
                                                 

REGULAMENTO DO 1º. DESAFIO DE CUBO DE CONCRETO COLORIDO 

FATEC TATUAPÉ 2022- 2o SEMESTRE 

 

Prazo de Inscrição: de 13 de agosto até 10 de setembro de 2022 por meio do 

formulário online a seguir: https://forms.office.com/r/40UK0Z4ttk 

 

 

Entrega do cubo colorido finalizado: 23 de setembro de 2022. 

 

Realização dos Ensaios: 29 de setembro (turmas do matutino e vespertino) e 

01 de outubro (turmas do noturno), durante a XI Semana Tecnológica e V Dia da 

Cultura e Tecnologia da Fatec Tatuapé. 

 

1 OBJETIVO  

 

1.1  O objetivo deste desafio é testar a habilidade dos competidores na 

produção de um cubo de concreto colorido, com os materiais e as dimensões 

pré-estabelecidos, que seja capaz de alcançar altas resistências quando 

ensaiado à compressão axial. 

 

1.2  Este Regulamento estabelece os requisitos a serem atendidos para 

participação neste Desafio, para confecção do cubo e para a realização dos 

ensaios.  

 

1.3 Este regulamento tem como referência o concurso Cocar 2022 do Ibracon 

- Instituto Brasileiro de Concreto1. 

 

_________________________ 

1 – INSTITUTO BRASILEIRO DE CONCRETO – Ibracon. Regulamento do 7º Concurso de Concreto 
Colorido de Alta Resistência – COCAR 2022. Disponível em: 
<http:https://ibracon.org.br/eventos/63cbc/pdf/REG_COCAR_2022_R00.pdf>. Acesso em julho de 2022. 

 

 

https://forms.office.com/r/40UK0Z4ttk
https://ibracon.org.br/eventos/63cbc/pdf/REG_COCAR_2022_R00.pdf


                                                 

2  PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 Para participar deste Desafio devem ser formadas equipes compostas por 

estudantes de Tecnologia em Controle de Obras, Tecnologia em Construção de 

Edifícios, Tecnologia em Transporte Terrestre e Tecnologia em Design de 

Produto. 

2.2 Cada equipe será composta de 3 a 5 alunos e não é permitida a 

participação de qualquer membro em mais de uma equipe.  

2.2.1 Podem se inscrever alunos de diferentes cursos e de diferentes semestres 

num mesmo grupo; 

2.2.2 Podem se inscrever quaisquer alunos da FATEC Tatuapé, independente 

dos seus atuais professores terem solicitado ou não a participação nesse 

desafio. 

2.3   Será permitido no máximo um cubo de concreto por equipe.  

2.4 A não observação a qualquer item relacionado nesse regulamento 

consiste em critério de desclassificação da equipe participante, independente do 

resultado alcançado durante a competição. 

 

3 INSCRIÇÃO DAS EQUIPES  

 

3.1  As inscrições devem ser realizadas até o dia 10 de setembro de 2022, 

por meio do seguinte link: https://forms.office.com/r/40UK0Z4ttk  

 

3.2 Os grupos inscritos receberão uma confirmação, por e-mail, até 2 dias 

após a inscrição. Portanto, insiram o e-mail de todos os colegas de grupo, para 

que todos tenham a certeza de que ocorreu a inscrição. 

 

4 ENTREGA DO CUBO 

 

4.1 O Cubo deve ser entregue no Laboratório de Materiais de Construção da 

Fatec Tatuapé até dia 23 de setembro de 2022 às 19h30. 

https://forms.office.com/r/40UK0Z4ttk


                                                 

 

4.2 No ato do recebimento, um membro da Comissão Organizadora verificará 

se o Cubo atende aos requisitos dimensionais, estabelecidos no item 5.2.3. A 

realização destes procedimentos deve ser acompanhada por, pelo menos, um 

membro da equipe. O não cumprimento destes requisitos desclassifica a equipe. 

 

4.3 Se o Cubo for aceito, por cumprir com os requisitos de 4.2, a equipe 

receberá da Comissão Organizadora uma ficha de identificação. Porém, esta 

ainda não confirma a participação no Desafio, pois, posteriormente à entrega, a 

Comissão Organizadora, formada com pelo menos 3 membros, irá analisar a 

coloração de todos os cubos. Caso o Cubo tenha coloração próxima ou similar 

ao concreto convencional de cor cinza, este será desclassificado, como previsto 

no item 5.2.2.  

 

4.4. As equipes que entregarem os Cubos aprovados tanto pelos requisitos 

dimensionais, quanto pelos requisitos de coloração, receberão um e-mail 

confirmando a sua inscrição. 

 

4.5 Não será aceita a entrega do Cubo por terceiros.   

 

4.6 A data de realização do ensaio será nos dias: 29/09 às 11h00 para os 

cursos do período matutino, às 15h30 para os cursos do período vespertino 

e no dia 01/10 às 10h30 para os cursos do período noturno, durante o evento 

“XI Semana Tecnológica e V Dia da Cultura e Tecnologia da Fatec Tatuapé” 

 

4.7 No ato da entrega do Cubo, cada equipe deve entregar o Relatório 

Técnico (verifiquem o ANEXO 1) . 

  



                                                 

5  CONFECÇÃO DO CUBO  

 

5.1   Materiais:  

 

5.1.1 - Para preparação do concreto pode ser usado qualquer tipo de cimento 

Portland normalizado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT 

NBR 16697/2018) e atualmente comercializado no mercado brasileiro.  

5.1.2 - É permitido o uso de adições minerais normalizadas pela ABNT, como 

escória de alto forno, sílica ativa (ABNT NBR 13956), metacaulim (ABNT NBR 

15894) e outros materiais pozolânicos (ABNT NBR 12653).  

5.1.3 - Não é permitido o uso de ligantes de outra natureza (como colas de 

origem orgânica e polímeros), de nanotubos de carbono ou qualquer outro 

material não previsto neste Regulamento.  

5.1.4 - Os agregados utilizados devem estar em conformidade com a ABNT NBR 

7211.  É vedado o uso de agregados de outras origens (metálicos, 

industrializados), com exceção de argila expandida, vermiculita e pérolas de 

isopor. 

5.1.5 – Não é permitido o uso de quaisquer tipos de fibras (nem minerais, nem 

vegetais). 

5.1.6 - Podem ser utilizados os aditivos de acordo com a ABNT NBR 11768. 

5.1.7 -  O consumo de ligantes totais* não deverá exceder o limite de 500 kg/m3 

5.1.8 – Poderão ser usados pigmentos compatíveis com os demais materiais, de 

modo a não alterar ou mascarar a resistência final.  

 

NOTA: Amostras do concreto dos primeiros classificados poderão ser 

submetidas a ensaios específicos para verificação do uso de materiais não 

previstos neste Regulamento.  

 

* Ligantes totais: somatória em massa por m3 de concreto (kg por m3) de todas 

as matérias primas reativas presentes na formulação (traço), incluindo Cimento 



                                                 

Portland, adições minerais (pozolanas ou fíler) e qualquer outra matéria prima 

que seja reativa na presença de água. 

 

5.2  Acabamentos e cura do Cubo:  

 

5.2.1 – A cura pode ser úmida ou outro processo conveniente, desde que 

apresentada no Relatório Técnico. 

5.2.2 – Serão desclassificados os Cubos de concreto com coloração próxima ou 

similar ao concreto convencional de cor cinza. 

5.2.3 – O Cubo deverá ser homogêneo e com a mesma composição em toda a 

sua massa. É proibida a presença de núcleos especiais na confecção da 

amostra. Deverá ter como dimensões mínimas de 95 mm e máximas de 105 mm 

de aresta (ver 6.1 e 6.2). 

5.2.4 – O Cubo deverá estar preparado e pronto, com topos polidos, para o 

ensaio de resistência à compressão axial, e não poderá ser pintado com tintas 

ou vernizes para melhorar a estética ou por quaisquer outras razões. Deve 

possuir faces perfeitamente acabadas, mantendo-se a uniformidade em todas 

elas (Para tal, observar a boa prática de execução e acabamento – formas, 

concretagem, desforma etc.). 

5.2.5 – O critério para pontuação de coloração obedecerá às proposições 

conforme apresentadas no item 6 deste regulamento. 

 

6 ENSAIO  

 

Etapas  

A realização do ensaio consistirá em quatro etapas, sendo descritas em detalhe 

de 6.1 a 6.4:  

• Etapa 1: dimensões e massa do Cubo;  

• Etapa 2: coloração do Cubo; 

• Etapa 3: resistência à compressão axial do concreto.  

• Etapa 4: observação da amostra após a ruptura 



                                                 

6.1 Dimensões e massa do Cubo  

 

a) Devem ser realizadas três determinações das medidas de cada Cubo, sendo 

as medidas tomadas pela Comissão Organizadora. A aresta do Cubo deve ter 

dimensões mínimas de 95 mm e máximas de 105 mm. As dimensões serão 

tomadas com base na média aritmética da aresta de cada duas faces opostas, 

com posicionamento do paquímetro no centro das faces.  

b) A massa deve ser determinada em uma balança com resolução de 1 g. A partir 

da massa e do volume será calculada a massa específica do concreto utilizado 

para confeccionar o Cubo.  

 

6.2  Coloração do Cubo 

 

a) Será atribuído um coeficiente de acordo com a cor do concreto, a ser aplicado 

na formulação para obter a pontuação final. A Tabela 1 apresenta os 

coeficientes, e o ANEXO 2 apresenta uma paleta de cores como exemplo. 

Coloração mais viva pode ser definida como cor forte, vibrante e coloração 

menos intensa como cor mais apagada. 

 

Tabela 1. Coeficiente de cores. Fonte: adaptado de IBRACON (2012) 

Concreto Coeficiente de cor 

Coloração mais viva ou mais intensa 1,00 

Coloração menos intensa 0,80 

Coloração padrão de concreto: cinza desclassificado 

 

b) Os Cubos ficarão dispostos pela Comissão Organizadora à vista dos 

presentes, em uma mesa de fundo branco, onde depois de posicionados, 

receberão os respectivos coeficientes. 

c) A avaliação das cores será visual e por consenso entre os membros da 

Comissão Organizadora. 



                                                 

6.3 Resistência do concreto  

 

Após a realização das Etapas 1 e 2, o Cubo será rompido por compressão axial 

em uma prensa hidráulica, sendo registrada a máxima carga de ruptura (F) 

obtida, em quilograma força (kgf), com duas casas decimais. Esse valor será 

considerado no cálculo da pontuação final para classificação das equipes. A 

resistência do cubo de concreto será obtida em kgf/cm² e convertida para 

Megapascal (MPa). Os processos são mostrados nas Eq. 1 e Eq. 2: 

 

Tensão de ruptura do bloco de concreto: 

 𝜎 =
𝐹 

𝑎2 
 (Eq. 1) 

 

Sendo 

𝜎 a resistência à compressão axial do concreto (em kgf/cm²) 

F = a força de ruptura do Cubo de concreto (kgf); 

a = aresta do cubo (cm) 

 

Conversão de kgf/cm² para MPa: 

 1 𝑀𝑃𝑎 = 10,197
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
  (Eq. 2) 

 

 

 

6.4 Análise interna do Cubo  

 

Após a ruptura dos Cubos, eles passarão por uma primeira análise visual da 

Comissão Organizadora, para verificação das condições descritas no item 5.1. 

  



                                                 

7 PONTUAÇÃO 

 

7.1 Pontuação final  

O cálculo da pontuação final (PF) do Cubo deve ser realizado a partir da Eq.3. 

 

 

 
𝑃𝐹 = 𝜎 (𝑀𝑃𝑎) ×  𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟 (Eq. 3) 

 

Sendo:  

PF é o valor da pontuação final (em MPa);  

𝝈 é a resistência à compressão axial, em megapascal (MPa);  

Coeficiente de cor = de acordo com a Tabela 1. 

O valor da pontuação final será apresentado com precisão de duas casas 

decimais. 

 

7.2 NOTA 

 

7.2.1 O Cubo com maior pontuação (cor e resistência à compressão axial) será 

o melhor classificado.  

 

7.2.2. O cubo que apresentar a tonalidade mais viva, ainda que não apresente a 

maior resistência à compressão, também será premiado. 

 

7.2.3 O descumprimento deste Regulamento desclassifica a equipe, mesmo 

após o término da competição.  

  



                                                 

7.3 Critérios de Desempate  

 

7.3.1 Caso haja empate na pontuação final, a equipe vencedora será aquela que 

tiver apresentado o Cubo com a melhor eficiência (kg/m3/MPa) no uso dos 

ligantes totais. A Eq. 4 apresenta o cálculo da Eficiência.  

 

 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑔𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 (

𝑘𝑔
𝑚3)

𝜎 (𝑀𝑃𝑎)
 (Eq. 4) 

 

7.3.2 Durante a realização do evento os valores de massa e dimensões do Cubo 

serão de conhecimento geral.  

 

 

8 COMISSÃO ORGANIZADORA  

 

8.1 A Comissão Organizadora é formada por docentes e funcionários da 

Fatec Tatuapé.  

8.2 A Comissão Organizadora é responsável por receber e verificar os 

equipamentos, realizar os ensaios de carregamento e avaliar o cumprimento 

deste Regulamento. 

8.3 A divulgação dos resultados será feita no dia do evento pela equipe 

organizadora.  

 

8.4.  A Comissão Organizadora é composta pelos professores: Michelle Santos 

Rodrigues, Samuel Castor da Mata, Gilder Nader, Adão Marques Batista, 

Vinicius Roberto de Sylos Cassimiro, Aparecida Massako Tomioka, Kedima 

Ferreira de Oliveira Matos, Vanessa Montoro Tamborianski, Alexandre Pires 

Bertini, Joao Jorge Pereira da Silva e pela auxiliar docente Bruna Custódio. 

 



                                                 

8.4 Dúvidas e solicitações de esclarecimentos podem ser encaminhadas para 

os e-mails: michelle.rodrigues2@fatec.sp.gov.br, adao.batista@fatec.sp.gov.br 

, vinicius.cassimiro@fatec.sp.gov.br, samuel.mata@fatec.sp.gov.br, 

gilder.nader@fatec.sp.gov.br ou bruna.custodio01@fatec.sp.gov.br , 

vanessa.bessa01@fatec.sp.gov.br, joao.silva625@fatec.sp.gov.br, 

aparecida.tomioka@fatec.sp.gov.br, kedima.matos@fatec.sp.gov.br,   

alexandre.bertini@fatec.sp.gov.br,  

 

 

9 USO DO LABORATÓRIO 

9. 1  O Laboratório poderá ser utilizado no período de 15/08/2022 a 

16/09/2022. 

9.2 O grupo pode fazer uso do laboratório, com a condição de que seja 

enviado um e-mail com agendamento prévio para a auxiliar docente Bruna 

Custódio. O e-mail de contato é  bruna.custodio01@fatec.sp.gov.br. Após o uso, 

a equipe deve fazer a limpeza e manter a organização da área que utilizou para 

trabalho (bancadas, pias, prensas, instrumentos e equipamentos etc.). 

9.3 O tempo de permanência no laboratório para cada equipe será no 

máximo de 3 horas. Somente poderão utilizar as dependências do laboratório 

as equipes que agendarem por e-mail. Será permitido por horário no máximo 4 

equipes. O horário de permanência deve ser respeitado, sujeito a 

desclassificação da equipe que não o cumprir. 

9.4 Cada equipe poderá realizar no máximo três agendamentos, para que 

todos possam ter acesso ao laboratório. 

9.4 O laboratório de materiais funcionará nos seguintes dias e horários que 

estarão disponíveis para agendamento, com exceção dos dias que tiverem aulas 

práticas agendadas: 

Terça e Sexta: 10h00 às 13h00 e 14h00 às 17h00 

Segunda, Quarta e Quinta: 14h00 às 17h00 e 17h00 às 20h00 

  

mailto:michelle.rodrigues2@fatec.sp.gov.br
mailto:adao.batista@fatec.sp.gov.br
mailto:vinicius.cassimiro@fatec.sp.gov.br
mailto:samuel.mata@fatec.sp.gov.br
mailto:gilder.nader@fatec.sp.gov.br
mailto:bruna.custodio01@fatec.sp.gov.br
mailto:vanessa.bessa01@fatec.sp.gov.br
mailto:joao.silva625@fatec.sp.gov.br
mailto:aparecida.tomioka@fatec.sp.gov.br
mailto:kedima.matos@fatec.sp.gov.br
mailto:alexandre.bertini@fatec.sp.gov.br
mailto:bruna.custodio01@fatec.sp.gov.br


                                                 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

a) Será de responsabilidade do grupo danos ou perdas, totais ou parciais, que 

possam ocorrer com os trabalhos concorrentes, por ocasião do manuseio, 

pesagem, ensaios, etc.  

b) A organização do Desafio não se responsabilizará por acidentes na confecção 

dos protótipos ou qualquer outra situação decorrente do desafio e que venham 

a ocorrer com o uso de equipamentos, máquinas etc.; qualquer problema, dúvida 

ou ocorrência não considerada neste regulamento deverá ser analisada pela 

comissão organizadora, sendo sua decisão irrevogável.  

c) A Comissão Organizadora reserva-se no direito de anular qualquer dos 

trabalhos que não respeitem todos os requisitos do regulamento. 

 

 

 

  



                                                 

ANEXO 1 (MODELO DE RELATORIO TÉCNICO) 

Nome da Faculdade 

Nome dos integrantes da Equipe 

Características do Cubo de Concreto (metro cúbico) 

Material 
 

Quantidade (kg/m3) 

Cimento Portland  

Agua  

Agregado 1  

Agregado 2  

Agregado 3  

Adição 1  

Adição 2  

Adição 3  

Pigmento  

Aditivo 1  

Aditivo 2  

Metodologia 

a) Elaboração do concreto 

b) Elaboração da fôrma cúbica (colocar fotos) 

c) Processo de cura 

d) Apresentar o Traço em massa 

Número máximo de páginas: 4  



                                                 

 
 
 
 
 

ANEXO 2: PALETA DE CORES 
 
 

Coloração mais 
viva ou mais 

intensa  
 

Coloração 
menos intensa 

 
 

 
 
 


