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1. OBJETIVO: 

A presente competição tem por objetivo incentivar a capacidade criativa e a 

aplicação dos conceitos teóricos desenvolvidos em sala de aula no decorrer do 

curso de Engenharia Civil. Para tanto, será apresentado aos alunos o desafio de 

construir um modelo reduzido de uma ponte treliçada utilizando macarrão tipo 

espaguete como principal material estrutural. 

2. PROFESSOR ENVOLVIDO: 

Me. André Sarkis Muller 

3. DISCIPLINAS ENVOLVIDAS: 

Engenharia Civil 

Mecânica Geral 

Resistência dos Materiais I  

Resistência dos Materiais II 

Análise de estruturas I 

Análise de estruturas II 

Estruturas de Madeira 

Estruturas Metálicas 

Arquitetura e Urbanismo 

 

4. PARTICIPAÇÃO 

4.1 A participação na 1 Competição de Pontes de Espaguete será condicionada 

à inscrição de todos os integrantes da equipe no III SIMEC 2017.  

4.2 Para a presente Competição, devem ser formadas equipes compostas por 

estudantes dos cursos do ensino superior de qualquer instituição de ensino 

(pública ou privada) do Brasil. 
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4.2 Não há limitação quanto ao número de equipes participantes. 

4.3 Cada equipe deve ter no máximo 5 (cinco) integrantes. 

4.4 A equipe deve eleger um de seus alunos para representá-los como capitão. 

4.5 É permitida a inscrição de no máximo uma maquete de ponte por equipe. 

4.6 Não é permitida a participação de qualquer membro em mais de uma equipe. 

 

5. CRONOGRAMA 

Tabela 1 – Cronograma de Atividades 

Descrição Data 

Inscrição 08/02/2017 

Entrega do Projeto de 

Trabalho 

24/04/2017 

Credenciamento e 

Entrega do Trabalho 

09/05/2017 

Teste de Carga 09/05/2017 

Pontuação e Premiação 09/05/2017 

 

6. INSCRIÇÃO DAS EQUIPES 

6.1 Para a efetivação da inscrição, o representante de cada equipe deve 

apresentar a Ficha de Inscrição (Anexo 1) devidamente preenchida no prazo 

de 08 de fevereiro a 24 de abril de 2017. 

6.2 O documento acima citado deve ser enviado dentro do prazo estipulado para 

o e-mail da Comissão Organizadora: concursodepontes@gmail.com. 

6.3 O grupo que realizar o procedimento de inscrição incompleto estará 

automaticamente desclassificado.  

6.4 Não serão aceitos trabalhos fora dos padrões estabelecidos neste 

Regulamento e/ou a participação de pessoas não inscritas na Competição. 

6.5 O ato de inscrição implica na concordância e aceitação de todos as 

condições e disposições deste Regulamento. 

 

mailto:concursodepontes@gmail.com
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7. PROJETO DE TRABALHO 

7.1 Cada equipe deverá apresentar um Projeto de Trabalho para a construção 

da ponte. Tal documento será constituído pelos seguintes itens: 

7.1.1. Nome da equipe 

7.1.2. Nome dos componentes da equipe e suas respectivas instituições de 

ensino 

7.1.3. Vistas lateral e superior em escala 

7.1.4. Memorial de Cálculo 

7.1.4.1. Breve descrição e justificativa do sistema estrutural utilizado; 

7.1.4.2. Estimativa de carga de colapso juntamente com os cálculos que 

a justifiquem. 

7.1.4.3. Breve descrição do sistema computacional utilizado para a 

estimativa dos esforços nas barras da estrutura ou descrição do 

método manual de determinação dos esforços; 

7.2 Todos os documentos requisitados acima deverão ser enviados de uma só 

vez por e-mail no formato .PDF, com exceção dos desenhos que devem ser 

enviados como anexo no formato .DWG (Autodesk Autocad). 

 

8. NORMAS PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE 

8.1 A ponte deverá ser indivisível, de tal forma que partes móveis ou encaixáveis 

não serão admitidas. 

8.2 Material Permitido 

8.2.1. Massa do tipo espaguete n. 7; 

8.2.2. Colas epoxi do tipo massa e do tipo resina; 

8.2.3. Cola quente em pistola para a união das barras nos nós. 

8.3 Peso Total da Ponte (massa de espaguete, cola, tubo de PVC e vergalhão) 

não poderá ultrapassar 1000g. 
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8.4 No caso de descumprimento do item 8.3, a equipe terá um decréscimo em 

sua Pontuação Final de 2% a cada 10g excedidas no Peso Total da Ponte. 

8.5 Os nós da estrutura treliçada constituem os pontos de união das barras 

de espaguete por meio de cola. Estes nós poderão ter dimensão máxima 

de 2 cm de raio contados a partir do ponto de intersecção do 

prolongamento das barras que chegam no nó. 

8.6 A ponte deverá ser capaz de vencer um vão livre de 1 m, devendo ser 

apoiada nas suas extremidades, de tal forma que ela seja hipostática no 

tocante às translações no plano de apoio dos blocos e não tenham rotações 

impedidas nos apoios. 

8.7 Na parte inferior de cada extremidade da ponte deverá ser fixado um tubo 

de PVC para água fria de diâmetro igual a 20 mm, e comprimento que facilite 

o apoio destas extremidades sobre as faces superiores (planas e 

horizontais) de dois blocos colocados no mesmo nível. O peso dos tubos de 

PVC será contabilizado no peso total da ponte. 

 

 
FIGURA 01 - Tubo de PVC para água fria de 20 mm de diâmetro 

 

8.8 A altura máxima da ponte, medida verticalmente desde seu ponto mais 

baixo até o seu ponto mais alto, não deverá ultrapassar 50 cm. Nesta 

medida não será considerado o tubo de PVC utilizado como aparelho de 

apoio. 

8.9 A ponte deverá ter uma largura mínima de 5 cm e máxima de 20 cm, ao 

longo de todo seu comprimento. 
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FIGURA 01 – Esquema de dimensões máximas e mínimas da ponte 

8.10 Cada extremidade da ponte poderá prolongar-se no máximo até 5 cm de 

comprimento além da face vertical de cada bloco de apoio. Não será 

admitida a utilização das faces verticais dos blocos de apoio como pontos 

de apoio da ponte. 

 
FIGURA 03 – Esquema de extremidades laterais 

8.11 Para que possa ser realizada a prova de carga da ponte, ela deverá ter 

fixada na região correspondente ao centro do vão livre, no sentido 

transversal ao seu comprimento e no mesmo nível das extremidades 

apoiadas, uma barra de aço de construção de 8 mm de diâmetro e de 

comprimento igual à largura da ponte. A carga aplicada será transmitida à 

ponte através desta barra. 
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FIGURA 04 - Barra de aço de construção de 8 mm de diâmetro 

8.12 Após o Teste de Carga, todos os trabalhos serão analisados quanto ao 

correto uso dos materiais. Caso se constate a não conformidade com as 

normas deste Regulamento, a equipe será desclassificada. 

 

9. ENTREGA DO TRABALHO 

9.1 No dia de entrega dos trabalhos, a Comissão Organizadora do Concurso 

realizará a pesagem, aferição das dimensões e análise visual da maquete de 

cada equipe. Estando tudo em conformidade, a equipe será liberada para a 

etapa de Teste de Carga. 

 

10. TESTE DE CARGA 

10.1 O teste de carga se dará em duas etapas: 

10.1.1 TESTE DE CARGA MÍNIMA 

10.1.1.1 Será aplicada carga inicial de 10Kg, além do peso do suporte 

para aplicação de carga. Caso não se constate nenhum dano 

estrutural durante os 20s da aplicação desta carga, a equipe se 

encontrará apta para a próxima fase. 

10.1.2 TESTE DE CARGA DE COLAPSO 

10.1.2.1 Serão aplicados a partir da carga usada no Teste de Carga 

Mínima incrementos de 20, 10 ou 5 Kg por vez, escolhidos a 

critério pela equipe. 
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10.1.2.2 A equipe deverá escolher um integrante que se encarregará de 

aplicar as cargas para o teste. 

10.1.2.3 A ponte não deverá apresentar avarias significativas nos 10s 

posteriores à aplicação do incremento de carga. Caso contrário, 

tal incremento não será contabilizado e o Teste de Carga de 

Colapso será finalizado.  

10.1.2.4 A capacidade portante oficial de carga da ponte será a última 

carga que a mesma foi capaz de suportar por um período mínimo 

de 10s. 

  

11. PONTUAÇÃO 

11.1 A Pontuação Final (PF) de cada equipe (entre 0 e 100 pontos) será obtida 

considerando-se os seguintes itens: 

50%  Carga Máxima suportada pela ponte antes do colapso (CM); 

30%  Peso da Ponte (PP); 

10%  Previsão da Carga de Colapso da ponte (PCC); 

5%  Memória de Cálculo da ponte (MC); 

5%  Estética (E) 

𝑃𝐹 = 50 ∗ (
𝐶𝑀𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒

𝐶𝑀𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖çã𝑜
) + 30 ∗ (

𝑃𝑃𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖çã𝑜

𝑃𝑃𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒
) + 10 ∗ (𝐹𝐶) + 5 ∗ (

𝑀𝐶

10
) + 5 ∗ (

𝐸

10
) 

Fórmula 1 – Fórmula para obtenção da Pontuação Final 

* FC (Fator de Colapso) –  Se CM ≥  PCC, então FC =
PCC

CM
;  caso contrário, FC =

CM

PCC
 

 

11.2 No quesito Estética serão analisados os parâmetros de inovação, harmonia 

e proporção dos elementos. 

11.3 Em caso de empate, a equipe que obtiver maior eficiência na razão Carga 

Máxima Suportada e Peso da Ponte se sobressairá. Persistindo o empate, a 

equipe com maior nota no Memorial de Cálculo terá vantagem.  
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12. PREMIAÇÃO 

12.1 A premiação irá abranger os três primeiros colocados, como especificado 

abaixo: 

 

PRIMEIRO LUGAR 

  Troféu e R$ 1.000,00  

SEGUNDO LUGAR 

  Troféu e medalhas 

TERCEIRO LUGAR 

  Troféu e medalhas 

 

12.2 Os integrantes de todas as equipes receberão um certificado de participação 

na competição. 
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ANEXO 01 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

INSTITUIÇÃO

REPRESENTANTE DA EQUIPE

NOME:

E-MAIL:

TELEFONE:

NOME DA EQUIPE:

INTEGRANTES

 


