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1. Dos objetivos 

● Incentivar alunos de graduação do curso de Engenharia Civil e afins a aplicar os conhecimentos 

adquiridos para dosar e preparar concretos com elevada resistência ao impacto e reduzida massa 

específica. 

2. Das equipes 

● As equipes poderão ser formadas por 3 a 5 acadêmicos regularmente matriculados em cursos de 

graduação; 

● Até 20 equipes poderão se inscrever no concurso; 

● Cada equipe terá direito de produzir 1 esfera de concreto, em datas pré-estabelecidas neste 

Edital. 

3. Do cronograma 

Atividade Data e Horário Local 

Inscrições 

24 de setembro à 18 de 
outubro de 2019 

até às 17h30mim 

(Formulário) Página do 
PET Civil- UTFPR no 

Facebook 

Pagamento taxa de inscrição 
Até 18 de outubro de 2019 

às 17h30mim 
H103 

Confecção das esferas de concreto 
23 e 24 de outubro de 2019 

8h00min às 18h00min 
F002 

Competição e premiação 
31 de outubro de 2019 

18h30min às 22h 
Anfiteatro 

 

4. Das inscrições 

● As inscrições deverão ser feitas por grupos e não por participantes, por meio do formulário 

disponibilizado na Página do grupo PET no Facebook (PET Civil UTFPR), até o limite de 20 vagas; 
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● Para a efetivação da inscrição no evento o grupo deverá realizar o pagamento da taxa de 

inscrição de R$ 30,00 (por grupo). O valor deverá ser pago em dinheiro para um integrante da 

comissão organizadora, até o dia 18 de outubro de 2019, às 17h30min; 

● O grupo que não efetuar o pagamento da inscrição no prazo pré-determinado perde a vaga, sendo 

o próximo grupo da lista de espera convidado a participar do evento. 

5. Da confecção das esferas de concreto 

5.1 Materiais 

● Os materiais utilizados para confecção das esferas serão disponibilizados aos participantes, 

sendo esses: 

- Aglomerante: cimento (CP-V-ARI); 

- Agregados: brita 0, brita 1, areia média, pérolas de EPS e argila expandida; 

- Água; 

- Aditivos: Linear Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio (detergente de cozinha), Acetato de Polivinila 

(cola branca); 

- Argila expandida; 

- Equipamentos necessários para o preparo do concreto; 

- 1 (um) molde de EPS utilizada como forma para a confecção das esferas de concreto; 

- Fita adesiva para selar o molde de EPS; 

- 2,5 L (dois litros e meio) de pérolas de EPS para cada equipe; 

- As equipes não poderão usar materiais diferentes dos citados acima para a confecção do 

concreto. 

5.2 Procedimentos 

● As esferas devem ter diâmetro entre 21 cm e 24 cm; 

● As esferas devem ser maciças, com a mesma composição em toda sua massa; não podem conter 

núcleos ou películas especiais; 

● A preparação do concreto e moldagem das esferas será realizada no Laboratório de Ensaios 

Tecnológicos da UTFPR (F002) e no espaço ao lado do bloco H, nos dias 23 e 24 de outubro de 

2019. Cada grupo terá 1 hora disponível para concluir o procedimento. Não haverá acréscimo 

nesse tempo; 



4 
 

 

● Atrasos das equipes, no dia da moldagem, serão de responsabilidade da própria equipe uma vez 

que não será disponível mais que 1 hora; 

● Recomenda-se que 10 minutos antes do fim do tempo previsto, cada equipe faça a limpeza e 

organização dos equipamentos utilizados, não comprometendo o tempo do próximo grupo; 

● O horário de cada equipe será definido por meio de sorteio, sendo possível a troca entre os grupos 

caso haja consenso entre ambos e neste caso, as equipes devem entrar em contato com a 

comissão organizadora até o dia 22 de outubro de 2019; 

● As esferas, após confeccionadas, permanecerão guardadas no Laboratório de Ensaios 

Tecnológicos da UTFPR, campus Campo Mourão até o dia 31 de outubro de 2019. Neste mesmo 

dia, no período da manhã, pelo menos um membro da equipe deverá realizar a desmoldagem das 

esferas e fazer os ajustes necessários para a competição; 

● Nesse momento também serão feitas a medição do diâmetro das esferas, pela comissão 

organizadora do evento. O procedimento será acompanhado por membros de cada um dos 

grupos. A esfera que não atender as especificidades deste edital será desclassificada. 

6. Da competição 

● No dia e horário da competição, cada equipe será responsável por levar a sua esfera até o 

anfiteatro. 

● Dois membros de cada equipe deverão colocar a esfera na base e posicioná-la; 

● Quaisquer possíveis danos causados a esfera durante o transporte e posicionamento são de 

responsabilidade da equipe; 

● Após o posicionamento, quando a equipe estiver pronta para o impacto, é necessário sinalizar 

para a comissão organizadora; 

● Após a sinalização e liberação da equipe, a comissão organizadora (PET) fará o acionamento do 

dispositivo (Figuras 1 e 2), o qual provoca o impacto para o deslocamento da esfera na pista em 

direção ao gol; 

● Com o objetivo de proporcionar um mesmo impacto à esfera, será utilizado o aparato 

demonstrado na Figura 3, que consiste num pêndulo de 20kg de massa, com braço de alavanca 

de 80cm, liberado segundo um ângulo de 37° (trinta e sete graus); 

● Cada equipe terá direito a três tentativas de gol; 

● Cada tentativa convertida em gol contabilizará um ponto (o gol será efetivo se a esfera ultrapassar 

totalmente a linha do gol); 
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Figura 1: Vista lateral da pista e aparato.

 
Fonte: Adaptado IBRACON (2017). 

 
 
 

Figura 2: Vista superior da pista e aparato. 

 
Fonte: Adaptado IBRACON (2017). 

 
 

Figura 3: Detalhe do aparato. 

 
Fonte: Adaptado IBRACON (2017). 
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7. Da classificação 

● A classificação das equipes será feita em função da maior pontuação obtida após o desafio, em 

ordem decrescente; 

● Será considerada vencedora a equipe com a maior pontuação final. O segundo e terceiro lugares 

serão das equipes classificadas nessa sequência. 

● Em caso de empate, a definição das três primeiras colocações será definida por cobrança de 

pênaltis alternadas, entre as equipes que obtiveram a mesma pontuação. 

8. Da premiação 

● O primeiro lugar receberá 50% (cinquenta por cento) do valor arrecadado com as inscrições; 

● O segundo lugar receberá 30% (trinta por cento) do valor arrecadado com as inscrições; 

● O terceiro lugar receberá 20% (vinte por cento) do valor arrecadado com as inscrições; 

9. Da comissão organizadora 

Ana Caroline Teixeira Ana Lara Zanuto Eduarda Akemi  

Felipe Irikura Felipe Romano Guilherme Louvison 

Gustavo Rangel Leonardo Mendes Leonardo Romano 

Maicon Vieira Vinício Schincaglia 

Prof. Dr. Jorge Luís Nunes de Góes 

 

Todas as dúvidas e solicitações de esclarecimentos devem ser encaminhadas à Comissão 

Organizadora pelo e-mail pet.civil.cm@gmail.com  

Casos omissos serão analisados pela comissão organizadora. 

 

Campo Mourão – PR, 24 de setembro de 2019. 

mailto:pet.civil.cm@gmail.com
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