
 
DEPARTAMENTO DE ENSINO 

COORDENAÇÃO DE EDIFICAÇÕES 

 

I COMPETIÇÃO DE PONTES DE ESPAGUETE DO IFBA BARREIRAS 
 

Alô Galerinha de Edificações, está chegando a Primeira Competição de Pontes de 
Espaguete do Instituto Federal da Bahia, Campus Barreiras. 

A Competição de Pontes de Espaguete é uma atividade realizada em várias instituições 
de ensino pelo mundo. Relatos indicam que ela surgiu em 1983 em uma Universidade Britânica. 

Esta atividade envolve alunos dos cursos da área tecnológica, buscando estabelecer uma 
relação dos assuntos teóricos estudados na disciplina Resistência dos Materiais e disciplinas 
afins, com a prática projetual. 

 
A treliça é uma solução estrutural simples, sendo formada por elementos mais rígidos, 

as barras, que encontram-se ligados entre si por nós. 
Os membros individuais de uma treliça são sujeitos somente a forças de tração e 

compressão. As treliças são compostas de várias pequenas vigas que juntas podem suportar 
uma grande quantidade de peso e vencer grandes distâncias. Na maioria dos casos, o projeto, 
construção e erguimento de uma ponte treliçada é relativamente simples. 
 
1. OBJETIVO 

 
A Competição de Pontes de Espaguete tem por objetivo a construção e o ensaio 

destrutivo de uma ponte treliçada de macarrão tipo espaguete e colas epóxi e quente 
respeitando algumas regras. 

 
 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 Cada equipe deverá ser formada por oito alunos do Curso Técnico em Edificações 
 Cada equipe poderá participar com apenas uma ponte.  
 Cada equipe deverá escolher um nome, deverá preencher a ficha de inscrição 

anexa e enviar para o e-mail do professor Victor Leonardo 
(victorpereira.eng@gmail.com) até a data limite estipulada. 

 A comissão de fiscalização formada será formada pelos professores do curso 
Técnico em edificações do Campus Barreiras. Esta comissão estará encarregada 
de verificar se as pontes se adequam às prescrições do regulamento da 
competição. 

DATAS IMPORTANTES: 

ATIVIDADE DATA LOCAL 

Inscrições das equipes 
Até 18:00h do dia 

25/02/2019 
Via e-mail do Professor 

Victor Leonardo 

Entrega da ponte 
Até 12:00h do dia 

27/02/2019 
Laboratório de 

Materiais (Lab 406) 

Competição 
Às 16:00h do dia 

27/02/2019 
Pátio do Recreio 

Coberto 

mailto:victorpereira.eng@gmail.com


3. NORMAS PARA A CONSTRUÇÃO DA PONTE 
 

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

b) A ponte deverá ser construída utilizando apenas massa do tipo espaguete 
número 7 da marca Barilla e colas epoxi do tipo massa (exemplos de marcas: 
Durepoxi, Polyepox, Poxibonder, etc.) e do tipo resina (exemplos de marcas: 
Araldite, Poxipol, Colamix, ProEpoxi etc.). Será admitida também a utilização de 
cola quente em pistola para a união das barras nos nós. Outros tipos de cola 
poderão ser admitidos se submetidos previamente à consideração do(s) 
professor(es) da(s) turma(s) participante(s) da competição. 

 
 

 
 

   

 

  
 
 

c) O peso da ponte (considerando a massa espaguete e as colas utilizadas) não 
poderá ser superior a 750g;  

d) No limite de peso prescrito (750g), não serão considerados o peso do mecanismo 
de apoio fixado nas extremidades da ponte (descrito a seguir, no item g), nem o 
peso da barra de aço para fixação da carga (descrito a seguir, no item i), que 
serão estimados em 150g;   

e) A ponte só poderá receber revestimento ou pintura com as colas permitidas;   

f) A ponte deverá ser capaz de vencer um vão livre de 1m, estando apoiada 
livremente nas suas extremidades, de tal forma que a fixação das extremidades 
não será admitida; 



 
 A altura máxima da ponte, medida verticalmente 

desde seu ponto mais baixo até o seu ponto mais 
alto, não deverá ultrapassar 50cm;   

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

 
 

g) Na parte inferior de cada extremidade da ponte deverá ser fixado um tubo de 
PVC para água fria, de 20mm de diâmetro externo e 20cm de comprimento para 
facilitar o apoio destas extremidades sobre as faces superiores (planas e 
horizontais) de dois blocos colocados no mesmo nível pela comissão 
organizadora no momento do ensaio. O peso dos tubos de PVC não será 
contabilizado no peso total da ponte, como descrito no item d; 

 

h) Cada extremidade da ponte poderá prolongar-se até 5cm 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;   



 

i) Para que possa ser realizado o teste 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. O peso da barra 
não será contabilizado no peso total da ponte, como descrito no item d. 

 

 

 

4. NORMAS PARA A APRESENTAÇÃO DAS PONTES 
 

 Cada equipe deverá entregar sua ponte já construída, acondicionada em uma 
caixa de papelão suficientemente rígida, de modo a proteger a ponte contra 
eventuais impactos na data e horário previstos;   

 Após a entrega de cada ponte, a Comissão Organizadora procederá a pesagem e 
a medição da ponte, bem como a verificação do cumprimento de todas as 
prescrições deste regulamento. As pontes serão identificadas com um lacre, 
permanecendo no Laboratório 406 até o horário dos testes de carga. Pelo menos 
um membro da equipe deverá acompanhar o processo de pesagem, medição e 
verificação;  

 No dia dos testes de carga, cada equipe será responsável pela retirada e 
transporte da ponte até o local do evento, devendo obrigatoriamente 
permanecer com o lacre de identificação. As pontes que estiverem com o lacre 
rompido serão consideradas em desacordo com o regulamento da competição. 

 
 
 



5. NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES DE CARGA 
 

 A ordem da realização dos testes de carga das pontes corresponderá 
preferencialmente à ordem de entrega das mesmas; 

 Cada grupo indicará um de seus membros para a realização do teste de carga de 
sua ponte. Durante o teste de carga, o aluno deverá utilizar equipamentos de 
proteção individual para evitar acidentes no momento do colapso da ponte. 

 A carga inicial a ser aplicada será progressiva e será realizada utilizando um 
dispositivo de aço semelhante a um gancho, com peso inferior a 500g, e um 
balde convencional, onde será acrescentada uma porção inicial de AREIA de 2,00 
kg. Se após 10 segundos de ter aplicado a carga da porção de areia a ponte não 
apresentar danos estruturais, será considerado que a ponte passou no teste de 
carga mínima, e ela estará habilitada para participar do teste da carga de 
colapso; 

 
 Cada aumento progressivo de carga deverá ser múltiplo de 1,00 kg; 
 Será exigido um mínimo de 10 segundos entre cada aplicação de incremento de 

carga; 
 Será considerado que a ponte atingiu o colapso se ela apresentar severos danos 

estruturais menos de 10 segundos após a aplicação do incremento de carga. A 
carga de colapso oficial da ponte será a última carga que a ponte foi capaz de 
suportar durante um período de 10 segundos, sem que ocorram severos danos 
estruturais; 

 Se na aplicação de um incremento de carga ocorrer a destruição do ponto de 
aplicação da carga, será considerado que a ponte atingiu o colapso, pela 
impossibilidade de aplicar mais incrementos de carga (ainda que o resto da 
ponte permaneça sem grandes danos estruturais); 

 Após o colapso de cada ponte, os restos da ponte testada poderão ser 
examinados pela Comissão Organizadora, para verificar se na sua construção 
foram utilizados apenas os materiais permitidos. Caso seja constatada a 
utilização de materiais não permitidos, a ponte estará desclassificada. 

 Em caso de empate de duas ou mais pontes com a mesma carga de colapso, será 
utilizado como critério de desempate o peso menor e se persistir o empate será 
considerada a ordem de entrega das pontes.  

 
 

Qualquer problema, dúvida ou ocorrência não contemplada neste regulamento, 
deverá ser analisada pela comissão de fiscalização da competição e pela 

coordenação do Curso Técnico em Edificações. 


