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Resumo: Este projeto tem por objetivo 

realizar um modelo em acrílico do Viaduto de Millau 

para estudar suas linhas de influência através do 

aparelho Autoinfluenciógrafo, previamente calibrado 

com o modelo de uma ponte simples. 

1. Introdução 
Atualmente, ensaios em modelos físicos são parte 

integrante do desenvolvimento de diversos projetos de 

engenharia civil e permitem medir o comportamento 

estrutural de obras como o Viaduto de Millau. [1] 
O primeiro desafio deste projeto é modelar uma 

parte da sua superestrutura. O Viaduto de Millau foi 

escolhido por ser o mais alto do mundo, com um pilar 

de 343 metros. No domínio da Engenharia Civil, essa 

ponte representou um imenso desafio, necessitou várias 

dezenas de anos de estudos e a comparação das 

pesquisas de vários escritórios de projeto. O principal 

objetivo foi então de dimensionar e poder realizar o 

modelo o mais similar possível em termos de 

características estruturais em uma dimensão muito 

reduzida. A segunda dificuldade consiste em adaptar o 

equipamento Autoinfluenciógrafo para medir as 

deformações da estrutura sob ação de cargas móveis, 

permitindo traçar automaticamente suas linhas de 

influência. 

 

2. Metodologia 
A primeira parte do projeto exige a pesquisa dos 

artigos publicados sobre as soluções tecnológicas 

adotadas pelos escritórios de projeto, dadas suas 

propriedades estruturais fora do comum. A partir disto, 

trata-se de determinar a escala física e a forma 

simplificada que deve possuir o modelo para que seja 

exequível e o mais representativo possível da realidade. 

Uma vez o modelo definido, é necessário um 

desenho em 3D no software Creo Parametrics, incluindo 

detalhes das peças em Autocad a serem respeitados para 

sua fabricação, além de outras indicações relevantes. 

Enquanto o modelo é construído, o trabalho consiste 

em adaptar o Autoinfluenciógrafo para que sejam 

possíveis os ensaios em condições representativas. O 

autoinfluenciógrafo é um dispositivo mecânico-

electrônico que permite o traçado de linhas de influência 

de qualquer solicitação numa estrutura através de 

extensômetros (strain-gages) que medem a deformação 

dos pontos escolhidos no modelo.  

Finalmente, seguem-se as fases de ensaios, de 

tratamento dos dados e a conclusão sobre o 

comportamento do Viaduto e sobre a viabilidade do 

nosso modelo. A fig.1 apresenta as linhas de influências 

de uma dada estrutura, exemplificando o tipo de dados 

que são esperados nos ensaios do modelo. 

 

Figura 1 – Exemplo de linhas de influência 

 

3. Resultados 
Comparando diferentes escalas e diferentes 

possibilidades de secções a serem modeladas, verificou-

se que a escala 1:200 seria a mais exequível para o 

modelo, compreendendo os dois maiores pilares 

resultando 3420mm de comprimento. Essa escala foi 

escolhida por uma ponderação quanto ao tamanho 

mínimo para se ter resultados confiáveis e ao mesmo 

tempo dimensões razoáveis para a construção do 

modelo na marcenaria.  

 

Figura 2 – Modelo do Viaduto de Millau realizado 

 

4. Conclusões 
A realização das peças de acrílico do modelo 

está concluída. A etapa atual consiste em estabelecer o 

material adequado para modelar o aço utilizado nos 

cabos (estais) da superestrutura. Uma vez finalizado, 

serão realizados os ensaios. 
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