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1. Disposiç̃oes gerais

1.1 Tema do concurso

A tarefa propostáe a construç̃ao e o teste de carga de uma ponte treliçada, utilizando palitos de
picolé e cola, conforme especificado no regulamento da competição. A ponte deve ser capaz de vencer
um vão livre de 1,00 m, com peso máximo de 650 gf. A construção da ponte deverá ser precedida
da ańalise estrutural de algumas opções posśıveis de tipos de pontes e do projeto detalhadoda ponte
escolhida, com o diagrama de esforços e a carga de colapso de 33 kgf.

1.2 Equipes

O trabalho deverá ser realizado em grupos formados por alunos dos cursos da Faculdade de Engen-
harias da UFJF, com o número ḿaximo de 6 integrantes.

1.3 Objetivos

Os principais objetivos deste concurso são:

• aplicar conhecimentos básicos de Meĉanica e Resistência dos Materiais para resolver problemas
de Engenharia;

• utilizar computadores para resolver problemas de Engenharia;

• projetar sistemas estruturais simples;

• comunicar e justificar seus projetos em forma oral e escrita;

• trabalhar em grupo para executar projetos.



1.4 Premiaç̃ao

• Ser̃ao premiados os quesitos:

– Eficiência estrutural:ponte que apresentar maior relação entre a carga de colapso e o peso
próprio;

– Exatid̃ao do projeto:grupo cuja carga de colapso for a mais próxima de 33 kgf;

– Est́etica:avaliada pelo p̂oster e pela ponte construı́da.

Cada um dos integrantes dos grupos vencedores receberá uma medalha comemorativa do evento e
um certificado oficial de ganhador da competição.

2. Regulamento do concurso

2.1 Disposiç̃oes gerais:

1. Os membros das equipes poderão estar cursando qualquer perı́odo do seu curso de graduação.

2. Cada grupo poderá participar com apenas uma ponte.

3. Na semana anterior̀a realizaç̃ao dos testes de carga das pontes, será constitúıda uma comiss̃ao
de fiscalizaç̃ao presidida pelos professores que compõem a comiss̃ao organizadora do concurso e
por representantes dos alunos participantes. Esta comissão estaŕa encarregada de acompanhar a
construç̃ao das pontes e verificar se os materiais empregados são permitidos.

4. Normas para a construção da ponte:

(a) Cada grupo deverá construir sua ponte na semana anterior ao teste de carga, em local a ser
definido pela comiss̃ao organizadora (na Faculdade de Engenharia), com acompanhamento
da comiss̃ao de fiscalizaç̃ao de que trata o item 3. Caso a organização entenda que não seja
posśıvel abrigar todos os participantes em um mesmo recinto para montagem das pontes na
Faculdade de Engenharia, as mesmas serão montadas em locais a critério dos grupos.

(b) A ponte deveŕa ser indiviśıvel, de tal forma que partes móveis ou encaix́aveis ñao ser̃ao
admitidas.

(c) A ponte deveŕa ser constrúıda utilizando apenas palitos de picolé fornecidos pela organização
e colas de madeira adquiridas pelos próprio participantes.

(d) A ponte ñao podeŕa receber nenhum tipo de revestimento ou pintura.

(e) A ponte deveŕa ser capaz de vencer um vão livre de 1,00 m, estando apoiada livremente
nas suas extremidades, de tal forma que a fixação das extremidades não seŕa admitida. Um
esquema da pontée mostrado na figura 1.

Figura 1: Esquema da ponte de palito de picolé.



Figura 2: Esquema dos apoios.

(f) Cada extremidade da ponte poderá prolongar-se até 5,0 cm de comprimento além da face
vertical de cada bloco de apoio. Não seŕa admitida a utilizaç̃ao das faces verticais dos blocos
de apoio como pontos de apoio da ponte (ver figura 2).

(g) A altura ḿaxima da ponte, medida verticalmente desde seu ponto mais baixo até o seu ponto
mais alto, ñao deveŕa ultrapassar 30 cm.

(h) A ponte deveŕa ter uma largura ḿınima de 5 cm e ḿaxima de 20 cm, ao longo de todo seu
comprimento.

(i) Para que possa ser realizado o teste de carga da ponte, deverá ser posśıvel fixar atrav́es de
arames na região correspondente ao centro do vão livre, so sentido transversal ao seu compri-
mento e no mesmo nı́vel das extremidades apoiadas, uma barra de aço de 10 mm de diâmetro
e comprimento igual̀a 23 cm. A carga aplicada será transmitidàa ponte atrav́es desta barra.
O peso da barra e do arame de fixação ñao ser̃ao contabilizados no peso total da ponte. A
colocaç̃ao da barra na ponte fica sob a responsabilidade de cada equipe.

5. O peso-pŕoprio da ponte (considerando a massa dos palitos e as colas utilizadas) não podeŕa ser
superior a 650 gf.

6. No limite de peso prescrito (650 gf), não ser̃ao considerados o peso do mecanismo de apoio fixado
nas extremidades da ponte, nem o peso da barra de aço para fixação da carga.

7. A comiss̃ao organizadora fornecerá a cada equipe, no dia da construção da ponte, um pacote com
450 gf de palitos de picolé. A cola, equipamentos e utensı́lios necesśarios para a construção devem
ser providenciados pelas equipes.

8. Normas para a apresentação da ponte:

(a) Cada grupo deverá entregar sua ponte já constrúıda na data estipulada pela comissão orga-
nizadora, juntamente com o projeto na forma de pôster em formato A2 com as seguintes
informaç̃oes:

• nome do grupo

• componentes do grupo: nomes, cursos e perı́odos.

• carga de ruptura estimada

• esforços nas barras (considerando a carga de ruptura estimada)

• dimens̃oes

• peso-pŕoprio da estrutura

(b) Anteriormente ao teste de carga, as pontes e os pôsteres ficar̃ao expostos para visitação
pública e para avaliação do crit́erio de est́etica por uma banca instituı́da pela comiss̃ao or-
ganizadora .

(c) Antes do teste de carga, membros da comissão de fiscalizaç̃ao da competiç̃ao proceder̃ao à
pesagem e medição da ponte èa verificaç̃ao do cumprimento das prescrições do regulamento
da competiç̃ao.



9. Normas para a realização dos testes de carga:

(a) A carga inicial a ser aplicada será de 12 kgf. Se aṕos 10 segundos da aplicação da carga, a
ponte ñao apresentar danos estruturais, será considerado que a ponte passou no teste de carga
mı́nima, estando habilitada para participar do teste da carga de colapso.

(b) A seguir a ponte será carregada de 3 em 3 kgf, devendo resistir pelo menos 5 segundos com
cada carregamento.

(c) Qualquer problema, d́uvida ou ocorr̂encia ñao contemplada neste regulamento deverá ser
analisada pela comissão de fiscalizaç̃ao, e a decis̃ao final sobre o assunto em questão cabeŕa
comiss̃ao organizadora do concurso.

3. Prazos e cronograma

3.1 Inscrições

A data-limite de inscriç̃ao no concursóe4 de setembro de 2009, sexta-feira.
As inscriç̃oes ser̃ao feitas atrav́es do formuĺario dispońıvel em www.petcivil.ufjf.br.

3.2 Apresentaç̃ao dos projetos detalhados

Os projetos detalhados, com a distribuição de esforços na estrutura e a estimativa da carga de colapso
(33 kgf), dever̃ao ser apresentadosà comiss̃ao organizadora do concurso até o dia21 de setembro de
2009, segunda-feira.

3.3 Construç̃ao das pontes

As equipes deverão construir as pontes no dia25 e 26 de setembro de 2009, sexta-feira e śabado,
na Faculdade de Engenharia, em local a ser definido pela comissão organizadora. Caso a organização
entenda que ñao seja possı́vel abrigar todos os participantes em um mesmo recinto para montagem das
pontes na Faculdade de Engenharia, as mesmas serão montadas em locais a critério dos grupos.

3.4 Entrega das pontes constrúıdas e p̂osteres

As pontes construı́das e os p̂osteres deverão ser entregues̀a comiss̃ao organizadora do concurso até
o dia29 de setembro de 2009, terça-feira, 16 horas, na sala do PET-Civil.

4. Teste de carga

A etapa final do concurso, consistindo no carregamento das pontes até a ruptura, será realizada no
dia 30 de setembro de 2009, quarta-feira, no anfiteatro da Faculdade de Engenharia. O teste de carga
seŕa precedido da exposição das pontes, conforme mencionado do item 8b.

4.1 Quadro-resumo: cronograma

evento data
inscriç̃oes at́e 04/09/2009

apresentaç̃ao dos projetos at́e 21/09/2009
construç̃ao das pontes 25 e 26/09/2009

entrega das pontes construı́das e p̂osteres at́e 29/09/2009
exposiç̃ao das pontes e pôsteres 30/09/2009

testes de carga 30/09/2009

Organização:
PET-CIVIL


