       Precisão: +/- 0,2 m/s RMSE (< 2 m/s) 

                       +/- 1,5% RMSE (>=2m/s) da medição 

       Resolução: 0,1m/s 

       Unidades: m/s; km/h, mph; kts 

Temperatura: -50 a 70 °C 

       Precisão: +/- 2,0k (sem aquecimento e sem exposição ao sol) 

       Resolução: 0,1k 

       Unidades: °C 

       Principio: Ultrassônico 

Fonte: Lufft, Catalogo de Instrumentos. Anemômetro (2012). 

 

3.2.4 Aquisição e Transmissão de Dados. 
 

Os dados dos sensores de aceleração serão armazenados no hard disk do 

BraggSCOPE, possibilitando ao setor de manutenção civil a coleta das informações 

periodicamente. Os dados da estação meteorológica serão armazenados no 

computador possibilitando também a coleta periódica dos dados. Todos os valores 

medidos serão transferidos em tempo real para a C C 5, por meio da rede interna do 

metrô, para acompanhamento e tomadas de decisões quanto a operação da ponte. 
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O módulo ADAM 6060 transmite os sinais que estão armazenados no 

computador, que foram coletados da estação meteorológica, para o sistema de rede 

interna do Metrô, possibilitando o acompanhamento em tempo real da situação do 

vento. 

Figura 7 – Módulo ADAM 6060 

 
Fonte: acervo Metrô (2010). 

Com a responsabilidade de transmitir os sinais para a rede interna de 

comunicação do Metrô o módulo ADAM 6060 foi fixado dentro do gabinete, junto ao 

computador que recebe as informações do monitoramento. Junto ao módulo, foi 

instalado também um relé que permite a correta funcionalidade do sistema. O relé 

instalado é fabricado pela Finder possuindo voltagem de 24V e resistência de 8A. 

Os dados da estação meteorológica são processados no software de controle 

de vento e apresentados na tela do computador conforme a figura 7, abaixo. 

Os limites de velocidade estabelecidos pelas normas, são identificados pelo 

software e sinalizados com as seguintes cores: 

Verde – Velocidade do vento abaixo de 60 km/h, operação normal; 

Amarelo – Velocidade do vento acima de 60 km/h e abaixo de 80 km/h, 

operação com restrição de velocidade; 

Vermelho – Velocidade do vento acima de 80 km/h, paralização da operação 

comercial. 

Esses parâmetros visam garantir o conforto do usuário em relação às 

vibrações na ponte estaiada e no trem em operação, sobre a ponte estaiada. 
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Figura 8 – Tela do software de controle de vento pronta para consulta 

 
Fonte: acervo Metrô (2010). 

Nesta etapa é possível verificar informações de velocidade, direção e histórico 

do vento através do menu localizado à esquerda. 

O setor de manutenção pode acessar remotamente o Braggscope, através da 

rede Metronet e verificar os dados de vibrações nos estais em tempo real. 

A seguir temos as telas do Braggscope visualizadas no computador da 

Manutenção no Pátio Jabaquara, em tempo real, monitorando os dados da estação 

Santo Amaro. 

 

3.2.4.1 Dados do Controle de Vibrações. 
 

Os dados dos sensores de aceleração, armazenados no hard disk do 

BraggSCOPE são coletados através da rede Metronet, 

Os dados são acompanhados pelo setor e manutenção civil do Metrô em 

tempo real; 

A seguir podemos ver algumas telas do BragggSCOPE, durante o 

monitoramento de vibrações nos estais da ponte estaiada. 
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Figura 9 – Tela do software de controle de vibrações com informações online 

 
Fonte: acervo Metrô (2012) 

 

3.2.4.2 Software de processamento dos dados de vibração 
Nos computadores da manutenção foram instalados softwares desenvolvidos 

especialmente para o Metrô, pela empresa Concremat, para a verificação das forças 

nos estais, através do processamento dos dados armazenados no hard disk do 

BraggSCOPE. 

A seguir podemos ver algumas telas do software, conforme figuras 9 e 10, 

abaixo. 

Na figura 9 temos a tela apresentando os resultados do calculo das forças no 

estais, após o processamento dos dados coletados. 

A sinalização verde indica que as forças estão de acordo com os dados de 

projeto. 

Caso os dados apresentem uma variação de 10%, a sinalização será amarela 

e caso seja maior do que 10%, a sinalização será vermelha. 

Em ambos os casos, deverá ser realizada uma inspeção nos estais, para 

verificar a existência de possíveis anomalias. 
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Figura 10 – Tela do software de calculo da força nos estais. 

 
Fonte: acervo Metrô (2012) 

 

A figura 10 mostra o histórico das aquisições, que se iniciou em janeiro de 

2011. 

 

Figura 11 – Tela do software com o resultado dos dados coletados 

 
Fonte: acervo Metrô (2012) 
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 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O pioneirismo da construção da primeira ponte estaiada do Brasil, aliado ao 

fato da primeira estação de Metrô localizada em uma ponte estaiada no mundo, 

trouxeram grandes desafios as esquipes de operação e manutenção civil do Metrô 

de São Paulo. 

Mesmo nos centros mais avançados do mundo, os sistemas de 

monitoramento remoto em pontes estaiadas estão sendo gradativamente 

implantados, e ainda não existem muitos trabalhos divulgados com a analise dos 

dados obtidos. 
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5 CONCLUSÃO 

A iniciativa do Metrô de São Paulo, sempre na vanguarda das ações de 

engenharia, principalmente nas questões de manutenção, vem preencher uma 

lacuna existente na manutenção de estruturas de obras de artes especiais, como a 

ponte estaiada da estação Santo Amaro da linha 5. 

Os desafios a serem enfrentados com relação as vibrações que a estrutura 

esta sujeita devido a ação dos ventos, da chuva e da circulação dos trens, levaram a 

um ampla pesquisa para determinar as condições ideais para o controle de 

vibrações e da integridade estrutural da ponte estaiada, razão pela qual, este 

sistema, aqui avaliado, tornou-se realidade somente agora, doze anos após a 

construção da ponte. 

 A partir dos dados do sistema de monitoramento remoto e automatizado da 

Ponte Estaiada da Estação Santo Amaro, será criado um banco de dados com as 

informações até então inéditas, como o histórico das velocidades dos ventos da 

região, a uma altura de 50 m, o que permitira analises mais acurada para futuros 

projetos. 

As analises de vibração das estruturas da ponte estaiada, voltadas para o 

conforto humano, poderão subsidiar normas a serem publicadas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), uma vez que inexistem normas brasileiras 

sobre o assunto. 

O sistema de monitoramento remoto e automatizado permite, a partir dos 

dados de vibração da estrutura, avaliar as condições das cordoalhas dos estais, por 

meio de cálculos e compará-los com os valores de projeto, sem a necessidade de 

verificação in loco, uma vez que devido a circulação de trens durante vinte horas por 

dia, o acesso as estruturas fica limitado. Os deslocamentos das equipes de 

manutenção ao local, podem ser otimizados, uma vez que os dados estão sempre 

atualizados, sendo possível programar as atividades com maior precisão. 
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