
1 ª Competição de Pontes de Palito de Picolé (FAMA - ITURAMA) 

REGULAMENTO 

1. Disposições gerais 

1.1.  A tarefa proposta e a construção e o teste de carga de uma ponte treliçada, utilizando palitos de picolé e 
cola branca para madeira, conforme especificado no regulamento da competição. A ponte deve ser capaz de 
vencer um vão livre de no mínimo 90cm. 

1.2. – Deverá ser realizada análise estrutural e projeto detalhado da ponte escolhida, contendo o diagrama dos 
esforços e a carga de colapso da mesma, e confeccionado um banner de 90cm de largura por 1,20m de altura 
para apresentar o projeto contendo: análise estrutural e projeto detalhado da ponte escolhida, contendo o 
diagrama dos esforços e a carga de colapso da mesma  

1.3 – Equipes: O trabalho deverá ser realizado em equipes formadas com o número mínimo de 4 integrantes 
e máximo de 6 integrantes. 

1.4 – Classificação: 

Projetos: 0 a 3 pontos para o Banner 

0 a 2 para o projeto escrito 

Teste de Carga: Ponte que não passou na carga mínima: 1 ponto 

Ponte com maior relação carga/peso próprio: 5 pontos 

Ponte com menor relação carga/peso próprio: 3,5 pontos 

Pontes intermediárias – interpolação a partir das anteriores 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = [𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (0 𝑎 5)] + [𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑛𝑛𝑒𝑟 (0 𝑎 5)] 

O grupo vencedor um kit churrasco, e cada integrante um certificado oficial de ganhador da competição 

2. Regulamento da competição 

2.1 Disposições gerais 

2. Cada grupo poderá participar com apenas uma ponte e cada discente poderá participar apenas em uma 
equipe. 

3. Será constituída uma comissão de fiscalização para acompanhar a construção das pontes e verificar se os 
materiais empregados são permitidos. 

4. Dados para o projeto: 

a) Serão permitidos apenas palitos de sorvete com a ponta arredondada, e dimensões máximas de: 

115,0 mm de comprimento; 

2,0 mm de espessura; 

8,4 mm de largura. 

 

b) A resistência à compressão de um palito é de 4,0kgf. 

c) A resistência a compressão de uma composição formada por dois palitos é de 11kgf. 



d) A resistência à tração do palito é de 72kgf. 

e) Peso máximo da ponte 1kgf 

f) Número máximo de palitos = 500 (fornecidos no dia 27 de abril - sábado, das 08h00 as 17h00,) 

5. Normas para a construção da ponte: 

a) Cada grupo deverá construir sua ponte no laboratório de Materiais de Construção no dia 27 de abril - 
sábado, as 08h00, e deverá entregar o banner no dia 02 de maio – quinta-feira, até as 19h00 

b) A ponte deverá ser indivisível, de tal forma que partes móveis ou encaixáveis não serão admitidas. 

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

d) A ponte deverá ser capaz de vencer um vão livre de 0,9 m, estando apoiada livremente nas suas 
extremidades, de tal forma que não serão admitidas fixações nas extremidades. 

e) Cada extremidade da ponte poderá prolongar-se até 6 cm de comprimento além da face vertical de cada 
bloco de apoio. 

f) A ponte deverá ter altura máxima de 30 cm. 

g) A ponte deverá ter uma largura mínima de 5cm e máxima de 20 cm, ao longo de todo seu comprimento. 

h) Os elementos da treliça da poderão ser constituídos de no máximo três palitos de picolé colados. 

i) As juntas para as barras deverão ser feitas com emenda por superposição de palitos, utilizando apenas cola 
para madeira, branca ou amarela. Recomenda-se o esquema que segue, principalmente nas barras 
tracionadas: 

   

j) a ponte deverá ter uma superfície horizontal de 40 cm na parte superior para apoio da carga (anilhas de 
ferro) 

k) os equipamentos e utensílios necessários para a fabricação da ponte devem ser providenciados por cada 
equipe. 

l) os palitos poderão ser cortados (axial ou radial) para composição de elementos de menor tamanho. 

6) Normas para a realização do teste de carga: 

a) A carga inicial a ser aplicada é de 10 kgf. Se após 10 segundos da aplicação da carga mínima a ponte não 
apresentar danos estruturais, será considerado que a ponte passou no teste de carga mínima, estando 
habilitada para participar do teste de carga de colapso. 

b) A seguir a ponte será carregada de, no mínimo 1 kg, devendo resistir pelo menos 5 segundos com cada 
carregamento. 

c) A carga deverá ser aplicada na porção central superior da ponte. 

7. A competição será realizada no dia 02 de maio – quinta-feira, as 19h00no pátio do Laboratório de 
Materiais de Construção da FAMA. 

 

Organizadores: Prof Marcelo Jacomini Moreira da Silva  Prof. Teófanes Antonio Stacciarini Duarte 


