
 
 

 
 
DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO Nº 87 

Mestrado em Engenharia de Computação 

 

Aluno:  DIOGO LUCENA GOMES DE MELO 

 

Título: Utilização de Sensores e Microcontroladores na 

Análise e Gerenciamento de Risco de Estruturas Prediais 

Orientador: Prof. Sérgio Murilo Maciel Fernandes 

Co-Orientador: Prof. Meuser Jorge Valença 

Data-hora: 18/DEZEMBRO/2013  (09:00 h) 

Local: Escola Politécnica de Pernambuco – SALA  I-4     

 



 
 
 
 

 
Resumo da Dissertação: 

O presente trabalho tem como objetivo a criação de um sistema de monitoramento de estruturas civis, com foco 
nas estruturas prediais devido a sua grande utilização em todo o mundo e importância para a sociedade. Com o 
sistema de monitoramento pode-se ter uma maior segurança da estrutura monitorada prevenindo acidentes e 
ajudando na sua manutenção. Com este intuito foi desenvolvido um modelo de sistema de monitoramento de 
estruturas prediais, que pode ser também utilizado em outras estruturas de engenharia, especialmente da civil.            
O sistema proposto é constituído de um arduino, um circuito de tratamento de sinais, além de sensores, tais como: 
(i) strain gage, (ii) acelerômetro, (iii) giroscópio e (iv) sensor de som (piezoelétrico). Para este trabalho foram 
realizados experimentos de torção, flexão e compressão, para possibilitar a avaliação do funcionamento do sistema e 
dos sensores. Com a utilização do software Autodesk Inventor Professional 2013, que se utiliza dos métodos dos 
elementos finitos (MEF), foram criadas simulações de flexão e torção dos vergalhões de aço utilizados nos 
experimentos monitorados, para avaliar se as cargas aplicadas nos experimentos reais seriam suficientes para o 
deslocamento dos objetos monitorados. Com essa simulação pode-se avaliar o deslocamento do aço nos pontos 
onde os sensores foram colocados e validar os resultados. Foram também realizados ensaios de compressão com os 
corpos de prova de concreto, cujos sensores de som e strain gage foram colocados no seu interior. Os sensores 
dentro dos corpos de concreto foram fixados em pequenos pedaços de vergalhão de aço e em uma estrutura 
metálica também inserida no interior do corpo de prova. Alguns problemas foram observados quando da inserção dos 
sensores nos corpos de prova, bem como soluções foram propostas.  

            Os resultados obtidos através dos experimentos em laboratório mostraram a eficiência destes sensores na 
identificação da deformação sofrida pelos objetos e pela estrutura monitorados nos experimentos realizados, os quais 
atendem aos objetivos propostos. 
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Arduino. 

 

 


