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FINALISTAObjetivos

Desenvolvimento de metodologia e 
implementação para cadastro de vias ferroviárias 

através de filmagem com câmeras 360º.

Estudo de caso realizado em linhas férreas em 
Minas Gerais, caracterizando a situação atual e a 

viabilidade do uso da malha ferroviária para 
transporte metropolitano e regional de 

passageiros sobre trilhos.
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FINALISTARelevância

O Governo Federal acena com investimentos da 
ordem de 45 bilhões de reais para os próximos 25 
anos (Ministério dos Transportes)

Intenção de construir cerca de dez mil 
quilômetros de novas ferrovias.(Esse número 
corresponde a um terço da extensão da malha 
atual). 
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FINALISTARelevância

Necessidade de pesquisa e desenvolvimento de
novas tecnologias de cadastro e análise da
infraestrutura de rede de forma que possam ser
realizados de forma sistêmica, rápida, com
eficiência e eficácia.
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FINALISTAO trabalho

Estudo de caso da 
malha, através de 

filmagem, em um raio 
de 150 km de Belo 

Horizonte, totalizando 
mais de 700 km de 

vias férreas 
percorridos e 
registrados.
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FINALISTAMalha ferroviária percorrida dentro da
RMBH
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FINALISTAO trabalho

Estudo realizado pela equipe do

NUCLETRANS – ETG/EEUFMG.

Os resultados esperados foram atingidos e

foram utilizados para subsidiar o Governo do

Estado, na avaliação da viabilidade de se

implantar o transporte de passageiros sobre

trilhos nesta malha.
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FINALISTAMetodologia:

Levantamento de campo através de cadastro de
imagens utilizando equipamentos de filmagem
em 360° georreferenciadas.
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FINALISTA

Equipamentos de imagem utilizados: câmera de visão esférica
Lady Bug (6 câmeras) da Point Grey Research, filmadora Sony Full
HD e câmera Sony de alta resolução com sistema de GPS integrado.
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FINALISTA

Foi desenvolvido um sistema computacional que
permite o cadastro dos eventos em sistema de
banco de dados.

Telasde visualizaçãodas imagensgeorreferenciadas.
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FINALISTA

Lastro colmatado e queda de barreira

Necessidade de aceiro e limpeza 
de sistema de drenagem 
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FINALISTAHá a extração automática de relatórios dos eventos por trecho, 
gerando relatórios com dados, imagens e mapa de localização.
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FINALISTA

O sistema armazena e gerencia o link dessas informações
com as imagens no banco de dados.
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FINALISTAResultados

Os resultados obtidos através dos
equipamentos e métodos propostos mostraram
os problemas a serem corrigidos e as
necessidades e características das vias avaliadas.

Verificou-se que é possível a implantação do
tráfego de trens de passageiros sobre a via.
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FINALISTAResultados

A partir disto, a ARMBH elaborou propostas de
PPP’s (Parcerias Público-Privadas) em que os
trechos já foram colocados em leilão para a PMI –
Proposta de Manifestação de Interesse.
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