
Competição Concrebol (FAMA - ITURAMA) 

REGULAMENTO 

1. Disposições gerais 

1.1. O desafio de construir uma esfera (BOLA) de concreto, com os materiais e as dimensões estabelecidos 
neste regulamento, que seja capaz de rolar em uma trajetória retilínea 

1.2 – Equipes: O trabalho deverá ser realizado em equipes formadas com o número mínimo de 4 integrantes 
e máximo de 6 integrantes, sendo que a mesma mistura irá participar com campeonato CORPOS DE 
PROVA 

O grupo vencedor um kit churrasco, e cada integrante um certificado oficial de ganhador da competição 

2. Regulamento da competição 

2.1 Disposições gerais 

2. Cada grupo poderá participar com apenas um corpo de prova e cada discente poderá participar apenas 
em uma equipe. 

3. Será constituída uma comissão de fiscalização para acompanhar a moldagem da concrebol e verificar se 
os materiais empregados são permitidos. 

4. Dados:a) Cada grupo moldar sua esfera  no laboratório de Materiais de Construção no dia 27 de abril - 
sábado, das 08h00 as 17h00, e deverá entregar o banner no dia 02 de maio – quinta-feira, até as 19h00 

b) Para preparação do concreto, será for deve ser usado o material fornecido, no dia 27 de abril - sábado, 
as 08h00, que consistirá em:   

Cimento: 3,0kg 

Areia: 5,0kg 

Brita: 7,0kg 

Água: 2,5 Lts  

c) Os dados de granulometria dos agregados serão fornecidos aos grupos até o dia 20 de abril - sábado, as 
08h00 

d) Não é permitido o uso de adições de aditivos. 

e) O CONCREBOL deve ter formato esférico, diâmetro compreendido no intervalo entre 165 mm a 185 mm  e 
massa entre 6,0 e 6,5 kg 

f) O processo de cura será por cura úmida à temperatura ambiente,  

g) É permitido identificar a BOLA com a colocação do logotipo ou do nome da instituição de ensino à qual a 
equipe pertence. Caso esta identificação seja através de material adesivo, este deverá ser de fácil remoção. A 
Comissão Organizadora poderá solicitar da equipe a retirada e/ou o reposicionamento desse material adesivo 
na bola.   

h) A BOLA deve ser homogênea, com a mesma composição em toda a sua massa. A BOLA não pode conter 
núcleos especiais e superfícies planas; também não pode ser pintada, sob pena de desclassificação da 
equipe. 

5. Realização dos Ensaios  

Etapa 1: diâmetro e massa do CONCREBOL 



O diâmetro será medido 3 vezes em cada BOLA, sendo as medidas tomadas pela Comissão Organizadora 
em diferentes planos ortogonais. O diâmetro médio do CONCREBOL deve estar compreendido no intervalo 
de 165 mm a 185 mm, realizadas com exatidão de 1 mm.  

A BOLA que não atender o item 4.e será desclassificada. 

Etapa 2: Uniformidade do CONCREBOL 

Nesta Etapa, a uniformidade da BOLA será avaliada em função de sua capacidade de rolar, descrevendo 

uma trajetória retilínea (por uma pista) e converter esse movimento em “Gol” após percorrer a pista plana 

de 10 m de comprimento e entrar no Gol (Figura 1).  

 
Figura 1 : Rampa de impulso da esfera.  

  
 

Para cada BOLA, a equipe terá apenas uma chance para tentar marcar o Gol. Ao sucesso ou não do 

chute, será atribuído um coeficiente C1, conforme a Tabela 1, que fará parte da pontuação final, para 

eleger a equipe vencedora do Concurso.  

  

Será considerado Gol, quando mais da metade da BOLA ultrapassar a linha que limita a pista da área do 

Gol.  

Cada equipe deve indicar um de seus membros para ser o Capitão e este será o responsável pelo 

posicionamento da BOLA na marca do pênalti, sendo proibido apoiar-se sobre a pista durante o 

posicionamento.   



Etapa 3: Resistência do concreto. 

Após a realização das etapas anteriores, a BOLA será rompida por compressão, sendo registrada a máxima 

carga de ruptura (F) obtida, em quilonewtons (kN). Esse valor será considerado no cálculo da pontuação 

final para classificação das equipes.  

Pontuação final   

O cálculo da pontuação final (PF) de cada BOLA deve ser realizado pela equação a seguir:  

  

onde:   

PF é o valor da pontuação final;   

F é a máxima carga registrada no ensaio de resistência à compressão, em quilonewtons (kN); 

r é o raio da BOLA, calculado como a metade do diâmetro médio obtido na Etapa, em metros (m); 

M é a massa da BOLA, em quilogramas (kg);   

C1 é o coeficiente de uniformidade, determinado pela capacidade de converter em Gol o movimento da 

BOLA sobre o dispositivo previsto neste Regulamento (Tabela1).   

O valor da pontuação final será apresentado com precisão de quatro casas decimais.  

6. A competição será realizada nos dias 02 de maio – quinta feira, (homogeneidade) e  2 de maio – sexta-
feira, (rompimento), as 19h00 no pátio do Laboratório de Materiais de Construção da FAMA. 

 

Organizadores: 

Prof Marcelo Jacomini Moreira da Silva 

Prof. João Divino dos Santos Silva 

 


