
 

 

 

Caracterização acústica e vibracional das Linhas do Metrô de São Paulo 
 

Sérgio Luís Silva 

Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ - DO-GMT-MTT-EPV
 

Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 134 – Bl B 1ºAnd – Jabaquara – São Paulo – SP 
F. (11) 5060-4598 

sesilva@metrosp.com.br 
 

1. RESENHA  
A caracterização acústica e vibracional tem por objetivos: conhecimento da atual condição das linhas com 
relação aos ruídos e vibrações emitidas pelo tráfego dos trens; a utilização dos dados em investigações 
prévias das reclamações de ruídos e vibrações efetuadas por moradores lindeiros e a utilização das 
informações em projetos de futuras linhas. 
 
 
2. PALAVRAS-CHAVE  
Caracterização acústica; caracterização vibracional; lindeiros; tráfego de trens. 
 
 
3. INTRODUÇÃO  
A dinâmica que envolve os sistemas de transporte sobre trilhos traz muitos benefícios aos seus usuários a as 
cidades de um modo geral, porém, acarretam também distúrbios que devem ser avaliados e tratados. Dentro 
desta problemática propusemos realizar uma caracterização acústica e vibracional das linhas do Metrô-SP, 
sendo que para isto realizamos as seguintes ações: 

1. Elaboração de desenhos contento o traçado das linhas e as principais características que influenciam 
na transmissibilidade, tais como método construtivo, tipo de superestrutura, tipo de fixação dos trilhos, 
geometria da via e velocidade dos trens na região. A elaboração destes desenhos contribuiu para 
termos uma visão de cada uma das linhas e definir quantos pontos de medição seriam necessários 
para a termos uma definição geral das condições de transmissibilidade das vibrações e emissão de 
ruídos com a passagem dos trens; 

2. Definição de pontos de medição em função da diversidade das características apontadas na 
elaboração dos desenhos. Nesta fase o fator decisivo para as definições foram as características 
geométricas da via aliadas ao método construtivo; 

3. Medições de ruído ou vibração, conforme o caso definido. A medição de vibração foi realizada com a 
instrumentação da via permanente através de acelerômetros fixados em no mínimo 3 pontos em cada 
secção de via. A medição de ruído para caracterização foi realizada nas imediações das estações a 
céu aberto com no mínimo 4 pontos e fechando um perímetro de medição; 

4. Compilação dos dados levantados nas medições com objetivo de avaliar a consistência dos dados 
obtidos e no caso das medições de ruído a utilização destas medições para entrada de dados no 
programa de análise específico e execução de simulações, e 

5. Apresentação do projeto de caracterização. 
 
 
4. TRAÇADO COM AS CARACTERÍSTICAS NAS SECÇÕES DE VIA  
Apesar de existirem vários desenhos com a configuração da via, nenhum deles continha todas as informações 
necessárias ao atendimento do nosso objetivo, partimos para uma pesquisa das várias fontes de informação 
para condensa-las em um único lugar. Assim, foram elaborados desenhos, sendo um para cada Linha do 
Metrô-SP, conforme figura 1 abaixo, sendo apresentado a seguir na figura 2, o desenho elaborado para a 
Linha 1 – Azul 
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Figura 1 – Mapa das Linhas do Metrô-SP 

 

 
Figura 2 – Desenho das Características da Linha 1 – Azul 
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Nos desenhos gerados em cada quadro contém a localização exata de cada ponto de medição, sendo na 
parte superior da representação da Linha metroviária, em laranja, ficaram os pontos de medição de vibração e 
na parte inferior, em azul, os pontos de medição de ruído.   
 
 

5. DEFINIÇÃO DOS PONTOS DE MEDIÇÃO  
Na figura 2 foi mostrado o desenho contendo os pontos definidos para medição dos ruídos e vibrações 
correspondentes à Linha 1 – Azul, onde podemos observar, por exemplo no ponto 3 as características 
apresentadas são as seguintes: Localização: VMD (Vila Mariana); Método Construtivo: túnel em VCA (vala a 
céu aberto); Superestrutura da Via: viga suporte; Tipo de Fixação: placa tipo Landis (rígida); Geometria da 
Via: curva raio 495m, superelevação de 100mm; Velocidade Máxima do Trem: 87 km/h.  
Nas tabelas abaixo estão as características das Linhas 1 – Azul, 2 – Verde, 3 – Vermelha e 5 – Lilás: 
 

Tabela 1 – Características da Linha 1 – Azul 

Ponto Modelo Construtivo Fixação Superestrutura Raio da Curva Superelevação Velocidade Tráfego

1 VCA Landis Viga Suporte 600 m 100 mm 87 km/h

2 VCA Landis Viga Suporte 900 m 70 mm 87 km/h

3 VCA Landis Viga Suporte 495 m 100 mm 87 km/h

4 VCA - Dormente de madeira engastado em laje de concreto 495 m 100 mm 75 km/h

5 SHIELD Landis Viga Suporte 350 m 70 mm 75 km/h

6 VCA - Dormente de madeira engastado em laje de concreto 1500 m 0 75 km/h

7 ELEVADO Landis Viga Suporte 300 m 170 mm 75 km/h

8 NATM Vanguard Dormente de Madeira Tangente 0 75 km/h

9 NATM Vanguard Viga Suporte Tangente 0 75 km/h

10 NATM Landis Viga Suporte 600 m 100 mm 87 km/h

11 VCA Vanguard Viga Suporte 300 m 135 mm 75 km/h

12 ELEVADO Vanguard Viga Suporte Tangente 0 75 km/h

13 NATM - Dormente de madeira engastado em laje de concreto Tangente 0 75 km/h

Tabela 1        

Linha 1 - 

Azul  

Vibração

Linha 1 - Azul

 
Ponto Modelo Construtivo Fixação Superestrutura Raio da Curva Superelevação Velocidade Tráfego

1 ELEVADO Vanguard Viga Suporte 300 m 135 mm 76 km/h

2 SAÍDA DO VCA "U" Landis Viga Suporte Tangente 0 -

3 ELEVADO Landis Viga Suporte 300 m 170 mm -

Tabela 1        

Linha 1 - 

Azul  

Ruído  
 

Tabela 2 – Características da Linha 2 – Verde 

Ponto Modelo Construtivo Fixação Superestrutura Raio da Curva Superelevação Velocidade Tráfego

1 VCA Placa Resiliente AMV em laje com Placa Resiliente 2000 m 0 62 km/h

2 VCA Placa Resiliente AMV em laje com Placa Resiliente 400 m 115 mm 62 km/h

3 NATM Clipe E Viga Suporte 400 m 115 mm 87 km/h

4 NATM Clipe E Viga Suporte 1000 m 65 mm 87 km/h

5 NATM Landis Viga Suporte 319 m 170 mm 75 km/h

6 VCA - Dormente de Madeira Tangente 0 75 km/h

7 SHIELD Nuremberg Viga Suporte 420 m 100 mm 75 km/h

8 SHIELD Nuremberg Viga Suporte 3000 m 0 87 km/h

9 SHIELD Landis Viga Suporte 5000 m 0 87 km/h

10 VCA Landis Viga Suporte 455 m 100 mm 62 km/h

11 NATM SINGELO SFC Viga Suporte 5000 m 0 87 km/h

12 NATM SINGELO SFC Viga Suporte 350 m 100 mm 75 km/h

13 VCA SFC Viga Suporte 500 m 40 mm 73 km/h

14 NATM SFC Viga Suporte Tangente 0 62 km/h

15 NATM Placa Resiliente AMV em laje com Placa Resiliente Tangente 0 75 km/h

16 NATM Jacaré Fixo Placas Resilientes Tangente 0 88 km/h

17 NATM SFC Viga Suporte 1000 m 0 88 km/h

18 NATM SFC Viga Suporte 300 m 120 mm 77 km/h

19 NATM VIPA Viga Suporte 300 m 120 mm 77 km/h

20 VCA Placa Resiliente AMV em laje com Placa Resiliente Tangente 0 100 km/h

21 VCA SFC Viga Suporte 1000 m 50 mm 100 km/h

22 NATM Placa Resiliente AMV em laje com Placa Resiliente Tangente 0 85 km/h

Linha 2 - Verde

Tabela 2        

Linha 2 - 

Verde  

Vibração

 
Ponto Modelo Construtivo Fixação Superestrutura Raio da Curva Superelevação Velocidade Tráfego

1 VCA SFC Viga Suporte 400 m 60 mm 75 km/h

2 VCA SFC Viga Suporte 400 m 60 mm 75 km/h

Tabela 2        

Linha 2 - 

Verde 

Ruído  
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Tabela 3 – Características da Linha 3 – Vermelha 

Ponto Modelo Construtivo Fixação Superestrutura Raio da Curva Superelevação Velocidade Tráfego

1 VCA Landis Viga Suporte Tangente 0 -

2 VCA Landis Viga Suporte 420 m 130 mm -

3 VCA - Dormente de Madeira Tangente 70 mm -

4 SHIELD Landis Viga Suporte 430 m 160 mm -

5 VCA Landis Viga Suporte 700 m 80 mm -

6 SHIELD Landis Viga Suporte Tangente 0 -

7 VCA - Dormente de Madeira 304 m 170 mm -

8 SHIELD Landis Viga Suporte 755 m 70 mm -

9 VCA - Dormente de Madeira Tangente 0 -

10 SUPERFÍCIE - Dormente de Concreto em Lastro Tangente 0 -

11 SUPERFÍCIE - Dormente de Concreto em Lastro 500 m 140 mm -

12 SUPERFÍCIE - Dormente de Concreto em Lastro 300 m 170 mm -

Linha 3 - Vermelha

Tabela 3        

Linha 3 - 

Vermelha 

Vibração

 
Ponto Modelo Construtivo Fixação Superestrutura Raio da Curva Superelevação Velocidade Tráfego

1 VCA Landis Viga Suporte 600 m 0 -

2 ELEVADO - Dormente de Madeira 300 m 170 mm -

3 ELEVADO Landis Viga Suporte 2000 m 20 mm -

4 ELEVADO Landis Viga Suporte 750 m 70mm -

5 SUPERFÍCIE - Dormente de Concreto em Lastro 600 m 140 mm -

6 SUPERFÍCIE - Dormente de Concreto em Lastro 300 m 170 mm -

Tabela 3        

Linha 3 - 

Vermelha  

Ruído

 
 

Tabela 4 – Características da Linha 5 – Lilás 

Ponto Modelo Construtivo Fixação Superestrutura Raio da Curva Superelevação Velocidade Tráfego

1 SUPERFÍCIE Placa Resiliente AMV em laje com Placa Resiliente 1820 m 0 75 km/h

VCA Clipe E Laje Flutuante Tangente 0 66 km/h

Linha 5 - Lilás

Tabela 4        

Linha 5 - 

Lilás  

Vibração
 

Ponto Modelo Construtivo Fixação Superestrutura Raio da Curva Superelevação Velocidade Tráfego

1 ELEVADO Clipe E Laje Flutuante 350 m 120 mm 76 km/h

2 ELEVADO Clipe E Laje Flutuante 300 m 140 mm 76 km/h

3 ELEVADO Clipe E Laje Flutuante 300 m 140 mm 76 km/h

4 ELEVADO Placa VIPA Laje Flutuante 300 m 140 mm 76 km/h

Tabela 4        

Linha 5 - 

Lilás   

Ruído
 

 
 

6. MEDIÇÕES DE RUÍDOS E VIBRAÇÕES 
Após a definição dos pontos partiu-se para as medições em campo.  
Para caracterização das vibrações nas vias do Metrô, utilizamos um sistema de monitoramento online, 
instalado durante a janela de manutenção (1h00 – 4h00), com o intuito de realizar medições condicionais e 
periódicas durante um período de 24h corridas. Este sistema configurado com um “trigger” de medição 
baseado nos níveis de vibração, faz medições em tempo real dos pontos, os sinais obtidos são temporais e 
tem uma duração média de 20s (tempo estimado da passagem de um trem). 
Com a configuração de medição condicional teremos medições baseadas na amplitude da vibração, ou seja, 
se em determinado momento a vibração exceder o nível configurado (para este caso 2g), instantaneamente o 
sistema “dispara” a medição, considerando um pré-trigger de 2s antes do evento. 
Com a configuração de medição periódica teremos medições periódicas com intervalos estabelecidos em 1h 
para cada medição, esta configuração visa garantir um número mínimo de medições caso a configuração 
condicional venha a falhar. 
Os pontos de coleta de vibração estão distribuídos de forma que: 
- 2 sensores são montados nas paredes dos túneis (um sensor no sentido radial horizontal ao sentido do 
trilho, e um sensor no sentido radial vertical ao sentido do trilho), foto 1; 
- 1 sensor montado no chão, no espaço entre trilhos e no sentido radial vertical ao sentido do trilho, foto 2; 
- 2 sensores montados em um dos trilhos (um sensor no sentido radial horizontal, e um sensor no sentido 
radial vertical), foto 3; 
As medições são realizadas respeitando a sequência dos pontos, uma vez que durante cada madrugada o 
sistema é retirado de um ponto e levado ao próximo. Caso ocorra alguma interferência externa que 
impossibilite a realização da medição em determinado ponto, imediatamente passa-se ao próximo ponto e 
assim por diante até que todos os pontos sejam monitorados. 
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Os equipamentos utilizados no processo de caracterização vibracional são de tecnologia ACOEM e auxiliam 
tanto na obtenção dos sinais característicos das passagens de trens nas vias do Metrô, como também no 
tratamento destes sinais, garantindo ainda mais a confiabilidade dos dados obtidos, o sistema utilizado é 
demonstrado na foto 4 a seguir. 
 

 
Foto 4 – Sistema de monitoramento OneproD VMS. 

 
Com o auxílio de ferramentas de comunicação, os dados medidos são coletados automaticamente na 
plataforma XPR. O usuário tira proveito de toda a capacidade de pós-processamento e análise oferecida, 
principalmente por meio da ferramenta gráfica VIBGRAPH. Além disso, o usuário pode coletar não só uma, 
mas um conjunto de medições durante determinado intervalo de tempo para fazer análises com base num 
curto histórico, graças à grande capacidade de armazenamento local do OneproD VMS. 
Nas medições de ruído foram instrumentados vários locais numa determinada região para se ter a 
caracterização daquela região. Os dados foram capturados por sonômetros calibrados e aferidos conforme 
preconiza a norma NBR 10.151. 
Os seguintes equipamentos foram utilizados para realização das medições:1 sonômetro 01dB Blue Solo, 1 
sonômetro 01dB Black Solo, 1 calibrador 01dB Cal21 e 1 GPS Garmin 60CSX 
O Estado de São Paulo, por meio da Decisão de Diretoria nº 389/2010/P, de 21-12-2010 da CETESB, dispõe 
de regulamentação específica para o controle da poluição sonora em áreas urbanizadas lindeiras a sistemas 
lineares de transportes. Para avaliar a conformidade desse tipo de ruído, são definidos vários indicadores: 
Lt : Nível de ruído equivalente, em dB (A), medido durante o período audível de uma passagem de 
composição ferroviária, obrigatoriamente inferior a 85 dB(A). 
Lra : Nível de ruído ambiente, em dB (A), característico do local, sem a influência da composição ferroviária. 
Pt : % de tempo com passagem da composição ferroviária, calculado por: 

   
 

Foto 1: Sensores instalados na parede  

Foto 2: Piso  Foto 3: Trilho  Foto 1: Parede  
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Onde:  Tt : tempo médio audível de uma passagem de composição ferroviária (s) 
Ft : Fluxo de composição ferroviária (média horária) 

Sendo assim, o nível de pressão sonora equivalente ponderado A da composição ferroviária é calculado 
usando a fórmula: 

     
Na simulação computacional, os parâmetros da fórmula acima são calculados pelo modelo de acordo com as 
características do sistema de transporte linear. Desta forma, os resultados obtidos equivalem à aplicação da 
fórmula do LAeq sobre um dia inteiro de operação da via. 
Os limites máximos de Níveis de Ruído estabelecidos pela CETESB por tipo de ocupação são os seguintes: 
  

Tabela 5 - NCA, conforme CETESB Decisão de Diretoria nº 389/2010/P, de 21-12-2010, em dB(A). 

Tipos de ocupação 
Vias novas Vias existentes 

Diurno Noturno Diurno Noturno 

Hospitais; Casas de Saúde; Asilos; Unidades Básicas de 
Atendimento; e Saúde e Creches 

55 50 60 55 

Residências; Comércios; e Serviços Locais 60 55 65 60 

Instituições de Ensino; Escolas; Faculdades; Centros 
Universitários; Universidades; Atividades Equivalentes; e 
Cultos Religiosos 

63 58 68 63 

 
As fotos de 5 a 7 demostram exemplos das medições realizadas. 
 

 
 
 
 
7. COMPILAÇÃO DO DADOS 
Os sinais obtidos durante as medições de vibração são sinais no domínio do tempo que mostram os níveis de 
vibração coletados ao decorrer do tempo de medição. Para uma melhor interpretação dos dados, faremos um 
tratamento específico nestes sinais, de maneira a obter uma FFT para cada instante de medição. Com o 
espectro de vibração poderemos visualizar as frequências específicas excitadas durante a passagem dos 
trens, o que ajudará no entendimento dos eventos causados pelo excesso de vibração.  
De posse dos dados, se fará possível agir de forma pontual em cada um dos locais onde a vibração se 
mostrar fora dos padrões estabelecidos. Após a realização das medições, começou uma nova etapa do 
trabalho que consistiu em tratar os dados obtidos, a fim de filtrar e manter as medições realizadas em 
melhores condições. Isto é necessário para garantir que os resultados finais sejam plenamente satisfatórios. 
Como o sistema fica em monitoramento durante 24h contínuas, em alguns momentos em função da própria 
operação do Metrô, tivemos trens que passaram em menor velocidade, com mais ou menos carga e em 
horários onde não há grande número de passageiros. Por isso esta etapa de tratamento dos dados é de suma 
importância para um resultado final de maior qualidade. 

Fotos 5 e 6: Sonômetro no apartamento   Foto 7: Sonômetro no estacionamento  
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Nas figuras de 3 a 6 apresentamos alguns dos gráficos possíveis de serem extraídos na etapa de compilação 
dos dados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Com as medições de ruídos o tratamento dos dados foi um pouco diferente por já se ter um software 
específico denominado CadnaA v.4.1.137, desenvolvido pela empresa Alemã Datakustik GmbH. 
O modelo de avaliação de impacto de ruído CadnaA tem por base a norma ISO 9613, Parte 1: “Cálculo da 
absorção do som pela atmosfera, 1993” e Parte 2: “Método de cálculo geral, para definição do modelo de 
propagação do ruído ao ar livre”. Nesta norma são descritos e equacionados os protocolos de cálculo 
utilizados no modelo. 
Como exemplo mostraremos os resultados das medições realizadas em PIG (estação Parada Inglesa) da 
Linha 1 – Azul, sendo apresentados na tabela 6 abaixo, as principais características do ruído medido nos 
quatro pontos de avaliação. 
 

Tabela 6 - Principais resultados das medições de níveis de pressão sonora 

Ponto NCA Leq - global Leq - Metrô Leq - ruído de fundo 

1 55 62,7 69,4 60,1 

2 55 76,6 76,6 76,3 

3 55 73,0 71,8 73,2 

4 55 68,5 69,2 68,3 

 
  
 

Figura 4: Piso – sinal no tempo (g x s) 
Figura 3: Trilho – sinal no tempo (g x s)  

Figura 5: Parede – sinal no tempo (g x s) Figura 6: Geral – sinal na frequência (g x Hz) 

Figura 3: Trilho – sinal no tempo (g x s) 
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8. APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE CARACTERIZAÇÃO 
Para os valores obtidos através das medições de vibração, por não existir nenhum software dedicado para o 
tratamento de medidas de vibração em sistemas lineares de transporte, ainda estamos trabalhando na 
apresentação de um resultado final. Porém, os gráficos apresentados no item anterior nos mostra o potencial 
de aproveitamento das informações obtidas, uma destas possibilidades é apresentada na figura 7 a seguir 
que demostra a transformada de Fourier dos sinais temporais mostrados no item 7 para o trilho, onde é 
possível definir frequências excitadas pelo contato das partes metálicas. 
 

 
 
 
A modelagem realizada após as medições de ruído foi feita em duas etapas principais. A primeira delas é a 
recriação do terreno com a linha do Metrô e suas redondezas, para a criação do chamado “modelo 
geométrico”. Nessa etapa são inseridos todos os obstáculos relevantes acusticamente ao modelo.  
A segunda etapa da modelagem é a inserção das fontes sonoras com suas respectivas potências sonoras 
conforme os diferentes cenários de simulação de interesse. Os resultados destas simulações são 
apresentados nas figuras 8 e 9 a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Modelo computacional 

Figura 7: Espectro da frequência no trilho 
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9. CONCLUSÕES 
Podemos concluir que este trabalho pode contribuir muito para a forma de determinação das características 
acústicas e vibracionais nas vias de transporte lineares sobre trilhos. Com relação aos resultados 
apresentados para o Metrô de São Paulo, podemos concluir que temos correções a serem realizadas, tanto 
no âmbito dos ruídos quanto no âmbito vibracional, dentro deste aspecto a Gerência de Manutenção do Metrô 
de São Paulo já vem tomando medidas corretivas onde podemos citar: 

 Instalação de Barreiras Acústica na Linha 3 – Vermelha entre as estações Pedro II e Bresser; 

 Projeto de Barreiras Acústicas na Linha 3 – Vermelha entre as estações Sé e Pedro II; 

 Alteração das Barreiras Acústicas nas Linhas 1 – Azul e 5 – Lilás 

 Melhoria da atenuação das vibrações na região do Museu de Arte de São Paulo, na Linha 2 – Verde, e 

 Mitigação das vibrações na Linha 1 – Azul (região das estações Parada Inglesa e Jardim São Paulo). 
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Figura 9: Mapa de conflito de ruídos em período noturno 


