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Recomendações e dados para projeto de pontes com palito de picolé: 

 
1) As dimensões dos palitos são (aproximadamente): 
115 mm de comprimento 
2mm de espessura 
8,4mm de largura 
 

 
 
2) A resistência à tração do palito é de 90 kgf ou 882,9 N (média extraída de 8 palitos 
testados), resultando numa tensão normal de ruptura média na tração de: 52,55 MPa. 
 
3) A resistência à compressão de um palito de 110mm de comprimento é de 4,9 kgf ou 
48,07N (média de 11 palitos), resultando numa tensão normal média de ruptura de: 2,86 
MPa. 
 
4) A resistência à compressão de uma composição formada por dois palitos de 110mm de 
comprimento colados (dimensão final da composição 110mm x 4 mm x 8,4 mm) é de 27 
kgf ou 264,87 N (média de 5 composições), resultando numa tensão normal média de 
ruptura de: 7,88 MPa. 
 
5) Para palitos de dimensões diferentes das testadas, observar carga crítica de Euler (Pc) 
mostrada na equação e gráfico que seguem: 
 

Pc = π²EI/L² 
 

em que: E é o módulo de elasticidade da madeira que constitui o palito (E = 7350MPa); 
I=bh³/12 (b e h são, respectivamente o maior e o menor lado da seção transversal da barra) 
é o menor momento de inércia (5,6 mm4 para um palito e 44,8 mm4 para a composição de 
dois palitos) e L é o comprimento da barra. 
 
Obs. É permitido o uso de barras com mais de 2 palitos. 
 



 
6) As juntas para as barras deverão ser feitas com emenda por superposição de palitos. 
Recomenda-se o esquema da figura que segue, principalmente nas barras tracionadas. 
 
7) Evite pontes com número excessivo de barras. 
 
8) Caso a quantidade inicial de palitos fornecida pela comissão organizadora não seja 
suficiente para a confecção da ponte, a equipe poderá solicitar mais palitos sem penalização. 
O objetivo de se limitar a quantidade inicial fornecida (ver edital) é evitar desperdícios. 
 
9) As notas atribuídas no quesito Exatidão de Projeto seguirão o gráfico que segue: 
 

 
 



10) As notas para o quesito Eficiência Estrutural serão dadas segundo o seguinte critério: 
- Para as pontes classificadas (Crup > 20 kgf) faz-se a razão Crup/(peso próprio), sendo que 
ao maior coeficiente será atribuída a nota 100 e ao menor coeficiente será atribuída a nota 
70. As demais notas serão obtidas por interpolação linear. 
 
11) As notas para o quesito Estética serão obtidas somando-se os votos atribuídos pelos 
examinadores (para as pontes classificadas - Crup > 20 kgf), sendo que a nota será atribuída 
conforme a tabela abaixo: 
 

Avaliação pelos 
examinadores 

Nota 

1º lugar 100 
2º lugar 95 
3º lugar 90 
4º lugar 87 
5º lugar 84 
6º lugar 81 
7º lugar 79 
8º lugar 77 
9º lugar 75 
10º lugar 73 
11º lugar 71 
12º lugar em diante 70 

 
Em caso de empate, será atribuída a mesma nota para as equipes em questão. Exemplo: 
 

Votos Colocação Nota 
10 1º lugar 100 
10 1º lugar 100 
8 2º lugar 95 
8 2º lugar 95 
5 3º lugar 90 

 
12) A equipe campeã geral será aquela que obtiver o maior número de pontos segundo a 
equação: 
 
Nota Final = 0,4 x Nota Exatidão de Projeto + 0,4 x Nota Eficiência Estrutural + 0,2 x Nota Estética 
Em caso de empate, será considerada campeã a equipe que tiver a maior nota no quesito 
Exatidão de Projeto. 
 
13) Recomenda-se cola de madeira de boa qualidade. 
 
14) Como em todo projeto, recomenda-se um coeficiente de segurança. No protótipo de 
ponte construído e testado, a carga de ruptura real foi inferior a 70 % da carga de ruptura 
estimada. 
 
15) A forma de se carregar as pontes será informada aos participantes no dia do teste de 
carga. 
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