
                                     

Concurso de Pontes de Papel  

Instruções para montagem das estruturas 

 

Abaixo segue um tutorial para a montagem de um modelo de estrutura. Para 
o seu projeto, você deve seguir as mesmas instruções, considerando, no entanto, 
as dimensões definidas em seus cálculos.  

 

A construção das pontes: 

Antes de começar a execução das pontes precisamos entender o 
mecanismo básico de construção destas estruturas.  

As pontes são feitas de peças chamadas treliças, que são estruturas 
construídas com a sustentação baseada em triângulos consecutivos. Esse formato 
permite que existam somente dois tipos de forças internas nos membros da 
estrutura: as forças de compressão e de tração. 

Compressão é toda força que age como se estivesse "esmagando" o objeto. 
Tração, por sua vez, é a capacidade que um objeto tem se estender ou resistir a  
alongamentos quando submetido a forças "extensivas".  
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Pontes reais estão sujeitos a diferentes tipos de cargas, como por exemplo:  

 Peso dos veículos e pedestres que atravessam a ponte;  

 Peso da própria ponte;  



 Peso do asfalto ou pavimento de concreto;  

 Vento empurrando os lados sobre a estrutura;  

 Forças causadas por terremotos, entre outros.  

Na concepção de uma ponte, o engenheiro estrutural deve considerar os 
efeitos de todas essas cargas, incluindo os casos em que dois ou mais tipos de 
cargas possam ocorrer ao mesmo tempo. 

 

Reações: 

A Primeira Lei de Newton afirma que um objeto em repouso permanecerá em 
repouso desde que não seja submetido a uma força que provoque desequilíbrio. No 
exemplo abaixo, como a estrutura toca a mesa em dois pontos, a mesa empurra 
para cima com duas forças, cada uma com uma magnitude de 5 newtons. A 
estrutura está em uma condição chamada de equilíbrio, pois a força total para cima 
equivale à força total para baixo. 
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No nosso exemplo, as duas forças para cima são chamadas reações, que são 
forças desenvolvidas nos apoios de uma estrutura, para mantê-la em equilíbrio. 
Suportes são os pontos onde a estrutura está fisicamente em contato com o que a 
cerca.  

Componentes das forças internas: 

Quando você aplica cargas externas a uma estrutura, reações externas 
ocorrem nos apoios. Mas forças internas também são desenvolvidas dentro de cada 
membro estrutural. Em uma treliça, estes membros internos de forças serão sempre 
tração ou compressão. Um membro de tração está sendo esticado, tal como o 
elástico na imagem abaixo. A força de tração tende a tornar o corpo mais longo. 
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Um membro de compressão está sendo achatado, como o bloco de espuma 
na figura abaixo. Força de compressão torna um membro mais curto. 
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Nesta atividade você vai construir uma ponte em pequena escala, feita de 
papel. Vale lembrar que na construção das pontes de papel devemos usar tirinhas 
para resistir à tração e tubinhos para resistir à compressão. Isso ocorre devido ao 
diferente comportamento do papel quando solicitado a esses esforços (este material 
resiste bem à tração e mal à compressão). 

 

 

 

 

 

 

 

 



O passo a passo da construção das pontes de papel: 

Você vai precisar de: 
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Com os materiais acima, siga agora os seguintes passos para a execução do 
seu empreendimento: 

1) Usando uma régua e uma caneta meça e trace linhas paralelas com a distância 
definida em seu projeto, entre uma e outra. As linhas serão desenhadas 
paralelas ao longo da folha e, portanto, cada uma deve o comprimento da barra 
calculada. Coloque a folha marcada sobre a superfície de construção e use um 
estilete e uma régua de metal para cortar ao longo de cada linha. Essas serão 
as peças solicitadas à tração na sua ponte. 
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2) Agora você vai fabricar as peças que resistirão à compressão. Os diagramas 

abaixo mostram exemplos de construção de tubos. Usando uma caneta e uma 
régua meça e trace as linhas paralelas como nos tubos da imagem. Quando for 
traçar as linhas pontilhadas pressione firme com a caneta, pois isso facilitará a 
posterior dobragem do papel. Trace também as linhas perpendiculares para 
delimitar o comprimento dos membros. Corte com uma régua e um estilete nas 



linhas cheias e dobre nas linhas pontilhadas. A extremidade em cinza é 
destinada à colagem. 
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3) Depois de ter feito todas as quatro dobras a peça irá formar um tubo quadrado. 

Passe cola nas duas extremidades do membro e una-as. 
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4) Construa agora as placas de reforço, que são os nós da sua estrutura. 
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5) Agora que os membros já estão prontos, você vai começar a construir a sua 

ponte, com o auxílio da gabarito do seu projeto plotado. 
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6) Após construir as duas treliças, é necessário construir a estrutura que vai 
liga-las.  
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7) As três estruturas principais da ponte estão feitas, resta agora as unir.  
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8) Adicione as barras que irão unir as duas treliças pela parte inferior da ponte. 
Lembre-se de fazer um furo no nó da barra central com um furador, para que 
por ele se possa passar a barra para carregamento. 
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9) Faça agora os apoios para as duas extremidades da ponte. 
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     Agora a ponte está concluída, verifique se não há nenhuma barra rompida ou 
cortada, ou se elas estão coladas corretamente. Se algo não estiver certo, faça os 
reparos necessários. 

     Depois de tudo feito e devidamente conferido, só resta aguardar pelo teste de 
carga, onde as pontes serão testadas para ver o quanto de carga elas aguentarão.  

 

Boa Sorte 


