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 II Competição de Pontes de Palito da EMGE  
 

Regulamento 
 
1) Tema da edição 2022 
Obras de Arte Ligando Pessoas.     Phelipe Fernandes Gomes (estudante de Eng. Civil) 
 
2) Objetivos 
O objetivo do concurso é incentivar estudantes a projetar e analisar sistemas estruturais simples, aplicar 
conhecimentos interdisciplinares, envolvendo Resistência dos Materiais, Pontes, Materiais de 
Construção e Sistemas Estruturais, além de estimular a criatividade, explorando o trabalho em equipe 
de forma competitiva, no âmbito do curso de engenharia. 
 
3) Equipes 
Poderão participar desta competição todos os estudantes devidamente matriculados em qualquer curso 
da EMGE ou Dom Helder, no 2º semestre de 2022. Cada equipe deve ser constituída de 3 (três) a 5 
(cinco) estudantes, não necessariamente da mesma turma ou curso. Além dos alunos da EMGE e Dom 
Helder, poderá participar um aluno matriculado no Ensino Médio, em qualquer escola de Belo Horizonte 
(ou região metropolitana). A equipe deverá definir um nome e indicar um representante. Cada equipe 
poderá construir apenas uma ponte para o teste de prova. 
O número de equipes inscritas está limitado em 30 (trinta). 
 
4) Regras 
O protótipo da ponte deverá ser montado exclusivamente com palitos de picolé de madeira e cola, que 
serão fornecidos pela comissão organizadora. A união dos palitos se dará apenas por cola, não sendo 
permitido o uso de pinos, parafusos ou materiais semelhantes. A massa da ponte não poderá ultrapassar 
700g. Os palitos poderão ser cortados, caso seja de preferência da equipe. Não poderá conter cola ou 
outro material reforçador ao longo dos palitos, exceto nas uniões ou extremidades dos palitos. 
As pontes serão carregadas pelo centro por meio de um suporte para aplicação de uma carga 
gradativamente crescente. É de responsabilidade da equipe adicionar o suporte para aplicação do 
carregamento, sendo o material do suporte à escolha da equipe. Caso o suporte para aplicação do 
carregamento seja removível da ponte (sem que haja descolamento ou quebra da estrutura) este não 
será somado à massa da ponte (máximo 700g). Caso ele não seja removível, será considerado como 
massa do protótipo. 
A ponte deverá ser construída de forma que possa ser posicionada entre dois suportes distanciados de 
700mm, como mostrado na figura a seguir. A ponte deverá suportar uma carga mínima de 3,0kgf, caso 
contrário a equipe será eliminada. As dimensões máximas da ponte não deverão ultrapassar 300mm de 
largura e 800mm de comprimento. A altura será livre. 
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Figura: Exemplo de projeto da ponte de palitos, considerando vão ideal e suporte para aplicação da carga. 

 
 
5) Materiais Utilizados  
Serão fornecidos 200 palitos de picolé e cola para cada equipe inscrita. O gancho para teste, bem como 
os materiais utilizados no carregamento da ponte, será fornecido pela comissão organizadora no 
momento do teste de carga. 
Caso a equipe precise de mais um lote de 200 palitos os mesmos serão fornecidos mediante o 
pagamento de um valor correspondente à inscrição na competição, sendo necessária a solicitação à 
comissão organizadora com antecedência mínima de 48h. Esta solicitação está limitada a apenas 2 (dois) 
lotes adicionais. 
 
6) Montagem das Pontes 
As equipes deverão realizar a montagem das pontes nas instalações da faculdade (laboratório), 
conforme dias e horários constantes no Cronograma. Durante o período de montagem os membros das 
equipes não poderão retirar os materiais do laboratório. A aquisição de todos os materiais utilizados 
para a montagem é de responsabilidade das equipes, exceto os palitos, cola, trena, paquímetro e 
balança digital, que serão disponibilizados pela comissão organizadora. Durante a montagem a equipe 
poderá utilizar qualquer material de consulta. Não será permitida a comunicação on line (vídeo, voz ou 
texto) durante a montagem, nem mesmo entre os membros da mesma equipe. Durante a montagem 
os membros das equipes deverão se comunicar de forma a não comprometer o trabalho das demais 
equipes. Recomenda-se que as equipes não divulguem imagens dos protótipos durante a fase de 
montagem, sendo livre e incentivada a divulgação de demais imagens, como a equipe trabalhando na 
montagem, no laboratório. 
A comissão organizadora fará o controle de presença (horário de chegada e saída) de cada membro da 
equipe, bem como o tempo total utilizado pela equipe na montagem da ponte. O tempo total de 
montagem considerará o período em que houver pelo menos um representante da equipe no ambiente 
de montagem. 
Todos os membros da equipe deverão anunciar a entrada e saída no ambiente de montagem para a 
comissão organizadora. Para cada dia de montagem, o número de entrada e saída para cada membro 
da equipe no ambiente de montagem está limitado em 3 (três). Será permitido o lanche no ambiente 
de montagem, em local indicado pela comissão organizadora. 
A critério da comissão organizadora poderão ocorrer testes de carga em protótipos montados pela 
equipe, sem valor oficial para a competição. Observa-se que estes testes possuem o caráter destrutivo, 
ou seja, um protótipo só pode ser testado apenas uma vez. 
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7) Pontuação e Classificação 
A classificação final das equipes será dada de acordo com a pontuação total obtida, conforme a seguir. 
 
a) Pontos de Carga (PC) 
A ponte será carregada até romper, apresentar flecha superior a 10cm, instabilidade ou tombamento. 
Será considerada a última massa suportada pelo protótipo, por um tempo mínimo de 10s. Os Pontos de 
Carga serão obtidos pela relação: 
 

𝑷𝑪 =
𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒖𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒅𝒂 (𝒌𝒈𝒇)

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒂 𝑷𝒐𝒏𝒕𝒆 (𝒌𝒈𝒇) 
 

 
b) Pontos de Estética (PE) 
A estética da ponte também será avaliada, em critério a ser definido pela comissão organizadora 
(avaliação de visitantes à exposição, públicos interno e externo). Em função da estética, haverá um 
acréscimo na pontuação da equipe (em relação aos Pontos de Carga), conforme a seguir: 

 5% para a equipe que ficar em 1º lugar 

 4% para a equipe que ficar em 2º lugar 

 3% para a equipe que ficar em 3º lugar 

 2% para a equipe que ficar em 4º lugar 

 1% para a equipe que ficar em 5º lugar 

 
c) Pontos de Dimensionamento (PD) 
Com o objetivo de avaliar o dimensionamento da ponte pela equipe, haverá um acréscimo na pontuação 
(em relação aos Pontos de Carga) que dependerá da razão R entre a Carga Suportada e a Carga Projetada 
(informada pela equipe antes do teste de carga), conforme a seguir: 
 
𝑷𝑫 = (𝟐𝟎 − 𝟏𝟎 𝑹)%         Para 1,00 ≤ R ≤ 2,00 
 

Alguns exemplos de PD: 
 10% para a equipe com R igual a 1,00 

 6% para a equipe com R igual a 1,40 

 2% para a equipe com R igual a 1,80 

 0% para a equipe com R igual a 2,00 

 
Para R inferior a 1,00 ou superior a 2,00 o valor de PD é zero. 
 
d) Pontos de Aluno Externo (PAE) 
Haverá um acréscimo na pontuação da equipe (em relação aos Pontos de Carga) que tiver como 
membro um aluno externo matriculado no ensino médio e o mesmo participar na montagem da ponte, 
conforme a seguir: 

 5% se a participação do aluno externo for pelo menos de 50% do tempo total de montagem da equipe 

 2% se a participação do aluno externo for pelo menos de 30% do tempo total de montagem da equipe 
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e) Classificação Final 
A classificação final das equipes se dará pelo Total de Pontos obtidos, sendo: 
 

Total de Pontos = PC + PE + PD + PAE 
 
Todos os pontos serão considerados com 5 algarismos significativos. 
 
8) Inscrições 
As inscrições para a II Competição de Pontes da EMGE são de caráter voluntário e de responsabilidade 
dos estudantes interessados. As inscrições por equipes deverão ser realizadas via Portal Acadêmico, de 
18 a 31 de agosto de 2022, com o valor de R$ 50,00 por equipe. Cada equipe deverá apresentar um 
nome e a inscrição está restrita a apenas uma ponte. O número de inscrições está limitado em 30 (trinta) 
equipes, em ordem de inscrição no portal acadêmico. A critério da comissão organizadora poderão ser 
ofertadas mais 10 (dez) vagas, desde que as inscrições ocorram antes do período de montagem. 
 
9) Reunião Prévia e Palestras 
Haverá uma Reunião Prévia com a comissão organizadora e as equipes inscritas no dia 05/set, às 17:30, 
para orientações e esclarecimentos a respeito da II Competição de Pontes de Palito da EMGE. É 
obrigatória a presença de pelo menos um componente de cada equipe. 
Serão promovidas palestras relacionadas com Análise Estrutural e Resistência dos Materiais, em datas 
e horários ainda a serem definidos e divulgados. A critério da comissão organizadora a Reunião Prévia e 
Palestras poderão ocorrer na modalidade online. 
 
10) Cronograma da Competição 
Este é o Cronograma da Competição: 
 

 
 
Durante o período de Exposição das Pontes a comissão organizadora ficará responsável pela guarda e 
transporte das mesmas. Neste período será permitido apenas o contato visual dos alunos e público em 
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geral. Para a exposição, recomenda-se que as equipes elaborem um poster ilustrativo sobre a ponte e o 
trabalho desenvolvido. Neste período ocorrerá a Avaliação da Estética das pontes. 
Cada equipe deverá ter pelo menos um membro presente durante a pesagem e testes de carga, caso 
contrário a equipe será eliminada. 
A ordem dos testes de carga será definida em sorteio ou por consenso entre a organização e as equipes 
participantes. Antes do teste de carga cada equipe deverá informar a carga projetada pela ponte. 
Após a realização dos testes de carga haverá julgamento e premiação, na mesma data. 
Será desclassificada a equipe que descumprir alguma condição deste regulamento. 
 
11) Premiação 
Todas os participantes receberão um certificado de participação e as três equipes com maior pontuação 
serão premiadas. A premiação será divulgada em comunicação subsequente, realizada pela comissão 
organizadora do evento. 
 
12) Comissão Organizadora 
A comissão organizadora desta competição é constituída pelos seguintes membros: 
Professores: Priscilla Andrade Camargo Neves (presidente), Aline Almeida da Silva Oliveira, Cláudio 
Henrique Soares, Denise Aparecida Barbosa, Gabriela Marinho Fonseca e Luciana Nunes de Magalhães. 
Laboratoristas: Bruna Costa Soares e Guilherme Oliveira de Souza. 
Aluno: Lindon Gilson da Fonseca Júnior. 
 
13) Horas de Atividades Complementares 
A participação na II Competição de Pontes de Palito poderá ser validada em até 25 horas de atividades 
complementares na área escolhida pelo aluno (Ensino, Extensão ou Pesquisa), mediante comprovação 
de presença. Será considerada a carga horária de efetivo envolvimento do aluno na montagem da ponte, 
conforme o cronograma. 
 
14) Divulgação 
Os autores autorizam a comissão organizadora a divulgar os seus nomes e protótipos (pontes), por 
qualquer meio, bem como imagens suas e de seus protótipos, a qualquer tempo. A divulgação será 
realizada pela equipe de reportagem da EMGE/Dom Helder. 
 
 
As situações omissas neste regulamento serão julgadas pela comissão organizadora. 
 

 
Belo Horizonte - MB, 1º de agosto de 2022 

EMGE - Escola de Engenharia de Minas Gerais 


