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Resumo: Este projeto de Iniciação Científica tem 

como objetivo estudar as linhas de influência e o 

comportamento da estrutura de um modelo em acrílico 

da Ponte Rio-Niterói, obtidas com o auxílio do 

Autoinfluenciógrafo.  

 

1. Introdução 
No dia 4 de março de 1974 a ponte foi inaugurada 

com extensão total de 13,29 km, sendo 8,83 km sobre a 

água. Idealizada desde os tempos de colônia, foi criada 

para ligar dois centros urbanos separados pela baía de 

Guanabara, as cidades do Rio de Janeiro e de Niterói. 

Ainda é considerada a maior ponte de concreto 

protendido do hemisfério sul e já foi, quando 

inaugurada, a segunda maior ponte do mundo. 

O Autoinfluenciógrafo é um dispositivo capaz de 

traçar as linhas de influência mediante certa quantidade 

de cargas através de extensômetros de contato utilizados 

em modelos de tamanho reduzido, mostrando as 

deformações sofridas pela estrutura. 
 

 
Figura 1 – Ponte Rio-Niterói 

 

2. Metodologia 
Toda a estrutura construída possui cerca de 13 

quilômetros de extensão, impossibilitando a modelagem 

da ponte inteira. Portanto, havia a necessidade de ser 

escolhida uma parte dela para construção do modelo e, 

depois de pesquisas, escolheu-se toda a estrutura 

metálica, de comprimento total de 848 metros. 

 Para que haja maior precisão nos resultados, o 

modelo será construído na escala de 1:500, portanto terá 

extensão de aproximadamente 170 centímetros, seu 

tabuleiro terá apenas 6 centímetros de largura e sua 

altura será de cerca de 30 centímetros. 

Após a montagem do modelo, será utilizado o 

aparelho Autoinfluenciógrafo para que seja conhecido o 

comportamento da estrutura de acordo com a aplicação 

de cargas.    

 

3. Desenho no AutoCAD 
Por ser uma obra inaugurada há mais de 40 anos, há 

uma certa dificuldade em encontrar dados como, por 

exemplo, inclinação do tabuleiro no vão central. 

Portanto, para que a pesquisa pudesse seguir, foram 

adotadas algumas medidas para a realização dos 

desenhos. 
 

 

Figura 2 – Determinação do raio de curvatura da ponte 
 

 
Figura 3 – Desenhos dos pilares do vão central  

 

4. Conclusões 
O desafio de modelar uma estrutura de grandes 

proporções em acrílico exige busca pela escala 

representativa mais adequada. A construção do modelo 

na escala 1:500 permitirá analisar detalhes específicos 

em menor proporção com teoria de semelhança.  
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