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Resumo: O objetivo do projeto é estudar linhas de 
influência de pontes de acrílico através do equipamento 
Autoinfluenciógrafo. A primeira etapa do trabalho visa 
realizar manutenção do equipamento para seu perfeito 
funcionamento e desenvolvimento de manual de 
montagem da máquina e da utilização de strain-gages. A 
segunda etapa consiste na elaboração de um modelo de 
ponte de acrílico para realização de testes que serão 
comparados com resultados matemáticos. 

1. Introdução 
Na Engenharia Civil é comum o uso de modelos 

matemáticos e softwares para desenvolvimento de 
projetos de estruturas. Porém em estruturas complexas 
tais modelos podem não representar devidamente a 
realidade, logo, o projeto pode ser desenvolvido em 
conjunto com testes em modelos físicos. 

O equipamento Autoinfluenciógrafo foi inventado 
pelo engenheiro português Edgar Cardoso [1]. O modelo 
pertencente à FEI foi doado pelo professor Milton 
Mautoni [2]. Funciona medindo deformações sofridas 
por uma estrutura ao receber certa quantidade de carga. 
Este processo se dá com o uso de strain-gages, que 
captam deformações causadas em uma estrutura quando 
percorrida por certa quantidade de cargas. Tais 
informações em forma de sinais elétricos são traduzidas 
pelo equipamento em forma de linhas de influência da 
estrutura. Para o desenvolvimento de estruturas como 
pontes e viadutos as linhas de influência são de extrema 
importância, pois são relacionadas às cargas em 
movimento que atuam nestes casos. A linha de 
influência representa a variação das deformações em 
uma estrutura em função da variação da carga móvel 
aplicada. 

2. Metodologia 
A primeira etapa consiste em realizar reparos no 

sistema elétrico do equipamento e execução de peças 
que precisam ser refeitas. Será construído um novo 
modelo de ponte em acrílico para realização dos testes. 
Recursos materiais também serão necessários na fase de 
utilização de strain-gages. Espera-se que seja possível 
recuperar todos os elementos da máquina, pois o 
conjunto é um sistema complexo de itens originais que 
retratam bem a genialidade de seu inventor. Após a 
recuperação do equipamento serão realizados testes com 
modelos de ponte para verificar sua eficácia. Está sendo 
feito um manual de utilização do equipamento e de 
utilização de strain-gages a fim de facilitar seu uso por 
alunos e professores ao término do projeto. 

3. Resultados 
Até o presente momento foi realizada a revisão do 

equipamento. A peça guia do eixo do carrinho, 
necessária para seu funcionamento foi desenhada e feita 
no Departamento de Mecânica pelo equipamento  Cut 

20 P. Foi realizada a lubrificação dos componentes da 
máquina e adquiridos dois novos fios de tração do 
carrinho  para substituir o antigo que não atendia mais 
as condições de uso.  Estão em andamento o 
desenvolvimento dos manuais de uso da máquina e de 
um novo modelo de ponte para testes. 

3. Ilustrações 

Figura 1 – Autoinfluenciógrafo. Figura 2 – Guia do eixo. 

 

4. Conclusões 
Até o presente momento conclui-se que a 

recuperação do equipamento o tornará apto a realizar 
ensaios em diversos tipos de pontes. O equipamento é 
original e muito antigo, por isso, existe a possibilidade 
de substituir alguns itens do sistema pelo equipamento 
Quantum, equipamento este que a FEI já possui. Assim, 
será possível obter resultados em menos tempo e os 
equipamentos originais poderão ser recuperados em um 
prazo maior de tempo. 
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