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O QUE É O 
DESAFIO ACADÊMICO?

Um importante desafio que teve sua origem em 1998 nos EUA a fim de proporcionar aos 
alunos universitários dos cursos voltados para as áreas tecnológicas, uma experiência real de 
projetar e manufaturar uma estrutura em material composite.

Obedecendo suas regras e especificações preestabelecidas, tendo todos os projetos avaliados e 
validados por uma banca formada por profissionais respeitados na indústria de composites, no 
dia do desafio as estruturas são apresentadas e colocadas à prova em ensaios mecânicos de 
flexão 3 pontos.



INTRODUÇÃO-OBJETIVO

• Todo o trabalho que envolve a fabricação de amostras, protótipos e da peça final, deve ser 
realizado pelos membros da equipe (sem envolvimento de terceiros);

• Desafio criado para disputa entre alunos de universidades;

• Trata-se de uma oportunidade única para os alunos aprenderem e expandirem suas habilidades em 
materiais composites;

• Criação de forte interação aluno-indústria  e promove o talento do estudante diretamente ao 
mercado de trabalho;

• Todos os alunos são encorajados a pedir esclarecimentos a respeito das regras para a SAMPE, e 
também pedir auxílio, instrução e treinamento da própria universidade.



BAIXEM AS REGRAS!
Se familiarizem!

WWW.SAMPE.COM.BR



BAIXEM AS REGRAS
Leiam atentamente!

WWW.SAMPE.COM.BR  

VÁ ATÉ A PARTE DO 
DESAFIO ACADÊMICO!



HALL OF FAME

CAMPEÃS GERAIS - SAMPE BRAZIL

• ANO 2014: FEI (Faculdade Educacional Inaciana);

• ANO 2015: UFRJ (Univ. Federal do Rio de Janeiro);

• ANO 2016: FEI (Faculdade Educacional Inaciana);

• ANO 2017: FEI (Faculdade Educacional Inaciana);

• ANO 2018: Conheceremos em 07/11/2018.



DESAFIO ACADÊMICO 
SAMPE BRAZIL 2018

Data do desafio: 07 de novembro de 2018

Local: Pavilhão Verde – Expo Center Norte, São Paulo, SP

Cronograma de participação:

- Inscrição e entrega da proposta: até 31/05/2018 (às 22h.);

- Retorno da SAMPE: até 30/06/2018;

- Entrega dos kits de materiais: a partir de 01/07/2018;

- Envio dos vídeos: até 24/10/2018.



CATEGORIAS

• A: Perfil “I” em Fibra de Carbono e/ou Aramida para carga de 4.000 kgf;

• B: Perfil Quadrado em Fibra de Carbono e/ou Aramida para carga de 4.000 kgf;

• C: Perfil Quadrado em Fibra de Vidro para carga de 3.000 kgf;

• D: Perfil Quadrado em Fibra Natural para carga de 1.500 kgf.



INSCRIÇÃO

• EQUIPE ÚNICA: Cada time registrado deve ser composto por membros exclusivos (até 5) 
para dada categoria da competição. Ou seja, um membro da Universidade X pode 
participar em apenas uma equipe no desafio;

• PROJETOS ÚNICOS: Cada universidade deve submeter projetos únicos em cada categoria, 
sem que o membros se repitam;

• A corresponsabilidade é dos alunos assegurem que seus membros são exclusivos.



INSCRIÇÃO / PROPOSTA

- Inscrição e entrega da proposta: até 
31/05/2018 (às 22h.)

- Entrega da PROPOSTA por e-mail:
consultoria@artsim.com.br ou 
simone@artsim.com.br 

- Quanto antes se inscreverem, mais 
rápido recebem a aprovação/revisão;

- Limite de 30 projetos (se exceder, as 
melhores propostas serão consideradas;

- Não poupem detalhes do projeto, pode 
ser um diferencial!

WWW.SAMPE.COM.BR



MATERIAIS UTILIZADOS

• Os materiais necessários para as manufaturas podem ser solicitados às empresas do mercado de  
acordo com o critério de cada equipe, entretanto estão sujeitas a disponibilidade;

• A SAMPE indica fornecedores de materiais, com nomes e telefones dos contatos;

• O critério de utilização dos materiais fica a cargo da equipe e deve ser incluída na proposta de 
projeto;

• Será cobrada uma multa no valor de R$250,00 para a equipe que receber o kit de materiais que fora 
solicitado e não comparecer com a ponte finaliza para o ensaio no dia do desafio.



OUTROS MATERIAIS

• Está liberado o uso de MATERIAIS DE NÚCLEO (Colméias, espumas, madeiras), desde que 
sejam respeitados os critérios geométricos;

• Nenhum material perigoso ou que requerem manuseio especiais, metais ou fibras de boro 
podem ser utilizados;

• Utilização de prepregs não é permitida.



CRITÉRIOS GEOMÉTRICOS

• Apoios espaçados em 584,2mm;

• Todas as pontes devem ter pelo menos 610,0mm de 
comprimento;

• Alturas e larguras máximas de 101,6mm x 106mm;

• Nenhuma exceção será permitida.

Ensaio estrutural consiste no teste de flexão em 3 pontos



CRITÉRIOS GEOMÉTRICOS

• Deve ter uma única alma vertical;

• Espessura máxima de 15,24mm;

• Alturas e larguras de 101,6mm x 106mm;

• Os flanges não precisam ter comprimento.

• Seção transversal pode variar ao longo do 
comprimento da ponte.

Sobre a viga “I”



CRITÉRIOS GEOMÉTRICOS

O perfil quadrado deve ter uma seção transversal aberta 
com 2 almas verticais independentes. As almas não 
precisam ser perpendiculares aos flanges. Em nenhum 
ponto através do comprimento da ponte a seção transversal 
pode ser sólida. De forma a manter as almas independentes 
deve haver um espaçamento mínimo entre as almas de 
12.7mm e entre os flanges de 19.05mm que deve ser 
mantido através de todo o comprimento da ponte.
Lembrem-se que nenhuma exceção será permitida. 

Sobre a viga “Quadrada”

A interpretação desta regra é complexa, por isso recomendamos que os 
projetos sejam submetidos a aprovação e revisão o mais cedo possível 
antes de se iniciar o dimensionamento estrutural e a construção da ponte. 



APARATO DO TESTE

• Dinamômetro para ensaio flexão em 3 pontos;

• As dimensões do sistema de apoio são de 584.20mm de 
centro a centro dos apoios (vão do teste), 73.15mm de 
altura da face inferior da ponte até a base do sistema de 
apoio, 25.40mm de diâmetro da seção circular do apoio, e 
para o bloco de aplicação de carga será utilizado um perfil de 
aço de seção aberta retangular de 101.60mm x 101.60mm x 
50.80mm com 9.52mm de espessura fabricado pela Emic
Instron. 

• Todos os perfis testados serão levados até a sua ruptura.



APRESENTAÇÃO DO PROJETO

• Todas as equipes devem apresentar no dia do desafio 
um resumo do projeto em VÍDEO. Enviar até 
24/10/2018;

• Duração máxima de 5 minutos;

• Mostrar detalhes técnicos dos critérios de decisão das 
geometrias e formas, materiais utilizados, processos, 
meios de controle e inspeção, etc.

• Na abertura incluir: Nome da universidade, membros, 
orientador (es), número de registro e categoria.

• Pontes que forem testadas mas não apresentarem 
vídeo, são serão premiados;



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
DE VÍDEO

• Qualidade do conteúdo técnico do projeto;

• Qualidade da seleção dos materiais;

• Qualidade do conteúdo técnico de fabricação e inspeção;

• Qualidade da apresentação e design gráfico;

• Qualidade no uso de imagens e filmes.

- Cada vídeo receberá uma nota de 0 a 2 para cada 
critério.
- Pontuação máxima será 10 pontos



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
DE VÍDEO

• Serão eleitas as 5 melhores médias por categoria dentre as 
apresentações de vídeos das universidades;

• Todos os vídeos de apresentação e todas as categorias em 
que a universidade participar serão usados para o cálculo da 
média da universidade;

• 1º lugar 5 pontos
• 2º lugar 4 pontos
• 3º lugar 3 pontos
• 4º lugar 2 pontos
• 5º lugar 1 ponto
• Demais receberão 0 pontos



PREMIAÇÃO 2018
Por categoria

• R$1.000,00 por categoria - A, B, C e D (para a equipes campeãs);

• Atender ao requisito mecânico de ensaio de flexão em 3 pontos;

• Não ter deflexão maior que 25,4mm;

• Caso mais de um projeto atinja o requisito mecânico, o critério de desempate é a 
massa (peso) do protótipo avaliado;

• Neste caso o menor peso recebe 5 pontos, segundo menor 4 pontos e assim por 
diante.



PREMIAÇÃO 2018
Universidade Campeã Geral

• Registrar a maior pontuação somatória dentre as categorias e a 
apresentação de vídeo;

• Ganhar em pelo menos uma categoria;

• Critérios de desempate: Caso a pontuação seja igual, a vencedora é 
determinada pelo maior número de primeiros lugares. Se permanecer, 
maior número de segundos lugares, e assim por diante;

• Se a manutenção do empate se mantenha, será calculado uma média de 
coeficiente de carga;

• Neste caso as pontes não elegíveis entram no cálculo da universidade.



PREMIAÇÃO 2018
Universidade Campeã Geral

• Veja exemplo de como funciona o mecanismo de pontuação:

• Reforçamos a importância da participação do maior número de 
categorias possíveis e de uma apresentação muito bem feita;

• Campeã GERAL: Prêmio adicional de R$1.000 (para o grupo) + 
Viagem de 2 alunos para disputarem o Student Bridge Contest
nos Estados Unidos em 2019.



BOA SORTE!

Luís Fernando T. Barbi

Se tiver dúvidas, questionem. Analisem criteriosamente as regras!
Peçam ajuda para a indústria, para os professores.
Participando e aprendendo, vocês já serão os vencedores!


