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1. RESUMO

O  objetivo  deste  trabalho  foi  construir  uma  ponte  de  macarrão,  para  que  os 

estudantes  de  engenharia  civil  possam  familiarizar-se  com  vários  aspectos  e 

componentes estruturais que precisam ser levados em consideração quando se constrói  

uma ponte. Além do conhecimento dos impactos ambientais gerados e as necessidades 

das medidas mitigadoras que devem ser feitas para evita-los. As pontes surgiram com 

objetivo de eliminar a necessidade de utilizar balsas para cruzar rios, o que custava muito 

tempo e dinheiro. Os seres humanos visando à satisfação de suas necessidades geram 

mudanças ambientais como: a derrubada de florestas com a finalidade de aproveitamento 

do solo para a agricultura ou a pecuária; o barramento de rios para a geração de energia,  

irrigação e fornecimento de água; a construção de pontes e estradas que, embora facilite  

o deslocamento e o abastecimento, podem ser responsáveis também por grandes danos 

ambientais. Neste trabalho foi  construído uma Pontes de macarrão, pequena maquete 

arquitetônica feita de macarrão duro, seco e reto. Foi projetada para vencer um vão e que 

fosse capaz de suportar a maior carga por um determinado tempo e testar sua resistência 

com cálculos nela empregados. No estudo de case real, foi revisado os impactos positivos 

e  negativos  gerado  pela  construção  para  ter  uma  visão  realista  de  uma  construção 

arquitetônica desse porte. 

2. INTRODUÇÃO

Desde a antiguidade encontram-se entre os povos primitivos, pontes de madeira ou 

de cordas, na forma de vigas. Os povos civilizados desde cedo construíram pontes com 

arte;  assim,  os  chineses  venciam  vãos  de  até  18  metros  com  vigas  de  granito;  os 

carpinteiros alemães e suíços atingiram um elevado grau de perfeição na construção de 

pontes de madeira (LEONHARDT, 1979).

A partir de 1750, começa a era da produção industrial, das maquinas e da energia 

a vapor. As construções passam a ser voltadas à praticidade, rapidez e economia. Após a 

Revolução Industrial,  as pontes passaram a ganhar o destaque. Construir pontes para 

facilitar  o  transporte  entre  rios e  vales,  para  facilitar  e  acelerar  a  economia.  Modelos 

construídos em arco, utilizando o ferro, tornaram a ordem do dia a partir de 1779. Logo 

depois, surgiram grandes pontes em treliças metálicas que venciam vãos de 124m. E em 

1900 começaram a surgir as primeiras pontes com um novo material de construção: o 

concreto.



2. OBJETIVOS

• Fundamentar teoricamente e demonstrar os cálculos utilizados para construção do 

protótipo

• Aplicar  conhecimentos  básicos  de  Estática  das  Construções  I,  Resistência  dos 

Materiais e Eletricidade Aplicada a Engenharia;

•  Utilizar computadores para resolver problemas de engenharia;

• Projetar sistemas estruturais simples;

• Avaliar  possíveis  impactos  ambientais  causados  pelo  empreendimento  da 

construção de uma ponte. 

3. METODOLOGIA

O presente trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Engenharia Civil, na União 

das Faculdades dos Grandes Lagos - UNILAGO, município de São José do Rio Preto, SP.

3.1 Modelo de Ponte utilizada no trabalho:

A ponte Rodoviária de Estreito foi construída em 1960 como parte do plano de unir a 

nova capital do Brasil, que acabava de ser inaugurada, a pontos estratégicos do país: 

Belo  Horizonte,  São  Paulo,  Acre  e  Belém.  Para  isso  foram  planejadas  todas  essas 

estradas, uma delas sendo a Belém-Brasília BR-14.

Figura1 - Ponte Rodoviária de Estreito - MA



Fonte: http://www2.transportes.gov.br/bit/02-rodo/9-pontes-
viadutos/pontes/pt_divisa/estreito/GPTESTRE.htm

3.2 Detalhamento dos materiais utilizados

• Espaguete marca Barilla n°7

• Cola marca Araldite

• Pregos

• Tábua de madeira

 Características do Espaguete

• Peso de cada fio: 1g

• Comprimento médio de cada fio 25,4

• Número médio de fios de espaguete em cada pacote: 500

 Características da Maquete

• Comprimento: 1 metro

• Altura: 50 cm

• Largura: 15 cm

5. DESENVOLVIMENTO

Em relação as pontes mais projetadas, estudos bibliográficos revelam três tipos 

principais, Ponte em Viga; Ponte em Aço e Ponte Suspensa.

As pontes em vigas são as mais antigas e as menos complicas de se calcular e 

construir,  porem  possui  uma  menor  capacidade  de  vencer  grandes  vãos.  O  nosso 

objetivo,  porém  é  uma  distancia  de  1m,  que  foi  estabelecido  pelo  regulamento 

interdisciplinar.  O  que  torna  esse  tipo  de  ponte  interessante  e  dentro  das  nossas 

necessidades representada na figura 2.

http://www2.transportes.gov.br/bit/02-rodo/9-pontes-viadutos/pontes/pt_divisa/estreito/GPTESTRE.htm
http://www2.transportes.gov.br/bit/02-rodo/9-pontes-viadutos/pontes/pt_divisa/estreito/GPTESTRE.htm


Figura 2 – Visão 3D da ponte de espaguete no AutoCAD.

Cada tipo de ponte pesquisada possui importantes forças e suas resistências: 

            Tração: dizemos que um corpo está sob tração quando a força "F" é 

aplicada perpendicularmente à seção transversal do material, com tendência a produzir 

um alongamento no mesmo. 

           Compressão: dizemos que um corpo está sob compressão quando a força 

"F" é aplicada perpendicular à seção transversal do material, com tendência a produzir um 

encurtamento no mesmo.

Resistência  a  tração: é  indicada  pelo  ponto  máximo  de  uma  curva  tensão-

deformação. Como é uma propriedade intensiva, o seu valor não depende do tamanho da 

amostra. É, no entanto, dependente da preparação da amostra e da temperatura de teste 

e material. 

Resistência a compressão: é uma redução de uma de suas dimensões, axial com 

a atuação da força, e um aumento da seção transversal a este mesmo eixo, a carga de 

ruptura  por  compressão  dos  fios  de  macarrão  está  relacionada  com o  fenômeno da 

flambagem, que ocorre em peças compridas sujeitas a uma força axial de compressão. 

O passo seguinte foi determinar o tipo de viga associado a uma tesoura de suporte 

que adiciona rigidez a viga, pois a força sofrida é dissipada por meio da tesoura. Dentre  

os vários tipos de modelos de vigas existentes neste trabalho foi  escolhido o modelo 

tesoura de Warren, por ser uma estrutura simples e de fácil execução.

Após foi  dimensionado cada uma das barras que constituí  a ponte.  Para isso é 

importante  o  estudo  de  treliças   que  está  relacionado  aos  elementos  de  construção 

(chapas, barras redondas, perfilados, cantoneiras etc.),  interligados entre si através de 

rebites, pinos, parafusos, que formam uma estrutura rígida, com finalidade de receber e  

transmitir esforços a um único plano.



Dois métodos de dimensionamento podem ser utilizados para as treliças: 

• Métodos dos Nós ou Métodos de Cremona;

• Método de Ritter ou Método das Seções (usados com maior frequência).

Método dos Nós ou Método de Cremona

Para determinar as forças que agem nas barras de uma treliça foi utilizado o 

Método dos Nós, que tem como objetivo, definir as reações dos apoios e identificar o tipo 

de solicitação em cada barra (tração e compressão) e por fim saber o equilíbrio de cada 

nó. Cálculos das forças de tensão e compressão nas barras.

1. Cálculos das reações de apoio:

VA = VB = Pb

                    2

P = m.g     P = 28,5 . 9,81     P = 280N

Pb = 1,4 . P     Pb = 1,4 . 280     Pb = 392

VA = VB = 392

                    2

∑ Fx = 0

F2 + F1 cos 60° = 0

F2 = - F1 cos 60°

F2 = 113,16 N

• Nó E

∑Fy = 0
- F3 sen 60° - F1 sen 60° = 0
F3 = -F1
F3 = 226,32

∑Fx = 0
F3 - F1 cos 60° + F3 cos 60° = 0
F3 = F1 cos 60° - F3 cos 60°
F3 = - 226,32N

Devido à simetria do carregamento

F1 = F7; F2 = F6 e F3 = F5

Os cálculos para conhecer as forças de cada barra, o próximo passo foi realizado 

para definir a quantidade de fios que serão utilizados.

2. Cálculo dos esforços nas barras:



Para determinar a carga nas barras 1 e 2 isolamos A, para determinar a carga nas 

barras 3 e 4 isolamos E. Para os cálculos adotamos P = 392N

• Nó A

∑Fy = 0

RA + F1 sen 60° = 0

F1 = - RA

         sen 60°

F1 = - 226,32N

Utilizamos  estes  ensaios  para  determinar  o  número  de  fios  de  espaguete 

necessário para compor as barras de tração, pela resistência de cada fio, independente 

de seu comprimento.

Número de fios = carga

                             42,67

A equação foi usada para determinar a quantidade de fios que as barras deveriam 

ter: fios

Barras 2 e 6
Números de fios = 113,16 = 3fios
                                42,16

Barras 3 e 5
Números de fios = 226,32 = 6 
                               42,16

A  quantidade  de  fios  que  iria  compor  as  barras  foi  definida  pelo  estudo  da 

flambagem, que é um fenômeno que ocorre em peças compridas quando sujeitas a uma 

força de compressão.

Baseado nos 93 ensaios de compressão realizado pela UFRGS utilizará a seguinte 

equação

Números de fios = √carga . l²

                                 27906r²

Utilizaremos essa equação para calcular o números de fios das barras 1, 4 e 7:

Números de fios = √(226,332) . (500)² = 50 fios

                  27906 . (0,95)4



Após definir a quantidade de fios que iriam formar as barras, o próximo passo foi 

fabricar e colar os fios de cada barra. Na tentativa de evitar erros, definimos que as barras 

deveriam ser simétricas conforme a figura 3 abaixo.

Figura 3 – Representação das cargas que agem na ponte de espaguete.

6. RESULTADO FINAL

6.1 Possíveis Impactos Ambientais na Implantação da Ponte

Para cada efeito sobre o meio ambiente proveniente de cada uma das atividades e 

processos  impactantes  previstos,  devem  ser  propostas  medidas  mitigadoras  e 

potencializadoras. Segundo a resolução CONAMA no001/86, deve ser feito a Avaliação de 

Impactos Ambientais, com a formulação do Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório  

de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), fundamental para minimizar os impactos ambientais e 

sociais.

O  impacto  ambiental  constitui  qualquer  modificação  dos  ciclos  ecológicos  dos 

diversos  ecossistemas  existentes,  essas  intervenções  para  o  progresso,  geralmente 

produzem  impactos  negativos  e/ou  positivos  que  podem  alterar  significativamente  o 

ecossistema, por exemplo, o desmatamento de uma determinada área para a construção 

do canteiro de obras e escritórios poderá ocasionar possíveis mudanças na temperatura 

do  ambiente  devido  à  diminuição  da  absorção  dos  raios  solares  pela  vegetação,  

afugentamento da fauna, pela diminuição de seu hábitat e o aumento de ruídos na área, o  

solo perderá sua capacidade de reter água devido à compactação do solo. 

Durante o processo da construção pode ocorrer transformações visuais e físicas, 

por isso a importância da implantação de uma flora nativa para um conforto visual.

Uma medida mitigadora para retirada da área de mata, pode-se utilizada mão-de-

obra braçal, ao invés de máquinas, gerando emprego e reduzindo os níveis de ruído e 

poluição. Também em torno da cidade deve investir em reflorestamento para criação de 

áreas verdes compensatórias, com o objetivo de aumentar o seqüestro de carbono na 

região.



Possível aumento da concentração de material particulado no ar, em consequência 

da poluição do ar por resíduos em pó de cimento, areia, cal. Para solucionar o problema,  

os  horários  de trabalho serão de  acordo com a incidência  de  ventos  na região,  não 

permitindo assim que esses materiais se dispersem. Serão implantadas barreiras naturais 

entre  a  fonte  e  o  receptor,  não  permitindo  que  os  ruídos  provocados  na  construção 

atrapalhem a rotina da cidade.

Aumento da economia local  devido o consumo de materiais para a construção, 

ocorrendo assim um maior fluxo de dinheiro na cidade. Geração de emprego devido à 

demanda  para  a  construção.  Para  os  trabalhadores  será  realizado  treinamento  de 

primeiros socorros, utilização de EPI's e palestra sobre educação sexual.

 Haverá a contratação de empresa que recolha entulhos e resíduos de construção 

civil, evitando o vazamento de fluidos e da própria massa de concreto sobre o solo. 

6.2 Construção da Ponte

 Ao  final  da  construção  do  protótipo,  verificou-se  a  interação  importantes 

conhecimentos no estudo das estruturas e resistências dos materiais, tanto nos aspectos 

conceituais quanto na prática. A oportunidade de testar um projeto, trás uma experiência 

reais de planejamento e isto mostra a importância de executarmos atividades práticas 

durante o curso de engenharia.  Verificou-se na execução do protótipo os conceitos e 

cálculos aplicados, como por exemplo a atuação de dois tipos de forças nas barras de 

nossa ponte treliçada, a tração e a compressão. A figura 4 mostra o protótipo final.

Figura 4 – Ponte de espaguete finalizada.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS



A partir deste trabalho, pode-se concluir, com um bom planejamento, pesquisa e 

aplicação de cálculos de forma correta, conseguimos elaborar e executar o nosso projeto, 

além de obtermos conhecimento prático na construção de uma ponte de macarrão e com 

ideia reais sobre os impactos ambientais e as medidas mitigadoras para o ambiente.
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