
RESUMO 
 
Durante a última década tem sido dada importância acrescida aos sistemas 

monitorização, capazes de aprofundar o conhecimento do comportamento das 

estruturas das obras sob condições de serviço e, consequentemente, optimizar as 

técnicas de dimensionamento e gerir os programas de manutenção. O alvo preferencial, 

desta nova corrente inovadora, tem sido as infra-estruturas consideradas importantes, 

tanto pela sua volumetria como importância estratégica no meio socioeconómico. 

Neste contexto, as obras de arte tais como pontes e viadutos são particularmente 

atractivas para integrar sistemas de monitorização. Os desenvolvimentos recentes da 

tecnologia de sensores e de sistemas de aquisição tem tornado fiável e praticável a 

monitorização destas obras, quer durante a fase de construção quer durante a fase de 

exploração. 

A mudança estratégica na observação do comportamento das estruturas, de um acto 

pontual para um acto contínuo, originou o aparecimento de um novo conceito – 

Monitorização da Integridade Estrutural. Contudo, hoje o caminho para a inovação é 

mais forte do que nunca. A descoberta de novas tecnologias em diversas áreas 

científicas e a facilidade de utilização e interpretação das mesmas, têm despoletado 

uma disseminação transversal destas nas diferentes áreas de investigação. Em 

consequência, e no caso da monitorização de estruturas na engenharia civil, tem 

surgido novas expectativas e necessidades. Assim, a área de investigação da 

monitorização estrutural começa a desenvolver sistemas de monitorização, cujo 

funcionamento pretende ser ideologicamente semelhante ao sistema de monitorização 

biológico do Ser Humano – Sistema Nervoso. O novo objectivo da monitorização é 

transformar o conceito estático e insensível sempre inerente às estruturas civis criadas 

pelo homem, em estruturas dinâmicas e sensíveis. Este facto tem impulsionado o 

aparecimento de um outro conceito – Estruturas Inteligentes. Este conceito assenta na 

ideia de um sistema de monitorização inteligente composto por sensores, cablagens 

eléctricas ou ópticas, computador central e um sistema de controlo adaptativo 

incorporado. As estruturas inteligentes podem assim adaptar-se activamente às 

condições do meio ambiente. 



Neste contexto, esta dissertação tem marcadamente dois objectivos. Um primeiro 

objectivo centra-se na descrição e identificação de um caminho a ser trilhado para 

implementar um sistema de monitorização inteligente, a aplicar no conceito de 

estruturas inteligentes. Embora este conceito, alargado ao domínio das obras de arte de 

engenharia civil, seja ainda um horizonte. Para tal, será efectuada uma analogia entre a 

monitorização estrutural e o princípio de funcionamento do sistema nervoso do Ser 

Humano, como sistema de monitorização deste, com a finalidade de retirar 

conhecimentos de um sistema de monitorização biológico. Um segundo objectivo passa 

por demonstrar componentes actuais de um sistema de monitorização e métodos de 

avaliação do comportamento estrutural apoiado num caso prático de monitorização 

contínua de um viaduto. O estudo demonstrou que é possível avaliar o comportamento 

e a integridade da estrutura recorrendo a um sistema de monitorização actual, embora 

com limitações significativas. 

 

 

ABSTRACT 
 
During the last decade it has been given increasing attention to health monitoring 

systems and their integration into the structures. The integration of monitoring systems 

is done to get more insight in the behaviour of structures under service conditions and to 

optimize maintenance programs. The preferential target of this new conceptual chain 

has been the important infrastructures due their volumetric as well as strategical 

importance in the social environment. In this context, the civil infrastructures such as 

bridges and viaducts are particularly attractive for the incorporation of a monitoring 

system. The recent advances in sensing technology and data acquisition systems make 

integration feasible and practical both during the construction period as well as for long-

term condition assessment. 

The strategical change on the observation of structures, from a discrete act to a 

continuous action in the surveillance of the structural integrity, resulted in the new 

concept – Structural Health Monitoring. 



However, the way for the innovation today is stronger than before. The development of 

new technologies in different scientific, areas and their ease of use and interpretation, 

have disseminated its application in other research areas, bringing new expectations 

and requirements. Thus, the research area of the structural health monitoring starts to 

develop systems and techniques whose functioning, ideologically, is intends to be 

similar to the biological monitoring system of the Human Being – the Nervous System. 

The new trend of structural monitoring is to transform the inherent static and insensitive 

concept of civil structures into dynamic and sensible structures. This fact has stimulated 

the appearance of another concept – Smart Structures. This concept mainly comprises 

an intelligent monitoring with sensors, integrated power electronics, a central computer 

and an embedded adaptive control system. Smart structures can thus adapt actively to 

various environmental conditions. 

Thus, this dissertation has two goals. The first goal is centred on the description about 

the way to implement an intelligent monitoring system in the concept of Smart 

Structures, although the full concept of Smart Structures is still a vision. One way of 

gaining an appreciation of intelligent monitoring system is to draw an analogy with the 

human nervous system as a biological monitoring system. In this context, an intelligent 

monitoring will be idealized to reach the purpose. The second goal is centred on the 

description of the components of a nowadays structural health monitoring system. A 

case study was conducted on a viaduct, to show the used methodologies and the 

viability of a structural health monitoring system. The study showed that it has been 

possible to assess the behaviour and the health of the structure (i.e. integrity of the 

structure), supported by a structural health monitoring system, however with significative 

limitations. 

 


