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Resumo do trabalho:   

A Internet das Coisas (IoT, do inglês Internet of Things) estimula uma revolução no cenário 

industrial, constituindo-se como um dos componentes fundamentais da Indústria 4.0. Neste novo 

cenário, a indústria ferroviária passa por um expressivo progresso tecnológico. Para se alinhar a 

IoT, um dos aspectos fundamentais é que a indústria ferroviária possua conectividade de dados a 

partir de instrumentação de seus mais importantes equipamentos. Destaca-se nesse aspecto o 

estudo da dinâmica de veículos ferroviários. Originalmente restrita a aplicações mecânicas, a 

dinâmica dos veículos a partir da IoT requer estudos em instrumentação, eletrônica e ciência da 

computação. A dinâmica é um indicativo essencial para estabelecer segurança e também está 

relacionada com a produtividade das empresas. O presente trabalho apresenta um protótipo para o 

monitoramento da dinâmica dos veículos ferroviários, composto por hardware, comunicação e 

processamento das informações coletadas por sensores que avaliam a dinâmica. A análise da 

dinâmica é estabelecida principalmente pelos modos de vibração do corpo do vagão, sendo 

estimados pelo filtro de Kalman. O sistema apresentado é composto por um módulo 

microcontrolado, que oferece recursos de aquisição de dados, processamento e comunicação em 

rede sem fio. O módulo é integrado a um dispositivo de rastreamento de movimento composto por 

sensores como acelerômetro, giroscópio e magnetômetro. Ligado a este módulo está também um 

supervisório e aplicação móvel. O presente projeto obteve resultados adequados para a estimação 

dos ângulos dos modos de vibração, sendo estabelecido uma movimentação limitada. O trabalho 

fornece um protótipo acessível e de baixo de custo, que a análise da dinâmica ferroviária 

possibilita garantir a segurança dos veículos. 
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