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1. Disposições gerais  

 

1.1 Tema do concurso  

 

A tarefa proposta é a construção e o teste de carga de uma ponte treliçada em modelo 

reduzido, utilizando papel-cartão e cola, conforme especificado no regulamento da 

competição (abaixo). A ponte deverá ser capaz de vencer um vão livre de 60 cm, seguindo 

todas as especificações contidas neste edital. A construção da estrutura deverá seguir o passo 

a passo contido nas instruções de montagem.  

 

1.2 Equipes  

 

As equipes poderão ser formadas por alunos de qualquer ano do ensino médio regular e do 

Ensino médio da Educação de Jovens e adultos, regularmente matriculados no Colégio de 

Aplicação João XXIII da Universidade Federal de Juiz de Fora, e deverão ter no mínimo 2 e no 

máximo 6 participantes.  

 

1.3 Objetivos  

 

Os principais objetivos deste concurso são:  

� Fazer com que o estudante tenha contato com conceitos básicos de engenharia e 

transfira seus conhecimentos para a sala de aula;  

� Incentivar o trabalho em equipe;  

� Promover uma integração entre os alunos do ensino médio;  

 

1.4 Premiação  

 

Será considerada campeã a equipe cuja ponte suportar o maior carregamento dentre as 

concorrentes. A premiação será definida a critério da comissão organizadora.  

Será avaliado somente o quesito carga de ruptura, ou seja, o valor do carregamento que levar 

a ponte a ruptura.  

A classificação geral se dará apenas pelo quesito carga máxima, de modo que serão premiadas 

as três equipes cujas pontes suportarem maior carregamento:  

1º Lugar: Maior carga de Ruptura;  

2º Lugar: Segunda maior carga de Ruptura;  

3º Lugar: Terceira maior carga de Ruptura;  

 

2. Regulamento do concurso  

 

2.1 Disposições Gerais:  

 

2.1.1 Os membros das equipes deverão estar regularmente matriculados no 

ensino médio regular ou no ensino médio da Educação de Jovens e Adultos do Colégio 

de Aplicação João XXIII da Universidade Federal de Juiz de Fora.  

 

2.1.2 Cada grupo poderá participar com apenas uma ponte, cuja construção 

será efetuada com folhas de papel-cartão fornecidas pela comissão organizadora.  

 



2.1.3 Será constituída uma comissão de fiscalização presidida pelos 

professores que compõem a comissão organizadora do concurso e pelos integrantes 

do PET–Civil. Esta comissão será encarregada de acompanhar a construção das pontes 

e verificar se os materiais empregados são permitidos.  

 

2.1.4 Antes do teste de carga, membros da comissão de fiscalização da 

competição (item 2.1.3) procederão à pesagem e medição da ponte e à verificação do 

cumprimento do regulamento da competição. A ponte terá um peso-próprio, o qual 

não será levado em conta.   

 

2.1.5 A comissão organizadora fornecerá a cada equipe, no dia da construção 

da ponte, as folhas de papel-cartão e todo o material necessário para confecção e 

montagem das pontes.  

 

2.1.6 A carga mínima de ruptura será de 20N (massa de 2 kg) além do peso 

dos acessórios que componham o sistema de carregamento. A carga mínima total 

será divulgada em nota complementar do edital. A equipe cuja ponte romper com 

carga inferior à carga mínima estipulada será desclassificada.  

 

2.2 Normas para a construção das pontes:  

 

(a) Cada grupo deverá construir sua ponte no dia pré-definido pela comissão 

organizadora no local também a ser definido pela mesma, sob a fiscalização de que 

trata o item 2.1.3. Caso a organização entenda que não seja possível abrigar todos os 

participantes em um mesmo recinto para a montagem das pontes, serão definidos 

novos locais para montagem até que todas as equipes estejam abrigadas;  

 

(b) A ponte deverá ser indivisível, de tal forma que partes móveis ou 

encaixáveis não serão admitidas;  

 

(c) A ponte deverá ser construída utilizando apenas as folhas de papel e a cola 

fornecidas pela organização;  

 

(d) Fica terminantemente proibido, sob pena de desclassificação, o uso de 

aparelhos eletro-eletrônicos, ou não, que acelerem a secagem das pontes, tais como 

secadores elétricos.  

 

(e) A ponte não poderá receber nenhum tipo de revestimento ou pintura;  

 

(f) A ponte deverá ser capaz de vencer um vão livre de 60 cm, estando apoiada 

livremente nas suas extremidades, de tal forma que a fixação das extremidades não 

será admitida;  

 

 (g) Para viabilizar a aplicação de carregamento na ponte, deverá ser possível 

encaixar na região correspondente ao centro do vão livre, no sentido longitudinal ao 

seu comprimento, uma tábua com uma alça de arame (fornecido pela organização). A 

carga aplicada será transmitida à ponte através de um sistema de carregamento 

definido pela organização. A colocação da tábua na ponte fica sob a responsabilidade 

da comissão organizadora.  



(h) A execução deve seguir as normas e projeto fornecido pela comissão 

organizadora e também estarão no site do PET Civil UFJF. 

 

3. Prazos e cronograma  

 

3.1 Inscrições  

 

O período de inscrições para o Concurso de Pontes de Papel do João XXIII será de 10 de junho 

a 29 de junho de 2013.   

 

3.2 Reunião com os líderes das equipes  

 

Haverá uma reunião com os líderes das equipes no dia 05 de julho de 2013, em horário 

a ser definido pela comissão e divulgado em nota complementar, para informações e 

esclarecimentos gerais quanto à montagem das pontes, projeto, e outros assuntos pertinentes 

ao concurso.  

 

3.3 Construção das pontes  

 

A construção das pontes deverá ser realizada no dia 08 e 09 de julho a partir das 13h30min.  

 

3.4 Entrega das pontes construídas  

 

As pontes deverão ser entregues à comissão organizadora até às 18h do dia 09 de julho de 

2013.  

 

3.5 Exposição das pontes montadas 

 

As pontes ficarão em exposição na manhã do dia 12 de julho de 2013, a partir das 8 horas, em 

local a definir.  

 

3.6 Teste de carga  

 

O teste de carga será realizado no dia 12 de julho de 2013, sexta-feira, a partir das 14 horas, 

em local a definir.  

 

4. Quadro-resumo: cronograma  

Cronograma – Concurso de Pontes de Papel - 2013 

Data Status Horário 

10 de junho a 29 de junho Período de inscrições 8 h às 20 h 

05 de julho Reunião com os líderes A definir 

08 de julho e 09 de julho Montagem das pontes A partir das 13:30h 

09 de julho Entrega das pontes Até às 18h 

12 de julho Exposição das pontes A partir das 08:00h 

12 de julho Ruptura das pontes A partir das 14:00 



 

 


