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I. TEMA: “PONTE DE PALITOS DE PICOLÉ” 

II. ETAPAS DO TRABALHO 

1. Pesquisar sobre o tema. 

2. Elaborar e desenvolver, de acordo com o regulamento, o projeto da ponte de palitos de picolé.  

3. Construir o protótipo. 

4. Haverá, além da produção da ponte, um trabalho escrito que será recebido pelo professor de 

laboratório de Mecânica da Partícula (a ser entregue na ocasião da apresentação das pontes). 

5. A apresentação o protótipo ocorrerá na data provável 09/11. 

III. AVALIAÇÃO DO TRABALHO 

1. A avaliação contemplará todas as etapas descritas no item II. Para isso serão atribuídas notas 

para a parte escrita, apresentação do protótipo e resultados da competição.  

2. Os professores de física (comissão organizadora) do ciclo básico serão responsáveis pela 

supervisão dos trabalhos. 

IV. GRUPOS 

1. Os grupos da Ponte de Palitos serão formados pelos mesmos integrantes dos grupos do 

laboratório de Mecânica da Partícula, com 5 alunos. 

V. OBJETIVOS 

1. Aplicar conhecimentos básicos de Mecânica e Resistência dos Materiais para resolver problemas 

de Engenharia; 

2. Utilizar computadores para resolver problemas de Engenharia; 

3. Projetar sistemas estruturais simples; 

4. Comunicar e justificar seus projetos em forma oral e escrita; 

5. Trabalhar em grupo para executar projetos. 

VI. REGULAMENTO DO CONCURSO (adaptado do edital da Universidade Federal de Juiz de 

Fora). 

1. Cada grupo poderá participar com apenas uma ponte. 

2. Na semana anterior à realização dos testes de carga das pontes, o professor responsável pelas 

APS’s estará encarregado de acompanhar a construção das pontes e verificar se os materiais 

empregados são permitidos. 

3. Normas para a construção da ponte: 

3.1 A ponte deverá ser indivisível, de tal forma que partes móveis ou encaixáveis não serão 

admitidas. 

3.2 A ponte deverá ser construída utilizando apenas palitos de picolé e colas de madeira 

adquiridas pelos próprios participantes. 

3.3 A ponte não poderá receber nenhum tipo de revestimento ou pintura. 

3.4 A ponte deverá ser capaz de vencer um vão livre de 1,00 m, estando apoiada livremente 

nas suas extremidades, de tal forma que a fixação das extremidades não será admitida. 



Um esquema da ponte é mostrado na Figura 1. 

 

 

Figura 1: Esquema da ponte de palito de picolé. 

 

Figura 2: Esquema dos apoios. 

 

3.5 Cada extremidade da ponte poderá prolongar-se até 5,0 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 (ver figura 2). 

3.6 A altura máxima da ponte, medida verticalmente desde seu ponto mais baixo até o seu 

ponto mais alto, não devera´ ultrapassar 30 cm. 

3.7 A ponte deverá ter uma largura mínima de 5 cm e máxima de 20 cm, ao longo de todo 

seu comprimento. 

3.8 Para que possa ser realizado o teste de carga da ponte, deverá ser possível fixar 

através de arames 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 10 mm de diâmetro e comprimento igual a 23 cm. A carga aplicada 

será transmitida à ponte através desta barra. O peso da barra e do arame de fixação 

não serão contabilizados no peso total da ponte.  A colocação da barra na ponte fica 

sob a responsabilidade de cada equipe. 

4. O peso-próprio da ponte (considerando a massa dos palitos e as colas utilizadas) não poderá 

ser superior a 650 gf. 



5. No limite de peso prescrito (650 gf), não serão considerados o peso do mecanismo de apoio 

fixado nas extremidades da ponte, nem o peso da barra de aço para fixação da carga. 

6. A cola, palitos sobressalentes e demais equipamentos e utensílios necessários para a 

construção devem ser providenciados pelas equipes. 

7. Normas para a apresentação da ponte: 

7.1 Cada grupo deverá entregar sua ponte já construída na data estipulada pela coordenação 

(09 de novembro), juntamente com o trabalho escrito: 

7.2 Anteriormente ao teste de carga, as pontes ficarão expostas para visitação pública e para 

avaliação do critério de estética por uma banca instituída pela comissão organizadora 

(coordenação/professores). 

7.3 Antes do teste de carga, membros da comissão de fiscalização da competição procederão 

a pesagem e medição da ponte e a verificação do cumprimento das prescrições do 

regulamento da competição. 

8. Normas para a realização dos testes de carga: 

8.1 A carga inicial a ser aplicada será de 12 kgf. Se após 10 segundos da aplicação da carga, 

a ponte não apresentar danos estruturais, será considerado que a ponte passou no teste de 

carga mínima, estando habilitada para participar do teste da carga de colapso. 

8.2 A seguir a ponte será carregada gradativamente, devendo resistir pelo menos 5 

segundos com cada carregamento. 

8.3 Qualquer problema, dúvida ou ocorrência não contemplada neste regulamento deverá 

ser analisada pela comissão de fiscalização, e a decisão final sobre o assunto em questão 

caberá´ à comissão organizadora do concurso. 

8.4 Cada grupo indicará um ou mais de seus membros para a realização do teste de carga 

da ponte. Durante o teste de carga, os alunos deverão utilizar equipamentos de proteção 

para evitar acidentes no momento do colapso da ponte (luvas, óculos de proteção, etc.). 

VII. Trabalho Escrito 

1. Introdução. 

2. Objetivos do Trabalho. 

3. Passos para a construção da PONTE DE MACARRÃO. 

• Material Utilizado. 

• Passo a passo da construção. Ilustrações (fotos) da construção da ponte. 

• Esboço do projeto da Ponte de Macarrão. 

• Cálculos Utilizados (supervisão do professor). 

• A apresentação do trabalho será feita por todos os integrantes do grupo, no Auditório do 

UNIPLAN, no dia provável 9 de novembro de 2016. A ordem de apresentação dos grupos 

será divulgada pelo professor responsável. 

4. Conclusões. 



5. Referências Bibliográficas. 

IMPORTANTE: Seguir as normas ABNT para trabalhos acadêmicos. 

 

 

Boa Sorte!! 

Att, 

Manuela Gontijo 


