
Competição de Ensaio de Compressão de Concreto (FAMA - ITURAMA) 

REGULAMENTO 

1. Disposições gerais 

1.1.  A tarefa proposta é a moldagem e o teste de carga de um corpo de prova de concreto submetido a 
compressão axial  

1.2. – Deverá ser realizada a previsão de resistência, caracterização dos materiais, e confeccionado um banner 
de 90cm de largura por 1,20m de altura para apresentar o projeto. 

1.3 – 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 CONCREBOL 

1.4 – Classificação: 

Projetos: 0 a 3 pontos para o Banner 

0 a 2 para o Relatório Técnico 

Teste de Carga: Relação entre carga de ruptura e carga dimensionada  

 𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 5 ∗
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑚 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎
+ [𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑛𝑛𝑒𝑟] 

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 construção das pontes e verificar se os 
materiais empregados são permitidos. 

4. Dados para o projeto: 

a) Para parâmetro desta competição, a equipe vencedora é aquela que aproximar de uma resistência de Fck7 

= 25MPa  

5. Normas para a moldagem do corpo de prova: 

a) Cada grupo moldar seu corpo de prova 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. 



8. Confecção do corpo de prova 

a. Cada equipe produzirá um corpo de prova cilíndrico nas dimensões de 10 centímetro de diâmetro e 20 
centímetros de altura, a tolerância nas medidas é de 2 mm. 

b. O processo de adensamento e mistura pode ser manual ou mecânico e deve ser informado no Relatório 
Técnico e no Banner 

c. O processo de cura pode ser escolhido pelas equipes, sendo permitida cura úmida à temperatura 
ambiente, cura termo controlada e outros procedimentos, desde que descritos no Relatório Técnico, 
conforme modelo em anexo. 

d. Não é permitido que o corpo de prova seja pintado ou lixado para melhorar a estética ou para retificar as 
faces de ruptura. 

e. O corpo de prova deve ser homogêneo e com a mesma composição em toda sua massa.  

f. Cada equipe será responsável pelos processos de produção do concreto 

g. A desmoldagem dos corpos de prova, bem como a cura úmida (diferenças de idades dos diferentes 
concretos), ficará a critério da equipe, desde que seja informado no relatório técnico. 

9) Normas para a realização do teste de carga: 

a. Será medida a massa do corpo de prova antes do ensaio de compressão. 

b. Os corpos de prova serão rompidos em sentido ortogonal ao do lançamento e adensamento do concreto, 

sem nenhuma preparação das superfícies que ficarão em contato com os pratos da prensa. Portanto, as faces 

laterais dos moldes devem ser planas e isentas de saliências, reentrâncias ou qualquer tipo de defeito que 

possa macular a superfície do concreto. 

e. A Comissão Organizadora será responsável pela realização dos ensaios, sendo obrigatória a presença de 

um membro de cada equipe para acompanhar o seu desenvolvimento. 

f. Para a determinação da Resistência à Compressão, os corpos de prova devem ser rompidos por compressão 

axial, sendo registrada a máxima carga de ruptura (F) obtida em Tonelada-força (TF), com três casas decimais. 

g. Os corpos de prova rompidos à compressão devem ser analisados visualmente para comprovar sua 

homogeneidade, sendo verificada a existência ou não de núcleos internos ou materiais não permitidos neste 

Regulamento. A constatação de heterogeneidade do corpo de prova desclassifica a equipe. 

10. A competição será realizada no dia 03 de maio – sexta-feira, 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 

  



ANEXO 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO 

Curso /Período/turma  

Nome da equipe  

Membros da equipe 

Nome Ra 

  

  

  

  

  

Capitão da equipe  

ANEXO 2 - RELATÓRIO TÉCNICO 

 

 


