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Resumo 

 

Visando a quebra de paradigmas, a 

Competição de Pontes de Papel busca o 

desenvolvimento das habilidades sociais 

e a aplicação dos conceitos através da 

construção de uma ponte de papel cartão 

que vença um vão livre de 80cm e 

suporte uma carga de 10 kgf. Os critérios 

avaliados na competição foram a 

exatidão do projeto e a eficiência 

estrutural. 88 alunos participaram do 

evento e demonstraram grande 

satisfação. Dessa forma, o evento atingiu 

seu objetivo, desenvolvendo habilidades 

imprescindíveis para a vida acadêmica e 

profissional.  

Palavras-chave: Competição, Pontes, 

Papel 

 

Abstract 

 

In order to break paradigms, the Paper 

Bridges Competition seeks the 

development of the social skills and the 

application of the learned concepts 

through the building of a cardboard 

bridge with a single span of 80 cm and a 

10 kgf load capacity. The evaluated 

criteria in the competition were the 

accuracy of the project and the structural 

efficiency. 88 students attended the 

event and demonstrated great 

satisfaction. Therefore, the event reached 

its goal, developing essential skills for 

both an academic and a professional life. 

Key-words: Competition, Bridge, Cardboard. 

 

Introdução 

 

Promover uma atividade que faz com que 

os alunos participem e entendam a importância 

desta na construção acadêmica e profissional 

se choca com a filosofia de que a graduação é 

permanente e imutável, limitando-se a aulas 

teóricas e laboratoriais [1].  

O curto tempo e a limitação de espaço faz 

com que o ensino da engenharia torna-se algo 

mecanizado [1] muitas vezes fazendo com que 

o aluno não perceba a aplicabilidade dos 

conhecimentos adquiridos e não desenvolva 

outras habilidades como o trabalho em equipe, 

comunicação e análise racional dos fatos. 

Neste contexto, a Competição de 

Construção de Pontes de Papel busca 

promover o desenvolvimento destas 

habilidades através da concepção, projeto, 

construção e ruptura de uma ponte de papel 

cartão que vença um vão livre de 80 cm e 

suporte uma carga de 10 kgf, criando assim a 
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oportunidade do discente desenvolver e 

executar um projeto criado por ele.  

 

Materiais e Métodos 

 

A Competição de Construção de 

Pontes de Papel é desenvolvida pelo 

grupo PET de Engenharia Civil da 

Universidade Técnológica Federal do 

Paraná Câmpus Campo Mourão –PR. 

A competição permite a participação de  

 

até 15 equipes formadas por alunos de 

graduação de qualquer curso ou 

universidade, sendo limitado de 3 a 5 

integrantes por equipe [2].  

Os critérios avaliados na competição 

são: Exatidão e Eficiência estrutural.  

Para a exatidão, é avaliado o quão 

próximo a força de ruptura da ponte se 

aproxima dos 10 kgf, definidos em 

edital. Caso a força de ruptura seja 

exatamente 10 kgf, a nota do grupo é de 

100 pontos. Quando a força de ruptura estiver 

entre 8 kgf a 4 kgf, a nota do grupo é de 60 

pontos. Quando a força for maior que 14 kgf e 

menor que 18kgf, a nota do grupo é de 60 

pontos. Entre 10 kgf e 8 kgf e 10 kgf e 14 kgf 

é feita uma interpolação linear. Pontes de 

papel com valores de força máxima menores 

que 4 kgf e maiores que 18 kgf recebem 

pontuação nula (Figura 1) [2]. 

No quesito eficiência estrutural, é avaliada 

a relação entre a força de ruptura e a massa da  

 

estrutura. É evidente que quanto maior esse 

valor melhor a eficiência da estrutura, ou seja, 

a estrutura que suporta maior carga com menor 

consumo de material. O grupo que atinge a 

maior eficiência recebe 100 pontos. Já o grupo 

que consegue menor eficiência dentre os 

grupos cuja carga de ruptura foi maior que 4,0 

kgf recebe 60 pontos. Os demais grupos são 

pontuados por interpolação linear entre o 

maior e menor valor [2]. 

 

Figura 1: Pontuação de acordo com a força de ruptura [2]. 
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A competição é dividida em três (3) 

fases, sendo a primeira a entrega do 

projeto da ponte de papel por cada 

equipe, a segunda a montagem das 

pontes de papel e a terceira o 

rompimento das pontes de papel. 

O dimensionamento da ponte de 

papel é realizado a partir dos resultados 

médios dos ensaios de compressão e 

tração, aos quais o lote foi submetido 

[3].  

São fornecidas para a montagem da 

ponte de papel duas folhas de papel 

cartão tamanha A3, com 0,35 mm de 

espessura, para cada equipe [3]. 

Para o desenvolvimento da atividade 

são estabelecidas as seguintes regras de 

acordo com [2]: 

 Cada grupo poderá participar 

com apenas uma ponte; 

 A ponte deverá ser indivisível de 

tal forma que partes móveis ou 

encaixáveis não serão admitidas;  

 A ponte não poderá receber 

nenhum tipo de revestimento ou pintura; 

 A ponte deverá ser capaz de 

vencer um vão livre, sem apoios, de 80 

cm e pilares no meio do vão não serão 

permitidos. A ponte poderá prolongar-se 

até 2,5 cm de comprimento para cada 

lado além da face vertical de cada bloco 

de apoio da ponte (Figura 2), estando 

apoiada livremente nas suas 

extremidades, de tal forma que a fixação das 

extremidades, não será admitida;  

 A ponte deverá ter uma largura mínima 

de 5 cm e máxima de 12 cm, ao longo de todo 

o seu comprimento (Figura 2); 

 A altura máxima da ponte, medida 

verticalmente desde seu ponto mais baixo até 

seu ponto mais alto, não deverá ultrapassar 40 

cm (Figura 2);  

 Para que possa ser realizado o teste de 

carga na ponte ela deverá abrigar uma barra 

roscada de ¼’’ no centro do vão, no sentido 

transversal ao seu comprimento que será 

fornecido pela equipe organizadora (Figura 3);  

 O dispositivo auxiliar de aplicação de 

carga é formado por duas barras roscadas de 

¼’’ e comprimento de 13 cm, ligadas por 

chapas metálicas. Conforme figura 3; 

 

 

 

Figura 2: Dimensões admitidas [2]. 
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Figura 3: Aparato de carregamento [2]. 

 

O carregamento inicial foi formado 

da tara do aparato de ensaio, com valor 

de 4 kgf. A ponte que não suporta o 

carregamento inicial de 4kgf, é 

desclassificada. Caso a ponte suporte o 

carregamento inicial, a equipe inicia a 

adição de incrementos de carga.  

O valor total da carga máxima da 

ponte foi considerado o valor inicial (4 

kgf) mais os incrementos devidamente 

validados. Para a validação de cada 

incremento de carregamento, a ponte 

devia resistir a esse carregamento por 

pelo menos dez segundos. Somente a 

partir desses dez segundos uma nova 

carga é adicionada, e assim 

sucessivamente, até o rompimento da 

ponte.  

O valor correspondente a força de 

ruptura é aquele que a ponte suporta por 

no mínimo dez segundos, ou seja, caso 

ocorra a ruptura antes de dez segundos, o 

valor da força considerada para a 

pontuação é a anterior.  

O carregamento é realizado com sacos de 

areia com massas de 250 g e 500 g. A partir da 

carga inicial de 4 kgf até 9 kgf, os 

carregamentos são realizados com sacos de 

500 g. A parir dos 9 kgf, os incrementos de 

carga são de 250 g.  Durante o carregamento 

um fiscal da equipe organizadora observava o 

procedimento de carregamento das pontes [2]. 

 

Resultados 

 

A primeira edição da Competição de Pontes 

de Papel foi realizada em 2014, com a 

participação de 32 alunos todos dos cursos de 

Engenharia Civil, divididos em 5 equipes. A 

ponte da equipe vencedora rompeu com 

exatamente 10kgf. 

 

 

 

Figura 4: Participantes da Edição de 2014 da 

Competição de Pontes de Papel. 

 

A segunda edição da competição ocorreu 

em 2015 com a participação de 13 equipes e 

56 alunos dos cursos de Engenharia Civil e 

Engenharia Eletrônica no total, a ponte da 

equipe vencedora foi à ruptura com 9,5 kgf. 
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Figura 5: Participantes da Edição de 

2015 da Competição de Pontes de Papel. 

 

Tanto na primeira como na segunda 

edição da competição, as equipes 

apresentaram grande satisfação em 

participar do evento. 

 

Discussão 

 

A partir dos resultados apresentados, 

verifica-se o aumento significativo do 

número de participantes, da primeira 

para a segunda edição da competição. 

Outro dado significativo é a 

participação dos alunos do curso de 

Engenharia Eletrônica na segunda edição 

do evento, o que mostra a importância 

deste evento não somente para os alunos 

do curso de Engenharia Civil, mas para 

os demais cursos da graduação. 

 

Conclusão 

 

Com o aumento no número de 

participantes pode-se verificar o 

interesse dos alunos em participar de 

atividades que complementem a graduação. 

Conclui-se que o evento atingiu seu 

objetivo de promover o desenvolvimento de 

habilidades importantes para a construção 

acadêmica e profissional dos discentes, 

atingindo parte da comunidade discente da 

universidade. 

Espera-se que as próximas edições 

alcancem ainda mais participantes, tornando o 

evento uma referência de atividade 

extracurricular dos cursos de graduação da 

UTFPR. 
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