
O monitoramento dos Silos de Grãos teve por objetivo acompanhar os deslocamentos, 
vibrações induzidas na estrutura e as deformações/tensões nas armaduras passivas e 
ativas das placas e cinta dos silos 3, 4 e 6 do Pátio de Grão da VLi, no Terminal 
Marítimo de Ponta de Madeira, São Luís, quando os mesmos são submetidos às 
situações de carregamento, descarregamento, sem carga e durante a passagem dos trens 
nas mesmas condições supracitadas, permitindo avaliar o comportamento global e 
localizado da estrutura dos silos. 

Os dados foram obtidos com a utilização de sensores de deformação (“strain gages”) 
instalados nas armaduras ativas que estabilizam as placas sobre a cinta e nas armaduras 
passivas das placas e cinta, os transdutores de deslocamento (“deflectômetros”) e de 
vibração (“acelerômetros”) foram fixados na cinta e placas-paredes. Os sensores foram 
monitorados através de sistema de aquisição de dados multicanal, com registro 
dinâmico dos dados em tempo real e armazenamento em arquivo digital durante o 
monitoramento. 

Foto 1 – Vista Geral do Silo de Grãos 6 na VLi 



Foto 2 – Corte com serra mármore do local onde a armadura será exposta 

Foto 3 – Retirada do cobrimento com utilização do martelo rompedor, expondo a armadura 



Foto 4 – Armadura sendo lixada com esmerilhadeira 

Foto 5 – Colagem do sensor de deformação “strain gage” na armadura já lixada e limpa 



Foto 6 – Sensor instalado na armadura 

Foto 7 – Sensores instalados na cordoalha(acima) e na armadura(abaixo) 



Foto 8 – Sensores instalados e protegidos 

Foto 9 – Conexão dos cabos ao sistema de aquisição de dados 



Foto 10 – Sistema de aquisição de dados e notebook para monitoramento em tempo real e 
contínuo 

Foto 11 – Reparação da estrutura do silo com a utilização de “grout” 



Foto 12 – Outro ponto reparado 

Foto 13 – Acelerômetro (sensor de vibração) instalado no Silo 



Foto 14 – Outro acelerômetro instalado em outra posição do Silo 

Foto 15 – Vista do Silo 3 


