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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, 

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

competição (abaixo). A ponte deverá ter comprimento de 60 cm, seguindo 

todas as especificações contidas neste edital. A construção deverá ser 

precedida da formulação do projeto desta, conforme consta no item 2.2 deste 

edital. 

 

1.2 Escolas Participantes 

 

 Colégio de Aplicação João XXIII 

 Escola Estadual Duque de Caxias 

 Escola Estadual Fernando Lobo 

 Escola Estadual Antônio Carlos 

 Escola Estadual Clorindo Burnier 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudetes de 

Minas Gerais – Campus Juiz de Fora 

 

1.3 Equipes 

 

As equipes poderão ser formadas por alunos do ensino médio regularmente 

matriculados nas escolas participantes e deverão ter no máximo 6 integrantes.  

 

1.4 Objetivos  

 

• Os principais objetivos deste concurso são:  

• Aplicar conhecimentos básicos de Mecânica e Resistência dos Materiais 

para resolver problemas de Engenharia; 

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

• Incentivar o trabalho em equipe;  

• Promover uma integração entre os alunos;  

• Estimular a criatividade e o aprimoramento dos participantes.  

 



2 REGULAMENTO DO CONCURSO  

 

2.1 Disposições Gerais:  

 

2.1.1 Os membros das equipes deverão estar regularmente matriculados 

no Ensino Médio de uma das Escolas participantes. 

 

2.1.2 Cada grupo poderá participar com apenas uma ponte, feita de 

papel-cartão e cola, fornecidos pela organização. 

 

2.1.3 No dia da montagem, será constituída uma comissão de 

fiscalização presidida pelos professores que compõem a comissão 

organizadora do concurso e por colaboradores. Esta comissão será 

encarregada de acompanhar a construção das pontes e verificar se os 

materiais empregados são permitidos.  

 

2.1.4 A comissão organizadora fornecerá a cada equipe, no máximo 2 

folhas de papel-cartão para a construção das pontes. Todas as folhas de 

papel são oriundas do mesmo lote. A cola, equipamentos e utensílios 

necessários para a construção desta serão fornecidos pela Comissão 

organizadora.  

 

2.1.5 A carga mínima de ruptura será de 30N (massa de 3kg) além do 

peso dos acessórios que componham o sistema de carregamento. A 

equipe cuja ponte romper com carga inferior à carga mínima estipulada 

será desclassificada. 

 

2.1.6 A carga máxima de ruptura será de 150N (massa de 15kg). A 

equipe cuja ponte romper com carga superior à carga máxima estipulada 

será desclassificada. 

 

2.1.7 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. Não será 

considerado o peso do arame que deverá ser afixado à ponte para o 

carregamento. 

 



2.1.8 A ponte de projeto foi dimensionada para suportar uma carga de 

100N (10kg)  

 

2.2 Normas para a construção das pontes:  

 

2.2.1 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; 

 

2.2.2 A ponte deverá ser indivisível, de tal forma que partes móveis ou 

encaixáveis não serão admitidas;  

 

2.2.3 A ponte não poderá receber nenhum tipo de revestimento ou 

pintura;  

 

2.2.4 A ponte deverá ser capaz de vencer um vão de 55 cm, estando 

apoiada livremente nas suas extremidades, de tal forma que a fixação 

das extremidades não será admitida;  

 

2.2.5 A altura da ponte está definida por projeto e será de 15 cm. 

 

2.2.6 A ponte tem uma largura total de 12 cm. 

 

2.2.7 Para que possa ser realizado o teste de carga da ponte, deverá ser 

possível fixar através de arames na região correspondente ao centro do 

vão livre, no sentido transversal ao seu comprimento e no mesmo nível 

das extremidades apoiadas, ou até 2 cm acima deste nível, um arame 

(fornecido pela organização). A carga aplicada será transmitida à ponte 

através de um sistema de carregamento definido pela organização.  

 



 

Figura 1 Gabarito da Ponte 

 

3 CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO 

 

O critério de classificação será carga máxima de ruptura, não excedendo o 

limite estabelecido em 2.1.6.  

 

3.1 Critério de desempate 

 

Em caso de empate serão utilizados os seguintes critérios: 

 Menor peso da ponte 2.1.7.  

 Menor tempo de execução. 

 

3.2 Premiação 

 

A equipe classificada em primeiro receberá um vale-presente da Saraiva no 

valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). 



O segundo e terceiro lugares será atribuída premiação a critério da comissão 

organizadora. 

 

4. PRAZOS E CRONOGRAMA 

 

4.1 Inscrições 

 

O período de inscrições para o 1º Concurso de Pontes de Papel das Escolas 

Públicas de Juiz de Fora será de 1 de setembro a 23 de setembro de 2014. 

 

4.2 Reunião com os líderes das equipes 

 

Haverá uma reunião com os líderes das equipes no dia 10 de outubro de 2014, 

no Colégio de Aplicações João XXIII, para informações e esclarecimentos 

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

ao concurso. 

 

4.3 Construção das pontes 

 

A construção das pontes deverá ser realizada no dia 13 e 14 de Outubro a 

partir das 13h30min às 20h, no Colégio de Aplicações João XXIII. 

 

4.4 Teste de carga 

 

O teste de carga será realizado no dia 18 de outubro de 2014, a partir das 

8h30min, no anfiteatro da Faculdade de Engenharia, na Universidade Federal 

de Juiz de Fora. 

 

5 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

A comissão organizadora tem autonomia para realizar qualquer alteração neste 

edital que julgue necessária, com o compromisso de torná-las públicas a todos 

interessados. A inscrição da equipe implicará a aceitação das normas para a 

competição contidas nos comunicados e neste edital.  


