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Proposta de Metodologia: Predição de Vibração Ferroviária 

SIMMEC/EMMCOMP 2014 
XI Simpósio de Mecânica Computacional  e II Encontro Mineiro de Modelagem Computacional 
ABMEC, Juiz de Fora, MG, 28-30 de maio de 2014 

1 INTRODUÇÃO 

Para estudar a vibração ambiental ferroviária, que são as vibrações provenientes de 
ferrovias sobre seu entrono, é necessário saber como medir, ter critérios de avaliação e 
realizar predição de vibração ambiental. 

No Brasil, a medição da vibração ambiental ferroviária geralmente é feita em casos 
específicos onde se percebe que o potencial de danos a edificações pode ser de elevado risco a 
estrutura, como no caso de prédios antigos bastante próximos a linhas férreas. 

Como no Brasil não há uma regulamentação própria para a medição de vibração 
ambiental ferroviária, o responsável técnico utiliza critérios de outros países fundamentados 
em artigos científicos, documentos técnicos e resoluções. 

A predição de vibração ambiental ferroviária é uma ferramenta para entender quais os 
efeitos que serão observados no futuro em uma determinada situação. Normalmente, a 
predição passa a ser desenvolvida e estudada somente quando a medição e os critérios de 
avaliação já estão consolidados. 

Neste contexto, por falta de normas/legislação, no Brasil o método de medição, os 
critérios de avaliação e a predição de vibração ambiental ferroviária não são os mesmos 
utilizados por diferentes profissionais acadêmicos e comerciais. Com isto, por exemplo, 
trabalhos diferentes podem obter conclusões opostas no estudo de uma mesma situação. 

1.1   Objetivo 

O objetivo específico deste trabalho é propor metodologia para realizar predição de 
vibração ambiental de passagens de composições ferroviárias de carga, tomando como base o 
chamado “Método Sueco de Predição de Vibração” (Suhairy, 2000). Para o desenvolvimento 
deste objetivo foi necessária etapa experimental com o propósito de caracterizar níveis de 
vibração de passagens de composições ferroviárias que tipicamente circulam na malha 
ferroviária brasileira. 

1.2   Justificativa 

A necessidade de se ter métodos para efetuar a predição de vibração ambiental ferroviária 
dentro da realidade brasileira é de grande importância tanto para uma padronização de como 
realizar tal atividade, quanto para propor técnicas que possam auxiliar aos profissionais de 
forma efetiva em trabalhos futuros. 

A padronização é indicada para que todos os estudos sigam um mesmo procedimento de 
forma que não haja diferenças ao avaliar uma mesma situação e é fundamental para 
fiscalização de órgãos ambientais. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1   Fontes de Vibração Ferroviária 

Segundo Thompson (2009) as principais fontes de vibração da passagem de composição 
ferroviária são: a rolagem (entre roda e trilho), a curva squeal (“curve squeal”) e a tração 
motora. O mecanismo de geração de vibração da rolagem é a interação, durante o 
deslocamento, entre roda e trilho devido à rugosidade do conjunto roda-trilho conforme 
apresentado na Fig. 1. A vibração devida à curva squeal é gerada pelo contato das bordas das 
rodas com as bordas dos trilhos.  Por último, a vibração da tração motora é proveniente da 
operação do motor (a diesel ou elétrico), do sistema de transmissão, do sistema de exaustão e 
da ventilação da composição ferroviária.  

 

Figura 1. Mecanismo de geração de ruído e vibração por rolagem. Fonte: Vedrami e Paul (2009) 

2.2  Termos e Descritores de Vibração Ambiental 

A seguir são apresentadas as definições dos termos técnicos e descritores de vibração 
ambiental comumente utilizados. 

Vef: é a velocidade r.m.s global referente a todo o tempo de medição. (AZEVEDO E 
PATRÍCIO, 2001) 

Vef,max: é a velocidade r.m.s global máxima entre todos os tempos de integração medidos. 
(DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE – USA, 2006) 

Vpico: é a velocidade de pico global máxima entre todos os tempos de integração medidos. 
(DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE – USA, 2006) 

Vp,Hz: é a velocidade de pico máxima entre as freqüências do espectro medido em FFT. 
(WHIFFIN e LEONARD, 1971) 

Eixos de medição de vibração: os eixos de medição de vibração são definidos por suas 03 
direções, as quais são estabelecidas pelos eixos do sistema cartesiano de coordenadas. O eixo 
vertical é designado por z e os eixos horizontais são designados por x e y. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1  Medição de Vibração Ambiental 

Não há normas específicas para a medição de vibração ambiental ferroviária, sendo essa 
medição realizada seguindo normas de vibração em geral. Normalmente a medição de 
vibração é realizada com os procedimentos estabelecidos pela norma DIN 45669 – Parte 1 
(DIN, 1995) e Parte 2 (DIN, 2005), ou outras normas que se baseiam nesta.  

A norma DIN 45669 estabelece as características do equipamento de medição de 
vibração em sua Parte 1 (DIN, 1995) e o método de medição de vibração em sua Parte 2 (DIN, 
2005). A seguir são listados os principais procedimentos que devem ser seguidos para 
medição de vibração de acordo com a norma DIN 45669 – Parte 1 (DIN, 1995) e Parte 2 
(DIN, 2005). 

- Requisitos do equipamento de medição de vibração: 

• Equipamento classe 1 ou classe 2; 

• Faixa de medição em freqüência de 1Hz a 315Hz; 

• Direções de medição definidas em relação ao sistema de coordenadas cartesianas 
(eixo vertical designado por z e eixos horizontais designados por x e y); 

• Recomenda Tempo de Integração (τ) de 0,125 segundo (correspondente ao tempo 
de integração “fast” dos medidores de pressão sonora) para realização de 
medições e de 1,0 segundo para realização de verificação. 

- A verificação do equipamento de medição de vibração pode ser feita pela entrada de 
uma excitação mecânica ou por teste de sinais, ambos de acordo com as especificações e 
procedimentos do fabricante do equipamento. 

- O ponto de medição deve ser definido de forma a adequar ao propósito da avaliação. 
Como regra, podem ser definidos os seguintes locais de medição: 

• Fundações de construções e componentes estruturais (pisos, paredes...) para 
avaliar o efeito de vibrações em edificações; 

• Pisos em diversos andares para avaliar o efeito da vibração em seres humanos 
(DIN 4150-2); 

• Subsolo para avaliar uma área de futuras construções. 

- Ao avaliar vibrações em fundações, o ponto de medição não deve estar a mais de 0,5 
metro do solo e, preferencialmente, a medição pode ser realizada fora da fundação (no solo) 
de forma que o local de medição fique mais próximo da fonte de vibração. 

- Pontos de medição no solo também podem ser estabelecidos em substituição da 
medição no subsolo, desde que sejam observadas as heterogeneidades do solo e distâncias 
entre a fonte de vibração e o local de medição. 
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- Direção dos eixos de medição: eixo z na direção vertical e o eixo (horizontal) x na 
direção da fonte de vibração. 

- Montagem dos transdutores deve ser feita de forma a não interferir no resultado da 
vibração a ser medida. Preferencialmente, monta-se o transdutor em superfícies rígidas, de 
forma que o transdutor e o objeto de medição (solo, piso, fundação...) fiquem firmemente 
conectados e, assim, evite ressonâncias e movimentos indesejados na faixa de medição (de 
1Hz a 315Hz). Esse procedimento deve ser adotado em todas as direções de medição (eixos x, 
y e z). 

- O Tempo de Medição deve ser suficiente para representar a vibração em análise. 

- Período de Medição deve ser estabelecido conforme o tipo de vibração e o tipo de 
objeto de medição, ou estipulado por legislação, normas... 

- Todos os fatores que influenciarem ou interferirem nos resultados das medições de 
vibração devem ser detalhadamente descritos. 

3.2  Predição de Vibração Ambiental Ferroviária 

Suhairy (2000) desenvolveu o chamado “Método Sueco de Previsão de Vibração” para a 
predição de vibração ambiental proveniente de passagem de composição ferroviária, o qual é 
apresentado resumidamente a seguir. 

O procedimento do “Método Sueco de Previsão de Vibração” resume-se na utilização da 
Eq. 01, a qual prever o valor máximo da velocidade eficaz (Vef,max) da passagem de uma 
composição ferroviária. 
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Onde: 

Vef,max,0 corresponde ao valor da Vef,max medida à distância de referência Dvib,0 de 20 
metros para uma velocidade de referência de circulação da composição ferroviária Cvib,0  de 70 
km/h; 

Dvib é a distância efetiva do ponto de previsão à linha férrea; 

FD é o fator de atenuação com a distância; 

Cvib é a velocidade efetiva da composição ferroviária; 

FC é o fator de variação com a velocidade de circulação da composição ferroviária, sendo 
assumido o valor de 0,9; 

FR é o fator de qualidade da linha, sendo assumido o valor de 0,8; 

FB é o fator de amplificação do edifício, sendo assumido o valor de 2 para casas comuns. 
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4 METODOLOGIA 

4.1  Equipamentos de Medição de Vibração 

Os equipamentos principais utilizados nas medições de vibração foram 01 (um) medidor 
de vibração (vibrômetro), 01 (um) acelerômetro triaxial e 01 (um) calibrador portátil de 
aferição do conjunto “Vibrômetro e Acelerômetro”. Todos esses equipamentos possuem 
calibração por normas adequadas ao seu uso. Na Tab. 1 estão apresentadas as características 
dos equipamentos principais para medição de vibração. 

 

Tabela 1. Lista dos equipamentos principais para medição de vibração  

Equipamento Fabricante Modelo Nº de Série 
Normas de 
Calibração 

Data da 
Última 

Calibração 

Vibrômetro Svantek Svan 948 8819 
ISO 16063-21: 

2003 
25/03/2011 

Acelerômetro 
Triaxial 

Dytran 
Instruments 

3233A 1061 
ANSI/NCSL Z540-

1-1994 
11/06/2013 

Calibrador 
Portátil de 
Vibração 

PCB 
Piezotronics  

PCB 

394C06 
3168 

ISO 16063-21: 
2003 

21/01/2011 

4.2  Procedimentos de Medição Adotados 

Para medições de vibração ambiental ferroviária foi considerada uma linha férrea 
denominada neste trabalho por “E”, na qual o fluxo de composições ferroviárias é 
predominantemente de trens de carga que tipicamente circulam na malha ferroviária brasileira. 
Na linha férrea E foi selecionado um local de medição em área aberta rural ou urbana (sem 
edificações e topografia plana). Neste local de medição foram estabelecidos 03 (três) pontos 
de medição de vibração ambiental a distâncias de 25m, 50m e 75m da linha férrea. 

Todos os procedimentos de medição de vibração utilizados seguiram as recomendações 
da Norma Alemã DIN 45669 – Mechanical Vibration and Shock Measurement. A seguir estão 
listados alguns procedimentos que necessitam de detalhamento. 

• Registro da aceleração da vibração nos 03 (três) eixos cartesianos (x, y e z) 
simultaneamente, de forma a atender as necessidades para o cálculo dos 
descritores de vibração ambiental utilizados pelos critérios de avaliação de 
vibração ambiental. 
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• O acelerômetro triaxial foi afixado no solo em cada ponto de medição, utilizando 
uma bolacha de metal de 2 (duas) polegadas de diâmetro aterrada na terra e uma 
massa adesiva para fixar o acelerômetro na bolacha, conforme as fotos das Figs. 
02 e 03.  

• A posição do acelerômetro foi definida posicionando o eixo x perpendicularmente 
à linha férrea, o eixo y paralelamente à linha férrea e o eixo z ortogonal aos eixos 
x e y. 

• Faixa de medição em freqüência de 1Hz a 615Hz em FFT (Fast Fourier 
Transform) com passo de 0,391Hz. 

• O tempo de medição da passagem de composição ferroviária foi igual à duração 
desse evento. O tempo de medição da vibração residual, vibração sem a presença 
de passagem de composição ou qualquer outra fonte de vibração alheia ao objeto 
de estudo, foi igual a 10 (dez) minutos. 

• Tempo de Integração (τ) igual a 0,100 segundo. 

 

 

Figura 1. Montagem para afixação do acelerômetro triaxial ao solo 

Crédito foto: Frederico Silva Horta 
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Figura 2. Acelerômetro triaxial afixado ao solo e medidor de vibração em um ponto de medição 

Crédito foto: Frederico Silva Horta 

5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Como método de predição de vibração ambiental ferroviária propõe-se o “Método Sueco 
de Previsão de Vibração” (item 3.2) com algumas adaptações conforme a Eq. 02. 

BR

F

vib

vib

F

vib

vib
efef FF

C
C

D
DVV

CD

××⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×=

0,0,
0,

   (02) 

Onde: 

Vef,0 corresponde média aritmética dos maiores valores de Vef entre os eixos x, y e z das 
medições de vibração com passagem de composições ferroviárias em um ponto a uma 
distância de referência Dvib,0 de 50 (cinqüenta) metros da linha férrea; 

Cvib,0  é a velocidade média  de circulação das composições ferroviárias durante as 
medições de  Vef,0; 

Dvib é a distância do ponto de previsão à linha férrea; 

FD é o fator de atenuação com a distância, sendo assumido o valor de -0,6, o qual é o 
valor típico praticado na Suécia; 

Cvib é a velocidade da composição ferroviária de que se quer predizer a vibração; 

FC é o fator de variação com a velocidade da composição ferroviária, sendo assumido o 
valor tipicamente praticado de 0,9; 

FR é o fator de qualidade da linha, sendo assumido o valor de 1 devido ao fato de não se 
ter parâmetros para basear a avaliação da qualidade da linha férrea; 
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FB é o fator de amplificação do edifício, sendo assumido o valor de 1, visto que as 
medições foram realizadas no solo. 

Resumindo, as variáveis do método proposto são Vef,0, Cvib,0, Cvib e Dvib sendo os outros 
parâmetros constates pré-estabelecidas conforme a seguir. 

Dvib,0 = 50m 

FD = -0,6 

FC = 0,9 

FR = 1 

FB = 1 

Para aplicação do método proposto, foi realizada a predição vibração ambiental da linha 
férrea “E” (pontos de medição E05, E06 e E07). Nessa área o ponto de referência é o ponto de 
medição E06 por estar posicionado a uma distância de 50 (cinqüenta) metros (Dvib,0) da linha 
férrea. No ponto E06 a média aritmética dos maiores valores de Vef entre os eixos x, y e z das 
medições de vibração com passagem de composições ferroviárias é de 1,08mm/s (Cvib,0) e a 
velocidade média estimada das passagens de composições ferroviárias durante a medição é de 
50km/h (Cvib,0). Com esses dados e as constates pré-estabelecidas pelo método proposto, foi 
realizada a predição de vibração da linha férrea “E” nos pontos de medição (E05, E06 e E07) 
e em mais 02 (dois) pontos de avaliação (EV01 e EV02). Os resultados dessa predição de 
vibração estão apresentados na Tab. 2. 

 

Tabela 2. Níveis de vibração Vef previstos e medidos no entorno da linha férrea “E” 

Ponto de 
Avaliação 

Dvib [m] 
Cvib 

[km/h] 

Vef   
Previsto* 
[mm/s] 

Vef 
Medido** 

[mm/s] 

Erro [%] 
[(VefSimulado - VefMedido) / 

VefMedido] 

E05 25 50 1,64 2,53 -35,2 

E06 50 50 1,08 1,08 0,0 

E07 75 50 0,85 1,00 -15,0 

EV01 100 50 0,71 - - 

EV02 200 50 0,47 - - 

* Vef Previsto calculado de acordo com a Eq. 02.  

** Média aritmética dos maiores valores de Vef entre os eixos x, y e z das 03 (três) medições de vibração 
com passagem de composições ferroviárias em cada ponto de medição. 
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O erro obtido comparando Vef previsto com Vef medido (Tab. 2) pode ser reduzido 
aumentando o número de medições de passagem de composições em cada ponto ou 
realizando medições simultâneas com o ponto de referência E06 com os demais. 

Na Fig. 4 são apresentados os níveis de vibração Vef previstos no entorno da linha férrea 
“E”. Na Fig. 5 são apresentados os níveis de vibração Vef previstos no ponto E06 para 
diversas velocidades da passagem de composição ferroviária, determinados conforme o 
método proposto. 

 
Figura 3: Níveis de vibração Vef previstos no entorno da linha férrea “E” 

 
Figura 4: Níveis de vibração Vef previstos no ponto de avaliação E06 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com os resultados deste trabalho foi possível propor metodologia para realizar predição 
de vibração ambiental de passagens de composições ferroviárias. Além disso, com as 
medições realizadas, foi criado um banco de dados de níveis de vibração ambiental típicos das 
malhas ferroviárias brasileiras. 

Algumas propostas de trabalhos são pertinentes. 

• Estudo de outros sistemas lineares de transporte brasileiros, como o metroviário e 
rodoviário.  

• Realizar análise de dinâmica de estruturas de sistemas construtivos típicos no 
Brasil, considerando sobre essas estruturas a ação dos níveis de vibração 
apresentados neste trabalho. 

• Estudo e avaliação de diferentes tipos de mitigação de vibração ambiental 
ferroviária. 

• Estudo da vibração ocupacional ferroviária brasileira. 
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