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Regulamento do Concurso de Pontes em Esparguete* 

ESCOLAS SECUNDÁRIAS DO ALGARVE E BAIXO ALENTEJO 
(2ª Edição) 

 

Artigo Nº 1 – Objetivos 

O objetivo principal deste concurso é fortalecer as capacidades criativas dos alunos no projeto 
de uma ponte executada com um material tão comum como o esparguete. Este trabalho visa 
desenvolver o interesse dos alunos pela criatividade e pela investigação, através da procura de 
soluções engenhosas para os problemas propostos. 

No concurso pretende-se, através de um ensaio à flexão, avaliar a capacidade de conceção e de 
materialização de uma ponte com um desempenho estrutural capaz de suportar a maior carga 
possível. 

  

Artigo Nº 2 – Inscrição 

Poderá inscrever-se no concurso qualquer aluno inscrito numa Escola Secundária.  

Os alunos podem inscrever-se em equipas de 2, apresentando conjuntamente apenas uma 
ponte. A inscrição deverá ser feita através de email dirigido à Comissão Organizadora: 
isedec@ualg.pt. Deverá ser indicada a designação da equipa (facultativo) e o nome, endereço 
eletrónico, nome da escola, turma e nome e endereço eletrónico do Professor envolvido, de 
cada um dos membros da equipa. 

 

Artigo Nº 3 – Qualidade e Características dos Materiais 

3.1 Esparguete 

a) A ponte deverá ser executada recorrendo apenas ao esparguete comercial, excluindo-
se, portanto, o uso de outro tipo de massa. O esparguete não pode ser modificado para 
o tornar mais forte. O uso de tinta, cola ou outro tipo de material para aumentar a 
resistência do esparguete não é permitido. 

b) O comprimento mínimo das barras de esparguete é de 50 mm. Só é permitido a 
aplicação de cola em uniões de barras. 

3.2 Cola 

A cola a utilizar será cola térmica, aplicada com pistola, podendo ser usada qualquer marca ou 
variedade (sugere-se que sejam experimentados vários tipos de cola para determinar qual serve 
melhor os objetivos) e aplicada até ao máximo de 10 mm a partir das uniões do esparguete. 

 

Artigo Nº 4 - Características da Ponte 

a) A ponte deverá ter um comprimento que permita o assentamento num vão livre de 400 
mm, a altura máxima da ponte é de 220 mm e a largura máxima de 105 mm. 
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b) A massa máxima da estrutura será de 350 gramas Todas as barras devem ter 
comprimento superior ou igual a 50 mm.  

c) Os apoios da ponte deverão ser efetuados num plano horizontal inferior à(s) corda(s) 
inferior(es) da ponte, e em cada extremo da mesma, não sendo permitido qualquer 
apoio complementar, como por exemplo, proveniente das superfícies laterais verticais. 
A distância entre pontos de apoio deverá ser superior a 40 cm. 

d) Deverá existir no centro da estrutura um espaço para colocar uma placa de aço com 105 
x 56 [mm] e uma espessura de 5 mm (ver figura 1) onde será colocado um gancho para 
pendurar as cargas. O suporte será colocado de forma a que o comprimento da placa de 
105 mm fique perpendicular ao vão da ponte (ver figura 2). O gancho, roscado na sua 
extremidade, atravessará a placa e nele será colocada uma porca. 

e) A ponte deverá apresentar um desempenho estrutural capaz de suportar a maior carga 
possível, mas simultaneamente, não sofrer uma deformação superior a 7 cm. 

Resumindo: 

- Vão da ponte > 40 cm , aconselha-se 42 cm (visto que a distância entre suportes é de 40 cm); 

- altura < 220 mm; largura < 105 mm; comprimento das barras > 50 mm; 

- Massa < 350 gramas; 

- Deixar um espaço central para apoio de placa de aço 105 x 56 x 5, cujo lado de 105 mm ficará 
perpendicular ao vão da ponte;  

- Esparguete comercial, cola a quente, comprimento da cola nos extremos < 10 mm 

 

 

Figura 1 

Artigo Nº 5 - Datas 

a) A inscrição deverá ser feita até às 24h00 do dia 11 de março de 2016. 

b) A entrega das pontes será efetuada até ao dia 14 de março de 2016, no Edifício do 
Departamento de Engenharia Civil, do Instituto Superior de Engenharia, da Universidade 
do Algarve, sito no Campus da Penha 8005-139 Faro. As pontes serão pesadas numa 
balança de precisão e será também verificado, preliminarmente, o cumprimento dos 
restantes aspetos regulamentares, sendo excluídas as pontes não conformes. 

105 mm 

56 mm 

5 mm 
60 mm 
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Artigo Nº 6 -Ensaio 

a) O ensaio às pontes concorrentes será efetuado no dia 18 de março de 2016, no Edifício 
do Departamento de Engenharia Civil (DEC). O júri é composto por docentes do DEC. 

b) Será avaliado o cumprimento das regras dimensionais descritas no regulamento, 
ficando registado o peso, o número de barras e a altura máxima da ponte. 

c) Será montado o gancho da figura 1 e a ponte será colocada sobre suportes que distam 
entre si 40 cm como mostra a figura 2.  

d) De seguida inicia-se o ensaio com incremento de carga o mais possível monotónico. 

e) Será avaliada a carga suportada aquando da ocorrência do colapso. Caso anteriormente 
ao colapso, for atingida uma deformação de 7 cm, o ensaio será considerado concluído 
e será essa a carga atribuída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Artigo Nº 7 - Classificação e Prémios 

a) A classificação será ordenada pelo valor decrescente da carga suportada [ver Art.º 6 e)]. 

b) Serão atribuídos prémios às quatro equipas melhor classificadas, além de lembranças 
aos professores responsáveis das duas primeiras. 

1º Prémio: 2 Ipad 

2º Prémio: 2 Tablets 

3º Prémio: 2 Tablets 

4º Prémio: 2 Vales Repsol (100,00 € cada) 

 

c) Em caso de empate serão utilizados os seguintes critérios: 1º - menor peso da ponte; 
2º - estrutura com menos elementos (barras); 3º - estrutura mais baixa. 

d) Todos os participantes terão direito a um diploma de participação, com indicação da 
carga máxima alcançada. 

Artigo Nº 8 – Reclamações 

> 400 mm 

≥ 50mm e ≤ 105 mm 

≥ 50 mm 
≤ 220 mm 

56 mm  

400 mm  



 

4 

 

O júri reserva-se no direito de anular qualquer dos trabalhos que não respeitem todos os 
requisitos do regulamento. Qualquer aspeto que não esteja mencionado no regulamento será 
decidido pelo júri, sendo a sua decisão irrevogável. 

 (*) O presente regulamento é uma adaptação do documento da UBI.  
(“www.pontes-de-esparguete.ubi.pt/regulamento.html) 

 

http://www.pontes-de-esparguete.ubi.pt/regulamento.html

