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1. INTRODUCTION 
The main objective of this project was to transfer to the Brazilian market the "IPT/IDRC Wall 
Panel System". This technology is the principal result of the "Fibre-Agro Industrial By-Products 
Bearing Walls", a research project performed by IPT and sponsored by IDRC (Report 
DCC/AMPC nr. 27937/89) 

The chapter two of this report presents an overview about the project development, including a 
presentation of the main and specific objectives, the major facts that affected the project and the 
new strategy that was adopted to handle these constraints in order to fulfill the objectives. 

Chapters three to five show a detailed performance evaluation results, including a detailed 
economical feasibility study, done by Politechnical School from University of Sao Paulo. Chapter 
four, presents durability results and includes some improvements in blast furnace slag (BFS) 
cement mix in order to increase its chemical resistance against water. 

Chapter 6 shows the main results of a grinding technology study This study was not planned in 
the research proposal Chapter 7 shows a summary of all dissemination activities performed bv 
research team, including the dissemination seminars organized or under organization, TV's and 
newspaper reports and technical meetings where the new technology have been presented 

The last three chapters present the transference ofthe IPT/IDRC Wall Panel System technology 
results, the further activities that will be performed by the research team and the final remarks 

2. PROJECTDEVELOPMENT 

2.1 Planned objectives and activities 

The main objective ofthis project was to transfer "IPT/IDRC Wall Panel System·· technology to 
the Brazilian market This technology was developed with the IDRC support 

In order to help the technical transference activities, the original plan had the following activities 

• complete performance evaluation of the load bearing wall system, 
• preparation of dissemination materials like a 15 minutes video tape, technical manual 

and leaflet, 
• conduct a detailed cost comparison between the new and traditional technologies, 
• to build 5 prototypes and conduct demonstration workshops 

However, during the project development this plan has been changed to overcome constraints 
(see item 2 2), mainly from national housing policy in order to fulfill the main objective 

2.2 Main constraints 

2.2.1 National housing policy 

By the time when research proposal was prepared (1990) the Federal Government was just 
getting started a plan to build, in the following 5 years, 4 million low cost houses, cutting down 
the national housing deficit in about 30% 

To fulfill this goal the building construction industry would have to build 3 times more houses 
per year than his highest production rate (during the seventies) For this reason we had expected 
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a shortage of the traditional building materials. With this background, it would be quite easy to 
put into the market well developed and evaluated new building technologies 

Unfortunately the plan was not fulfilled Between 1990 and 1991 about of 400 thousand houses 
were contracted, mainly in small cities, far from the steel industry Due to the lack of financial 
resources the Federal Government had cut down the budget, mainly in the housing area, and 
about 250 thousand are still unfinished 

After a political crisis, the president was replaced by the vice-president The new administration 
has adopted a policy based on financial austerity, and the budget for housing has been kept very 
low During the last year ( 1993) the Federal Government expended only US $ 20 million in low 
cost housing, mainly for sanitation works in slums ("favelas") 

For this reason it has not been easy to introduce new technologies in house building industry 
during the last 4 years due to lack of market 

2.2.2 Sponsoring of new building prototype construction 

In the proposal was assumed that the Federal Government would give the financial and political 
support to build the prototypes By that time this support was even unofficially accorded with 
Federal Government Housing Secretary Staff 

Due to a shortage of financial support to the housing program we had 5 different Federal 
Housing Secretaries in only 12 months, and the agreement has not been carried on 

As soon as the new government was inaugurated, IPT had presented an official funding request 
(Proposta DCC AMCC n '' 163 20/92) to Programa Nacional de Tecnologia em Habitac;ao -
PRONATH (The National Building Technology Program) This program is under the National 
Housing Secretary and its mission is to finance research and development related activities in 
housing technology The support technological transference on new building technologies was 
one of the goals of this Program However it has not been possible to receive am financial 
support because the program actually have not funds Thus it was impossible to build the 
prototypes as had been programmed 

2.2.3 Blast furnace slag supply 

To establish a long term contract of blast furnace slag cement supply is one of the most 
important conditions to start the production of the panel system. In Brazil almost all basic blast 
furnace slag production was under contract of Portland cement producers at very low prices 
They use only part of this slag as addition to the ordinary Portland Cement and the remainder 
part was wasted. 

When the grant contract between IPT and IDRC was signed nearly all steel industries had 
already been sold by the Federal Government to private groups It was expected that the new 
owners would try to get better prices for blast furnace slag making it available to other users. 

However mostly of the contracts signed when these industries were under the Federal 
Government control are still valid and will continue for many years, being subject of expensive 
fines if broken. On the other hand, as the Brazilian economy was in bad situation the plan to 
build a new steel plant in the Northeast (State of Maranhao) was postponed Fortunately, in the 
present two large steel company, COSIPA, located near of Sao Paulo, and A<;OMINAS, in 
Minas Gerais, are able to sell blast furnace slag in the market Other steel companies have plans 
to do the same in the near future 



IPT 
INSTTTUTO DE PESQUISAS TECNOLOOICAS Fmal Techntcal Report OEC/AMCC nr 32.500 p 4/21 

2.2.4 Grinding technology 

As the cement industry grinds about 2,5 million of metric tones of blast furnace slag every year 
we had initially assumed that the grinding technology was easily available 

Unfortunately the Portland cement industry is almost the unique customer for the most important 
milling industries, and these companies have no interest to cause any harm to their main 
customer. Moreover as the Portland cement industry utilizes 100 metric tones/hour mills they 
even have no experience with smaller units as we need 

On the other hand smaller mills industries, who have interest in this new market, have no 
experience in building mills to grind blast furnace slag. For this reason, IPT has to perform some 
experiments to get some basic data to support these industries 

2.3 The new project guidelines 

To handle these constraints and fulfill the main objective, the project team had made few changes 
in the original proposal 

Without financial support from Federal Government it was impossible to build prototypes 
Therefore we started to organize Technical Seminars about "Recycling By-Products as Low
Cost Building Materials", when "IPT/IDRC Wall Panel System" could be presented as well as 
other similar technologies. The main hypothesis is that without prototype it was difficult attract 
people with the presentation of one single technology. 

As the same time, the project team had done very important efforts to widespread the new 
technology by different ways First at all we started sending press releases and make contacts 
with newspapers, magazines and TV networks Also, we started presenting papers in almost all 
technical seminars and organizing stands in exhibitions related to technical conferences or even 
in commercial exhibitions 

The industrial plant to make the "IPT/IDRC Wall Panel System" require both equipment to 
make cement as well as usual precast concrete facilities To build a plant to produce only 
alternative cement is cheaper than erect a panel industry and could be a starting point to produce 
panels. It was necessary point out that the price of cement in Brazilian market is very high 

Finally, as due to economical situation, the building entrepreneurs had no condition to make 
investments in new building technology, we to suggested to public housing companies, located 
near of COSIPA- a blast furnace slag supplier- to use our technology 

3. PERFORMANCE EVALUATION AND WALL SYSTEM IMPROVEMENTS 

3.1 Introduction 

The performance evaluation methodology means to evaluate a building technology to comply 
with the user requirements Table 1 shows the user requirements as stated by International 
Organization for Standardization on ISO 62-11-1981- Performance standards in building. 

Each user requirement is translated in terms of a set of performance tests that try to simulate in 
laboratory condition what could happen during the actual building use The relative importance 
of each user requirements varies worldwide and even inside a same country. It depends on 
several factors, like human habits, culture aspects, environmental conditions and average national 
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income. For these reasons, different countries and different regions in the same country could 
have different performance criteria for the same user requirements 

For the Brazilian conditions, IPT has selected the following requirements (I) Stability, evaluated 
by soft-body impact test, hanging load test, hard ball impact test and compressive strength test, 
(2) fire safety requirements by the fire resistance test, (3) safety in use requirement, evaluated by 
soft-body impact test and hanging load test, ( 4) watertightness requirement, evaluated by 
watertightness test; ( 5) acoustical requirements, evaluated by airborne sound insulation test, ( 6) 
hygrothermal requirements; (6) durability requirements, evaluated by Quick Condensation Test 
and accelerated carbonation (in previous phase) and by in-use evaluation (see item 4), (7) 
economical requirements, performed by a specific study made by the University of Sao Paulo 
(see item 5) 

3.2 Soft-body impact test 

In foregoing stage (Report DCC/ AMPC nr. 2793 7 /89) the load bearing wall had failed under this 
test with an impact of only 240 J For this reason, the panel was considered not suitable for 
external load bearing wall use 

During this phase, two standards soft-body impact test were performed, with samples of 250 em 
high and 320 em wide, including one door In these samples, a series of successive impact loads 
from 120 J to 960 J were applied. All impacts are done by a 400 N sand bag falling in free 
pendulum movement The performance criteria includes both instantaneous and plastic 
deformation as well as limitations on sample damage (like cracks) and do not accept failure 

Table 1 - Gser requirements (ISO 6241-1981) 

I Stability requirements 8 Visual requirements 

2 Fire safety requirements 9 Tactile requirements 

3 Safety in use requirements I O.Dynamic requirements 

4. Tightness requirements 1 I Hygiene requirements 

5 Hygrothermal requirements 12. Suitability of spaces for specific uses 

6. Air purity requirements 13. Durability requirements 

7 Acoustical requirements 14. Economic requirements 

During the first test the sample has resisted all standard impacts, but had show cracks in the 
panels joints 

After a sample analysis was evident that the cement grout that was designed to stick together 
two adjacent panels had no adhesion to these panels The problem was that the panel had no 
enough roughness to stick the grout 

In order to improve the roughness of joint surface , a new production step was introduced Just 
after a side part of the mold is removed, a steel brush is applied by hand over the joint surface 
After this change the performance test was repeated successfully showing that the problem was 
solved (Relat6rio de Ensaio 819 62) 
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3.3 Watertightness test 

In this test one side of a sample ( 120 x 120 em, painted with two layers of PV A based water 
emulsion paint) is exposed to a simulation of an non stop 8 h rain associated with 60 km/h wind 
At the end of the test no more than 1 0 % of the sample surface exposed to the indoor area can 
show moist (IPT Standard) 

During the first test the sample failed, showing a seepage in vertical joint between panels The 
sample analysis had showed that, again, the poor grout adhesion to panel joints was the source 
of the leakage The test was repeated using panels produced as described in item 3 2, and no 
leakage was observed (Relat6rio de Ensaio 819 624 ). 

3.4 Thermal stress resistance test 

In this test (IPT ,\'tandard), the 120 em wide and 240 em high sample is exposed to a light 
radiation until its surface temperature grows up to 80 °C After 1 h in this temperature, the 
sample was abruptly cooled with water spray until the temperature of sample surface falls to 
indoor air temperature level The entire cycle is repeated once time a day, during I 0 days 

After the first test we could observe cracks in the vertical panels joints A new wall sample was 
prepared and submitted to the test Again cracks could be observed (Relat6rios de Ensaio 
819622 and 819.623). 

Considering that no cracks were observed during the soft-body impact test after the panel 
production improvement, and only small cracks were observed in the prototype after almost 5 
years of use (see chapter 4), a flexible joint located each 4 m in external walls was adopted in 
order to control the cracks 

3.5 Airborne Sound insulation 

This test was performed as stated in ISO l-10 Ill- hrhoralm}' A4easurements ofAirhome Sound 
Insulation of BuildinR Elements standard A wall sample, with a surface area of 96m2

_ 

assembled in a rack, is fixed between two standard rooms During the test, a standard noise is 
generated in one room and the transmitted sound is measured in the other. 

The calculated RW - Weighted 5)ound Insulatwn Index (ISO 71711) and the CTSA - Sound 
Transmission Class (ASTM E 413) are 41 dB (Relat6rio de Ensaio 814 548) IPT standard 
require R W ~ 40 dB, and the load bearing wall fulfill this requirement 

3.6 Fire resistance test 

In this test, performed following the Brazilian standard MB 1192 77 - Determina~iio da 
Resistencia ao Fogo de Componentes Constmtivos E\lmturais (Fire resistance test for load 
bearing structure components). In this test one side of a wall sample (240 em high x 240 em 
wide) stressed with a vertical load of 740 kgflm, is exposed during 30 minutes to a furnace 
which reaches 800 "C 

At the end of the test the temperature in the not exposed surface, an average, was 71 °C No 
damage could be observed, except some cracks in joints The load bearing wall accomplished the 
standard requirements (Certificado n" 805,496) 
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3. 7 Hygrothermal comfort 

As the hygrothermal comfort depends not only of the materials but also of the building design 
Usually IPT evaluate it by a computer simulation of the house design. Because in our case we 
have only a load bearing wall panel with no house building project, it was impossible to do the 
computer simulation 

For this reason, only the thermal conductivity of the panel was estimated. The thermal 
conductivity of the composite (dry basis) measured following ASJM C 177 85 - Steady State 
Thermal Tran.~ference Properties hy Guarded Hot Plate recommendations is 0 64 W m- 1 K 1

, 

and the estimated thermal conductivity in the equilibrium moisture content of about 12 % (DIN 
52612- Part 2) is 1.6 W m- 1 K 1 With this data it is possible calculate the thermal resistance of 
the panel Using ASHRAE Handbook of Fundamentals 19~5. the computed thermal resistance of 
the wall was 04 m

2
KW 1 This thermal resistance was very similar of the normal concrete blocks 

or ceramic brick wall, a traditional building technology in Brazil Considering that the weight of 
IPT/IDRC Wall Panel System is similar to the concrete and ceramic walls it could be concluded 
that the thermal comfort ofiPT/IDRC Wall Panel System is similar to the traditional ones. 

3.8 Other performance tests 

In the wall compressive strength test (sample 1 2 m wide x 2. 5 m high) performed during the 
first stage of the project, the wall showed a compressive strength of 648 MPa, a stiffness of 
9 65 GPa and Poisson's ratio of 0 067 The strength is high enough to allow these panels to be 
used in two story houses (Report DEC/AMPC nr 27937/89) 

During a Hangmg Load Test performed also in the first phase the panel supported more than 
1500 N, about tree times more than the requirement This force is enough to broke a normal 
fastener (see Report DEC/AMPC nr 27937/89) 

In the hard ball impact test (IPT Standard Method) a steel ball of0,5 kg falls from 200 em high 
in pendulum like movement against the panel The impact energy is of 20 J The standard 
requirement is that the ball does not perforate the wall The panel sample suffered only a 2 mm 
depth concavity, with some microcracks (Relat6rio de Ensaio 819 619) 

The door impact test (ABNT ME 45/81) shows the performance of the connection between the 
door frame and the wall panel against stresses produced during the use The IPT/IDRC Wall 
Panel System has fulfilled the standard requirements (Relat6rio de Ensaio 819 620) 

4. DURABILITY EVALUATION 

The durability evaluation was carried on observing the building prototype 

Two main building inspections were done in this period. The first one was in December 1991, 
when the prototype had 2 5 years old. The second was performed in June 1993. Data was 
recorded and samples was collected in both observations. 

4.1 Inspection of December 1991 

During this inspection the following observations were recorded 

• as a rule, no visual damage of the building panels could be observed (Figure 1, 
Appendix I); 



IPT 
JNS11T\1TO DE PESQUISAS TECNOLOOICAS Fmal Technical Report DEC/AMCC nr 32,500 p 8/21 

• in the shower room, where a permanent pipe leakage was observed for almost 2 years, 
a localized area, where the cement was leached out, could be observed (Figure 2, 
Appendix I) 

• the wall in front of the kitchen sink, frequently exposed to water, have an extensive 
area with mould growth, but no dissolution (Figure 3, Appendix I); 

• some panel joint cracks (Figure 4, Appendix I) could be observed, although no 
watertightness fault occurred; 

• some cracks was noticed in the joints between doors and panel (Figure 5, Appendix 
I); 

A sample of the leached panel was removed for further analysis (item 4 3) 

4.2 Inspection of June 1993 

In this inspection no further degradation could be observed Two different samples of the 
composite were removed for further durability studies It is necessary to point out that the 
prototype was repainted by IPT six months before this inspection. 

The first sample was removed from the external face of the wall (Figure 6) This surface was 
painted with of PV A water emulsion paint, and was exposed to rain and sun cycles The other 
sample was removed from a small panel, placed right over the soil during the prototype 
assembling (Figure 7) This panel With no paint or any other protection, had been exposed to 
sun and rain Because it was in contact with the soil, a moisture content higher than observed in 
the wall was maintained. This high moisture content allied with the direct contact with soil make 
an excellent condition for mould growth Mould is the most important degradation factor for 
woods and, of course, for vegetable fibers 

No further lixiviation could be observed Even the panel in contact with the soil and exposed to 
direct rainfall during 4 years had no remarkable lixiviation as the fibers were still inside of the 
matrix (Figure 8, Appendix I) 

4.3 Cement composition and durability 

4.3.1 Original binder 

During the first phase, we had selected a binder composition of 0 88 
(BFS gypsum hydrated lime) 

0 06 0 02 

As was pointed out in the technical report DCC/A.MPC 027937/89, the reaction between some 
hydrated cement components and the C02 of the air, named as carbonation, reduces the strength 
of cement The probable reaction is 

C3A3CaS04 32H20 + JC02 ~ 3CaC03 + 2AI(0Hh + 3CaS04 2H20 + 23H20 (1) 

Thus, the ettringite produced by the hydration reaction among water, gypsum and the aluminates 
from the blast furnace slag (BFS) is converted again in gypsum by carbonation. Gypsum is a 
water soluble material 

4.3.2 Analysis of the cement 

A X-ray diffraction of the panel sample collected in the first inspection was done in order to 
evaluate the mineralogical compounds in the hydrated and carbonated cement (Figure 9) It was 
possible to conclude that, after carbonation, the binder have calcium carbonate (CaC03), and 
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gypsum (CaS04 2H20), possible C-S-H and quartz and other minerals characteristics of sand 
as well as a amorphous phase 

The existence of gypsum and calcium carbonate confirms that during the carbonation part of 
ettringite, is decomposed, as stated by the equation ( 1) 

Gypsum is a water soluble mineral, and probably, is the responsible for the binder lixiviation 
Then, a reduction in the gypsum content of the binder will reduce the water solubility 

, Since the panel placed for more than 4 years over the soil and exposed directly to rainfall of 
about 1462,4 mm/year is still in suitable conditions, the degree of solubility of the cement was 
not very high. 

4.3.3 Binder composition improvements 

In order to evaluate the possibility of gypsum content reduction a short study was performed 

The BFS (Table 2), produced by COSIPA, was grinded in a lab ball mill until a Blaine surface 
area of 412 m2 /kg was reached A commercial hydrated lime and gypsum were used 

Mortar samples, with 5 em diameter and 1 0 em high, were produced as following the Brazilian 
standards. The mix proportions are 1 3 0 48 (bindersand water, by weight) 

Figure 10 (Appendix I) shows the effect ofthe variation of gypsum between 0 and 10% with 2°o 
of hydrated lime It is clear that a reduction of gypsum amount from I 0% to 6% did not affect 
the compressive strength at I day Even an increase of the strength in older ages was observed 
With 6% of gypsum a binder solubility will be reduced about 40% and, as gypsum is the most 
expensive binder component, this reduction will result in a cheaper binder 

Table 2- Chemical composition ofblast furnace slag 

Component (%) Component (%) Component (%) 

Si02 34 88 Fe201 0.85 Mn201 I 04 

Al203 1I.49 s-2 0.50 Ti02 0 84 

CaO 42.72 K20 0.42 Fe0 0.57 

MgO 6 79 Na20 0.28 Insoluble 0 22 

But even with only 6 % of gypsum_ ettringite carbonation processes of the still produce soluble 
material. Thus a further reduction of gypsum would be useful if the strength reduction is 
counterbalanced by an increasing in the lime amount Of course, in order to prevent the 
vegetable fiber degradation by alkaline attack, the maximum lime amount must be about 6 % 

Figure 11 shows the influence of the increasing of the lime content up to 6 % with 2 % gypsum 
The variation of lime content could not improve the 1 day strength at a suitable value to precast 
production Thus the reduction of the gypsum content to 2 % is not feasible 

4.3.4 Conclusion 

The in use durability evaluation had showed that the cement have some solubility X-ray 
diffraction analysis confirmed that the soluble component of the binder is gypsum, produced by 
carbonation of the hydrated cement paste. For this reason, it was necessary to reduce the 
gypsum amount in the cement 
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Experimental results shows that it is possible to decrease the gypsum amount to 6% without 
remarkable effect on mechanical performance of the binder 

Then, a new binder composition is 

• blast furnace slag 0. 92 

• gypsum 0.06 

• hydrated lime 0. 02 

As gypsum carbonation could produce some soluble material it is recommended a mortar 
rendering or other kind of waterproof coating over the walls in shower room and other surfaces 
exposed frequently to water, like near kitchen sink. No surface protection is necessary in other 
outside or inside walls, even a PV A paint. 

4.4 Fibers durability studies 

Figure 12 (Appendix I) shows a composite sample removed from the external wall during the 
second inspection (see Figure 6) Several cracks were observed but the fibers were still working, 
keeping all the parts together Even during the cutting activity the ductility of the composite was 
evident, as the chisel used to cut the wall had been strongly attached to the wall (Figure 13, 
Appendix I). 

These characteristic ductile behavior could not be noticed if the fibers were strongly attacked by 
binder alkalinity, mould degradation as well for a combination ofthese degradation factors 

The sample removed from the panel placed over the soil had shown almost the same 
performance Figure 1-l (a and b) shows that, despite of the intensive cracking, fibers are still 
working, keeping all parts together 

4.4.1 Biological analysis 

In order to observe any biological attack, biological analysis was performed in fibers removed 
from the panel in contact with the ground .. Fresh fibers were analyzed also for reference 

The analysis were performed under optical microscope, with colored samples In the fibres 
removed from the panel it was possible detect pigmented fungi hyphae (Relat6rio de Ensaio 
818 056) This kind of fungi normally did not cause decay to wood, and probably, to the 
vegetable fibers 

4.4.2 Alkaline attack 

From the optical microscopy it was impossible to observe any other kind of attack to these 
fibers 

As was figured out in the first phase study, direct observation of the fibers removed from the 
matrix in the scanning electronic microscope (SEM) was not possible because a coating of 
calcium and silicium hides the fiber surface. In the present IPT are working to develop 
technology suitable to remove this coating without damaging the fiber 

4.4.3 Remarks on fiber durability 

After 4 years inside of the matrix, even in the most aggressive media, the fibers are still working 
as reinforcement 
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The results from optical microscopy analysis did not show any damage The detected fungi very 
probably is innocuous to the mechanical performance of the fibers 

Observation of fibers picked out from the matrix through optical microscopy did not show 
alkaline attack 

4.5 Conclusion 

After 4 years of exposition to a very aggressive media, the composite had presented excellent 
performance. 

The observed solubility problem was limited to a very specific environment This problem was 
fixed with the reduction of the amount of gypsum from I 0 to 6 % and also by the specification 
of a ordinary mortar rendering in mostly wet surfaces, like kitchen sink and shower room 

It was proved that outdoor environment does not impair the performance of the composite, an 
for external walls no further protection is necessary. 

5. ECONOMICAL FEASIBILITY 

The economical feasibility of the load bearing wall panel system was evaluated by Escola 
Politecnica of USP , under supervision of Prof Dr Vahan Agopyan, the basic data being 
supplied by IPT 

5.1 Methodology 

In the economic point of view, the adoption of the nevv technology will be interesting only if the 
rate of return can be greater than those possible with the other alternatives 

In order to evaluate the competitiveness of the "IPT/IDRC Wall Building System" in the market, 
the likely rates of returns obtained building houses with this new technology were compared 
with those obtained with the houses using traditional bricklaying (concrete and ceramic blocks) 
Brick walls are the most common technology in low-cost housing 

For each technology, the cash flow is evaluated considering all activities in a hypothetical 
company, estimating the amount of resources that is necessary to produce as well as all incomes 
during a fixed time period. 

The competence in transforming investments in return, in a established time period, determine 
the rate of return. 

The rate of return depends on costs, prices and time of operation Selling houses at the same 
price with lower total costs or faster production give rise to the rate of return Also it allows sell 
houses at small prices with the same rate of return, giving a better competitivity in the market 

In this study, to simulate the cash flow, the following assumptions were done 

• the same house building project was simulated for all technologies, 
• all prices and costs adopted, except from IPT/IDRC Wall Building System, are market 

prices in Sao Paulo; 
• the price of panels of IPT/IDRC Wall Building System were simulated after a deeply 

study of the main variables of the panel production process. 
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The minimum price for one panel was calculated using the payback concept This methodology 
of economic evaluation determines the time required for the cumulative benefits from an 
investment to recover the investment cost and other occurred costs, with a given discount rate 

5.2 Panel prices estimation 

In order to estimate the panel prices a production scale of 6,000 panel/month was adopted. 

The production processes was simulated in 5 main steps as follows: 

• raw-material preparation, that includes reception, storage and cut the coir fibres, 
• grinding the BFS, 
• composite mixing and panel casting; 
• first wet curing and demolding of panels transportation to the 1st cunng site, 

removing mold pipes; and demolding; 
• final curing of panels panels transportation to the curing site, storage, panel minor 

repairs and delivering 
The Technical Manual (Appendix II) shows a flow chart and the adopted lay out of the panel 
production plant This plant have a 12,700 m2 of floor area, but only 2, l 00 m2 covered place 

For each step the amount of labor, equipment, raw materials, and floor area was carefully 
estimated Then, the amount of investment in equipment and the monthly operation cost were 
calculated and the results are in Table 3. 

Table 3 - Total investment cost and monthly operation costs 

Source US$ X 10,000 Totals 
(liS$ X 1,000) 

Investment F Equipment 332 632 

Building 300 

Manpower 20,4 

Raw materials 9,2 

Monthly cost C Administration costs 10,0 41,4 

Rent of land area 0,8 

Reservation fund 1,0 

5.2.1 Minimum price for one panel 

The minimum price, for different payback time and discount rates, were calculated using the 
equation 

where 

[Jllmm=.f;,(F- C)(J-Jmp) VP 

pumm is the minimum price, 
.t;, is the Price factor for different payback periods and discount rates; 
F is the amount of investment; 
C is the monthly cost of operation; 
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Imp is the impost of 18%; 
and T 7> is the monthly panel production 

Figure 15 shows the results It is evident that for payback periods lower than 7 years the 
minimum price of the panel increase sharply 

A simulation done with a reduction in the degree of mechanization that had reduced in 9% the 
investment cost (F) had showed one increase in the monthly operation cost in 9%, due to a 
increasing in labor. In this hypothesis, the minimum price of the panel was greater than the 
former 

Than it was possible to conclude that a increasing in the mechanization degree was economically 
interesting 

5.3 Economical feasibility of "IPT/IDRC Wall Panel System" 

A production of a house building project was simulated with all technologies (concrete blocks, 
ceramic bricks and IPT/IDRC Wall Panel System). The hypothetical project had 80 houses with 
the same layout of 65 m2 of floor area In the production strategy adopted all project was divided 
in 8 groups of I 0 houses 

5.3.1 Cost of each house 

All prices was market prices collected in specialized periodicals The price of TPT/IDRC Wall 
Panel System was fixed in US $ II I2/panel This prices corresponds to discount rate of I 0 % 
per year and a payback period of 5 years Also, it was assumed that the distance between the 
panel production plant and the building site was 3 5 km. 

The adopted labor productivity was the normal observed in each kind of activity 

Table 4 show·s the calculated costs for one house unit made with the different technologies 

Table 4- Cost of each house (US $) 

Ceramic bricks Concrete blocks IPT/IDRC 

16,000 14,900 14,200 

The cost of a house built with IPT/IDRC Wall Panel System is I I % cheaper than the same 
house made with ceramic brick walls 

5.3.2 Rates of return 

With these data it was possible to estimate the amount of resources required for all activities 
during the different phases of construction and the cash flow of the building project for each 
technology. 

In order to calculate the rate of return of each system it was accepted that all houses have the 
same price of US $ 19,5 thousand, equal the cost of the ceramic bricks house unit plus 6 ~·o 
Table 5 shows the estimated rates of return The adoption of IPT/IDRC Wall Panel System 
technology give better economical results 
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5.4 Conclusion 

The results shows that IPT/IDRC Wall Panel System is economically feasible It have the lower 
cost of house unit and also give better rates of return in a small house building project 

Table 5 - Rate of return (%) of building project made with different technologies 

Ceramic bricks Concrete blocks IPT/IDRC 

100 366 604 

6. GRINDING TECHNOLOGY 

As pointed out in item 2.2 4 p.4, because BFS is a very hard material to grind, therefore it was 
necessary to perform some experiments in order to supply small mill companies with information 
about BFS grinding process 

6.1 Grinding work index 

Grinding work index according to Bond 1 
, is a standard measure of the grindability of any 

material 

The summarized results from Bond's working index (WI) tests of the same sample presented in 
Table 2 are presented in Table 6 Due to restriction on the standardized equipment the test could 
not succeed to smaller meshes 

Table 6 -Bond's working index for BFS and its bulk density 

Mesh (~tm) Wl (kWh/shan 
tone) 

210 14 54 

150 17 66 

Bulk Density 1227 2 
(kg/m3

) 

6.2 Performance of IPT pilot plant grinding 

During the first phase of the project, a pilot mill ball, with continuous feeding and closed circuit, 
had been used only to do the first grind of BFS After this, a last grinding was performed in a 
small laboratory mill ball, with 20 kg/batch capacity It was necessary to achieve the specified 
fineness. 

In order to collect reliable data to guide the suppliers of small BFS ball mill, this pilot mill was 
improved to grind until the specified fineness of about 400 m

2 
/kg 

A 1200 kg of grind balls made with new special steel, harder than the usual, and also with new 
size distribution was casted in IPT Metallurgy laboratory 

1 DUDA W H Cement data-book. London. Macdonald & E' ans. I 976 2nd edition. 
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Also the air separator, which collects the smaller particles and return the coarse ones to the mill, 
was modified in order to collect particles with the suitable sizes to produce a ground BFS with 
Blaine's surface area up to 600m2/kg 

6.2.1 Mill characteristics 

The closed circuit ball mill have one compartment with internal diameter of 800 mm and I I 00 
mrn of length. 600 kg of balls with diameter of I" plus 600 kg with 3/4" diameter was used. The 
internal surface ofthe mill have single wave mill liners The mill have a speed of 36 rpm 

6.2.2 One pass grinding experiment 

A 30 h experiment was performed in order to evaluate the mill production for different grinding 
slag fineness ·output, measured by Blaine surface area The same slag of item 4 3. 3 p 9 was used 
in this experiment, with 97% of particles smaller than 2,4 mm 

The mill was fed with 30, 45, 60, 90 and 120 kg/h ofBFS Each rate of feeding was maintained 
until the mill operation was stabilized, in a time that had varied between 8 h for 45 kg/h and 3 h 
for 120 kg/h In each step, the surface area of the ground product was measured three times 
Only the last two measurements were taken into account in this analysis 

As Figure 16 shows, the mill productivity increase 4 times when the fineness of the ground BFS 
is reduced from 600 m2/kg to about 420 m2/kg This increase rate is almost two times greater 
than the observed by JACOB apud DUDA ( I976, p 200)2 for BFS-Portland cement The 
difference can be explained by ( 1) the smaller dimension of our mill; (2) the grinding ball size 
distribution and other mill project details are most efficient in coarser fineness, and (3) bv the 
fact that BFS is harder to grind that the mixture BFS-Portland cement clinker 

6.2.3 Two pass grinding experiment 

As the commercial grinding installation uses ball mills with two or more compartments, and the 
mill efficiency is proportional to the input BFS size, a short experiment was done with BFS 
reduced to final fineness by two step grinding 

The pilot mill was fed with 120 kg/h of BFS with surface area of 220 m2 /kg, produced m 
previous experiment The observed throughput BFS fineness had a surface area of 590 m2ikg 

6.3 Roller mill and microsizer pilot plant experiment 

As the efficiency of ball mill sharply decreases with its size (DUDA, 1976 ), experiments using 
both a Raymond Roller Mill and a Microsizer mill of CBC Industrias Pesadas were done These 
mills have, theoretically, lower energy consumption than the ball mill and require small floor 
area. This experiment was performed in Varginha -MG 

The results achieved with these equipment were bellow of expectations With a feeding rate of 
204 kg/h the Raymond Roller Mill had produced BFS with a fineness of only 206 m2 /kg 
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Grinding this pre-ground BFS in a microsizer with a feed rate of 38 kg/h, the fineness of the 
2 

output was 606 m /kg. 

As the cost of this equipment is higher than ordinary ball mills with the same capacity, it was 
concluded that this technology was not suitable for our purposes 

6.4 Basic project of BFS grinding plant 

In order to support the technology transference allowing small industries of ball mills to adapt its 
technology to grind BFS, a basic project of BFS grinding plant was developed All design details 
was based in the experimental results obtained in the IPT pilot ball mill grinding plant 

The plant monthly production of ground BFS established by the first purchaser of the 
technology (COHAB-Santista), was ISO metric tones/month. This project could be easily 
adapted to different monthly production 

It is important to notice that a drying equipment is necessary only when the raw slag arrives at 
the mill plant with high moisture content This happens mainly when the mill plant is located very 
near of the steel plant 

This basic project is part of the technical documentation supplied in technological transference 
contract (see Relat6rio n°32 238/94 Appendix II) 

7. TECHNOLOGY DISSEMINATION ACTIVITIES 

7.1 Commercialization materials 

In order to support the transference of the technology the following materials were prepared 

• leaflet, 
• IS minutes video tape; 
• technical manual, including a basic project from a grinding plant, 
• technical papers and color overhead transparencies that were presented in the 

semmars 
Appendix III contains sample of leaflet and a copy of technical materials prepared to the 
dissemination seminars Appendix II shows a sample of technical manual Appendix V contains a 
copy of video tape 

7.2 Dissemination seminars organized by research team 

In order to widespread the technology two technical dissemination seminars were organized 

The first one was done in Vitoria, Espirito Santo State in March 21-22, 1994, and was organized 
by IPT and University of Espirito Santo and sponsored by IDRC, CST - Companhia Siderurgica 
Tubarao a local steel company, Aracruz Celulose a big cellulose producer and by FCC A -
Fundavao 
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Ceciliano de Almeida, a foundation belonged to University of Espirito Santo (see Seminar 
Announcement in Appendix II) About 90 people attended to the Seminar, included civil 
engineers and architects from both public and private companies, building entrepreneurs and 
students The local TV broadcasting station (Rede Manchete) and a newspaper had reported the 
event The seminar was announced also by 5 street placard displays (Figure 17) At the end of 
the Seminar a demonstration panel production was performed in the building materials 
laboratory of University 

The second Seminar was in Belo Horizonte, Minas Gerais State in July 11-12, 1994 It was 
organized by IPT, CREA-MG - the regional council of civil engineers and architects, PMB -
Municipality of Belo Horizonte, and EP USP, Politechnical School from University of Sao 
Paulo and sponsored by IDRC, CEF a public bank that supports housing projects, A(OMINAS 
and Mendes Junior Siderurgia, two important steel industries from Minas Gerais About I 00 
people attended to the seminar The opening session was chaired by vice-major of Belo 
Horizonte TV Manchete and two local newspapers had reported the event 

During the seminars the video was presented and the leaflet distributed In the proceedings 3 
different papers present the technology (Appendix II) 

In the present IPT and COHAB-Santista, the first purchaser of IPT/IDRC technology, are 
organizing other Seminar The seminar is scheduled to happen in October 21, 1994 in Santos
SP. Also CSN (Companhia Siderurgica Nacional), one of the most important Brazilian steel 
producer, is interested now to organize a Seminar in Rio de Janeiro or Volta Redonda, Rio de 
Janeiro State 

Due to the fact that a construction of a large steel plant in the Northeast of Brazil (Maranhao 
State) was postponed, there is no interest by now to conduct a Seminar in this region, 

7.3 "IPT/IDRC Wall Panel System" in newspaper and TV network 

After several contacts and press releases distribution to the main newspapers and Brazilian news 
agencies, more than 20 reports of the technology had appeared 

This list include all of national important newspapers Folha de Sao Paulo (Sao Paulo. January 
31, 1993 ); 0 Globo (Rio de Janeiro, July 22, 93 ), Jornal do Brasil (Rio de Janeiro, July 06, 
1994), and Gazeta Mercantil (Sao Paulo, July 24-26, 1993) the most important business and 
financial new·spaper 

Also other local newspaper had reported the technology We had detect the following Diario do 
Para (Belem, January 23, 1994); A Gazeta (Vit6ria, March 23, 1994); 0 Diario de Magi (Mogi 
das Cruzes, August 19, 1993 ), Noticias ( August 22, 1993 ), Correio do Estado (Campo Grande, 
July 30, 1993), Jornal do Comercio (Recife, July 29, 1993 ), Jornal da USP (Sao Paulo, March 
22-28, 1993), 0 Poti (Natal, July 25, 1993), Correia da Bahia (Salvador, July 23, 1993), Vale 
Paraibano (Sao Jose dos Campos, July 15, 1993 ), Correio Brasiliense (Brasilia, July 25, 1993 ), 
Industria Imobiliaria (Sao Paulo, dec 1993 ), Imprensa Livre (Sao Sebastiao, August 20, 1993) 
and Mercosul (Sao Paulo, April 1994 ), a new business magazine focused on the common market 
ofBrazil, Argentina, Uruguay and Paraguay 
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Rede Globo, the most important Brazilian TV network presented the technology in its weekly 
science and technology program on October 17, 1992 After that this report was retransmited 
more than three times in the same network 

Other presentation was recorded in August 19, 1994 and will be showed in October 1994 by the 
same network This report will be showed during the Brasil Ecologia, a weekly program 
dedicated to ecological related subjects Each presentation in Rede Globo have an estimated 
audience of more than 5 million people in the country-wide 

SBT, the second most important TV network in Brazil, TV Cultura, the most important public 
TV channel in the State of Sao Paulo, and TV Manchete (November 25, 1993) had also 
presented the technology. Local channels in Vit6ria and Belo Horizonte reported the technology 
and the Seminars. 

The technology was also presented in Sem Censura, a talk-show of TV Cultura, the national 
public network, in December 1, 1993 

Through the TIPS (Technological Information Promotion System), a United Nations Developing 
Program trade information system, the technology was disseminated in other 16 countries 
around the world, including India, China, Egypt, Mexico, Argentina and Cuba Organizations 
and/or companies from Argentina, India e Zimbabwe had contacted IPT looking for more 
detailed information 

7.4 Technical meetings 

The research teem had made oral presentation and/or published papers in the following technical 
events 

• CIB 92 World Building Congress, Montreal, May 18-22, 1992 ( -WO participants 
worldwide), all costs of the participation were supported by IDRC (CIB 92 - World 
Building congress- Centre File 91-4901-28), 

• Simp6sio Internacional sobre Materiais Reforc;ados com Fibras para a Construc;ao 
Civil (lnt Symp on Building Fibre Reinforced Materials), Sao Paulo, July 05, 1993 
(200 participants), 

• III Enc Estadual de Arquitetos do Rio Grande do Sui (3rd Sem of Architects of Rio 
Grande do Sui), Porto Alegre, July 21, 1993 (50 participants), 

• V Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis (V National Congress of Civil 
Engineers), Sao Paulo, August II, 1993 ( 100 participants), 

• III Simp6sio Ibero-Americano sobre Tecnicas Construtivas lndustrializadas para 
Habitac;ao de Interesse Social (III lbero-American Symp about Industrialized 
Building Technology for Low Cost Housing), organized by CYTED (Spain), Sao 
Paulo, October 18-22, 1994 (300 participants from Latin America, and Spain) 

Appendix IV contains the papers presented 

The IPT/IDRC Wall Panel System technology was also presented in three specialization courses 
in "Building Planning and Technology". These courses are organized by IPT with the support of 
Japanese International Cooperation Agency (JICA) Every year about 30 civil engineers and 
architects from Latin America and Africa attend to the course 
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7.5 Technical exhibitions 

The IPT/IDRC Wall Panel System was showed in the following technical exhibitions 

• Technical exhibition during the "Simp6sio Internacional sobre Materiais Reforc;ados 
com Fibras para a Construc;ao Civil (Int. Symp on Building Fibre Reinforced 
Materials)" Sao Paulo, July 05, 1993 This exhibition- was visited by more than 200 
people 

• I EXPOCIENCIA, during the National Meeting of Brazilian Society for Science 
Development (SBPC), in Recife, State of Pernambuco, July 13-17, 1993 This 
exhibition was visited for about 30 thousand people, including the General Secretary 
of the Ministry of Science and Technology. 

• Technical Exhibition during the 38° Congresso Estadual de Municipios (38th 
Congress of Municipalities) March 16-20, Serra Negra SP with participation of local 
authorities of Municipalities of State of Sao Paulo 

• Technical Exhibition during "III Simp6sio Ibero-Americano sobre Tecnicas 
Construtivas Industrializadas para Habitac;ao de Interesse Social (III Ibero-American 
Symp about Industrialized Building Technology for Low Cost Housing)", Sao Paulo, 
October 18-22, 1994 Organized by CYTED (Spain) and IPT, was visited for 300 
atending people from Latin America and Spain. 

• Technical Exhibition during the "ENTAC 93 - Encontro Nacional de Tecnologia do 
Ambiente Construido (National Meeting in Built Environment Technology) 
Organized by National Association of Built Environment Technology (ANTAC). Sao 
Paulo, November 17-19. 1994. was visited by more than 300 people 

• FEHAB-94 - 12" F eira Internacional da Industria da C onstruc;ao (lnt Fair of Building 
Industry) Sao Paulo, A.ugust 22-27, 1994. This fair is the most important technical 
exhibition of housing industry in Brazil, visited bymore than 100 thousand people 

The technology will be exhibited at a TECHNOLOGIC A 94. 1st Int Fair on Technical Service 
and Products, a fair of technologies for small and medium companies Sao Paulo, August 30 -
September 02, 1994 

In all exhibition information materials like the leaflet and other technical publications were 
available for people interested and the video have been showed 

8. TRANSFERENCE OF IPT/IDRC WALL PANEL SYSTEM TECHNOLOGY 

The IPT/IDRC Wall Panel System technology was transferred to COHAB - Santista, a public 
company for low-cost housing The cement production plant is under construction Due to 
economical constraints, in a first phase, the alternative cement will be used to produce ordinary 
concrete block, in replacement of ordinary Portland cement. During a second phase, a panel 
production plant will be constructed and the IPT/IDRC Wall Panel System produced 

On the other hand, the research team have great expectations in fulfill further transferences of 
the technology as soon as the Brazilian economy achieve better situation. By this time, both 
economical and technical results of the production plant of COHAB - Santista will be available 
yelding strong marketing argument Even steel companies will be more confident to sell your 
BFS for small consumers. 
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After all dissemination activities, the IPT/IDRC Wall Panel System is now relatively well-known 
and we have a mailing list of interested entrepreneurs 

9. FURTHER ACTIVITIES 

IPT will continue its activities in the project The development of suitable durability evaluation 
techniques using scanning electronic microscope are under investigation. As soon as available, a 
final durability evaluation will be done 

During the next twelve months the research team will give technical support to COHAB 
Santista, first in the construction ofthe BFS grinding plant and after in plant operation 

Also, the research team will maintain dissemination activities, doing presentations in technical 
seminars, in order to show the results obtained in COHAB plant and the new durability studies 
results. 

Finally, we expect do further transference of the IPT/IDRC Wall Panel System technology to 
other companies. 

10. FINAL REMARKS 

The main goal ofthe project, i e, transference oflPT/IDRC Wall Panel System, technology was 
fulfilled. 

The five specific objectives stated in the Memorandum of Grant Conditions were also fulfilled 
with minimum exceptions 

Now the IPT/IDRC Wall Panel System was well-known among entrepreneurs and for people 
from public organizatiom. It is possible to suppose that further transferences of the technology 
will be done in the near future 

11. RESEARCH TEAM 

The main research team was 

IPT 

Angelo Derolle- Consulting Technician (DEC -AMCC) 
Benedito Cotogni- Technician (DIMET- ATM) 
Carlos Eduardo deS Tango- Civil Engineer (DEC -Al\1CC) 
Fulvio Ber<;ot Miranda- Civil Engineer (DEC-ACSC) 
Gilson Lameira de Lima- Architect (DEC-ACSC) 
Hiran Rodrigues de Souza - Mining Engineer (DIMET - A TM) 
Iraci Teixeira da Silva- Technician (DIMET- ATM) 
Jaime Ada Silva- Technician (DIMET- ATM) 
Juan Luiz R Gonzales - Architect (DEC-ACSC) 
Oscar De Nucci- Metallurgic Engineer (DIMET- ATM) 
Pedro Bielewski- Technician (DEC-AMCC) 
Raimundo Lustosa Pereira- Technician (DEC-ACSC) 
Robinson Salata - Designer (DEC -ACSC) 
Sidney Derole- Technician (DEC-AMCC) 
Vanderley M John- Civil Engineer- project leader (DEC-AMCC) 



IPT 
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOL6GJcAS Fma!Technlca!ReportDEC/AMCC nr 32,500 p21/21 

Polithecnical School- USP 

Eliane Monetti - Civil Engineer 
Giglio Celso Pecoraro- Architect and post-graduate student 
Joao da Rocha Lima- Civil Engineer 
Vahan Agopyan - Civil Engineer - project leader 

Sao Paulo August 29, 1994 
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Figure 1- View of prototype in december I 991 

.. .. 

Figure 2- Local degradation due to water solubility ofthe cement 
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Figure 3 - Mould growth with no panellixiviation in front of kitchen sink 

Figure 4 - Crack in joint between panels 



IPT 
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOL6GICAS 

• '" t:...__ _ 
I 

Figure 6- Cuting sample from the external wall surface 

Figure 5 - Cracks in 
junction panel-door 
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Figure 7 - Cuting sample from 
the external wall surface 
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Figure 9 - X-ray difraction patter of cement composite 
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Figure 10- Compressive strengh against gypsum content in different ages (2% of hidrated lime; 
average of 6 samples) 
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Figure 11 -Compressive strengh against lime content in different ages (2% of gypsum; average of 
6 samples) 
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Fi1wre 12- Sample removed from external wall during the second building inspection 
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Figure 13- Chisel strongly attached to the wall . 

Figure 14 (a)- Multiple cracks in the sample removed from the panel placed over the soil. 
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Figure 14 (b)- Multiple cracks in the sample removed from the panel placed over the soil 
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Figure 15 - Minimum panel price at diferent discout rates and payback periods 
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Figure 16- Mill's grinded BFS production versus surface area 

Figure.17 - Outdoor placard in front of International Airport of Vitoria - ES 



Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT 
- nasceu de um núcleo agregado a Escala 
Politécnica de Sao Paulo. Esse núcleo, sob 
a denominac;:ao de Gabinete de Resistencia 
dos Materiais, foi criado pelo Prof. Francis
co de Paula Souza, em 1899. No início, os 
objetivos principais eram servir de apoio ao 
ensino dessa Escala e desenvolver um pro
grama de ensaios, visando determinar as 
principais características físicas, químicas e 
mecánicas dos materiais em uso corrente 
nas construc;:oes. Em 1931, sob orientac;:ao 
do Prof. Ary Torres, o Gabinete passou a de
nominar-se oficialmente Laboratório de En
saio de Materiais. Esse novo nome simboliza
va urna significativa reestruturac;:ao do anti
go Gabinete, caracterizada pela ampliac;:ao 
e renovac;:ao do aparelhamento técnico, pe
lo aumento e selec;:ao do pessoal, pela divi
sao de trabalho por sec;:oes especializadas e, 
como fator dos mais importantes, pela apli
cac;:ao progressiva de tempo integral aos 
seus funcionários. 
A rápida expansao das atividades do Labora
tório justificou a sua transformac;:ao em Insti
tuto de Pesquisas Tecnológicas, anexo a Es
cola Politécnica, em 1934, quando também 
foi fundada a Universidade de Sao Paulo. 
O IPT comec;:ou, entao, a criar novas áreas 
de capacitac;:ao tecnológica, desempenhan
do um papel sempre crescente em diversos 
campos: no desenvolvimento da pesquisa tec
nológica,, na formac;:ao de recursos humanos, 
na organizac;:ao de um sistema de metrolo
gía legal e de sistemas de padroes industriais, 
na criac;:ao e desenvolvimento de um centro 
de documentacao tecnológica, no controle 

e protec;:ao de marcas e patentes, e na capta
c;:ao e difusao da informac;:ao tecnológica. 
O desenvolvimento da industrializac;:ao brasi
leira, acelerado pela 11 Guerra Mundial, con
duziu o País a realizar pesados investimen
tos em grandes obras como barragens e usi
nas hidrelétricas, rodovias, pontes, edificios 
públicos, conjuntos habitacionais etc. 

Todo esse esforc;:o exigiu ampla participac;:ao 
do IPT e sua transformac;:ao em entidade au
tárquica do Estado de Sao Paulo, em 1944, 
possibilitava dinamizar significativamente 
essa participac;:ao, mantendo sempre estrei
tos vínculos culturais com a Escala Politéc
nica e a Universidade de Sao Paulo. 

Em resumo, a história do IPT tem como ca
racterística mareante um processo de desen
volvimento natural, quer de instalac;:oes co
mo de recursos humanos. Cada fase de sua 
existencia significou, antes de mais nada, 
um processo de acompanhamento do desen
volvimento do País. 

Em 1976, o IPT passou a ser urna Empresa 
Pública com a denominac;:ao de Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas do Estado de Sao 
Paulo S.A. - IPT. Atualmente, os seus re
cursos instrumentais e humanos distribuem
se por nove Divisoes Técnicas: Divisao de 
Construc;:ao Civil, Divisao de Economía e 
Engenharia de Sistemas, Divisao de Geolo
gía de Engenharia e Mecánica de Rocha~•. 
Divisao de Geología e Recursos Minerais, 
Divisao de Mecánica e Eletricidade, Divisao 
de Metalurgia, Divisao de Produtos Flores .. 
tais, Texteis e Couros, Divisao de Química 
e Divisao de Transportes. 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de Sao Pauto S.A. - IPT 

Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira - Butantá 
CEP 05508-901 - Sao Paulo-SP - Caixa Postal 7141 - CEP 01064-970 

Enderec;:o Telegráfico TECNINST- Telex !11) 80934 INPT BR e 
( 111 83144 INPT BR - Telefax (011) 869-3353 

Telefone (011 1 268-2211 

Secretaria da Ci~ncia, Tecnología 
e Oesenvolvimento Económico 
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1. INTRODUCAO 

O Sistema de Painés IPT IIDRC foi desenvolvido com base em conceitos técnicos e científicos. 
Os trabalhos de pesquisa duraram 1 O anos e envolveram mais de 30 pesquisdores de diferentes 
áreas, tanto da equipe do IPT como externos, inclusive alguns estrangeiros. 

Para o seu desenvolvimento o IPT contou com o apoio financeiro do IDRC (International 
Development Research Centre), um centro de apoio a pesquisas Canadense. 

Este manual apresenta urna visao geral do sistema. Todos os dados aquí apresentados tem por 
objetivo fornecer urna idéia geral do sistema, incluindo a pesquisa desenvolvida, as 
características dos produtos bem como do processo de produyao e utilizayao do sistema. 
Durante as fases de implantayao e uso da Ia.brica os técnicos do IPT prestarao assessoria 
contínua (conforme as condiyoes do contrato de transferencia de tecnología) visando adaptar a 
tecnología as suas condiyoes específicas, aumentando a competividade do processo. 

F oi também confeccionado um video tape que pode auxiliar no entendimento do sistema. 

Este manual é de propriedade do IPT e somente pode ser utilizado por pessoas 
legalmente autorizadas. 

É proibida a reprodu~io. 
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2. APRESENTACAO DO "SISTEMA DE PAINÉIS IPT/IDRC" 

2.1 PORQUE USAR FIBRAS 

Os painéis IPTIIDRC sao pré-moldados confeccionados com argamassa de cimento de escória 
de alto fomo refor9ada com fibras de coco. 

Os materiais fibrosos sao constituídos por duas fases básicas: fibras e a matriz na qual as fibras 
estao envolvidas. A fun9iio principal das fibras é servir de refor9o mecaruco, sendo 
normalmente o seu volume bem menor que o volume da matriz. 

No caso particular da indústria da Constru9ilo Civil, as matrizes mais empregadas sao frágeis 
(rompem-se sem deforrna9iio plástica), notadamente pastas, argamassas e concretos de 
aglomerantes minerais. A adi9ao de fibras altera as propriedades mecarucas estáticas, 
principalmente o módulo de elasticidade e as resistencias a tra9Ro e flexao. As fibras de alta 
resistencia mecaruca e alto módulo de elasticidade melhoram estas propriedades, enquanto que 
fibras de baixo módulo de elasticidade, como as vegetais, podem toma-las inferiores. As fibras 
de módulo de elasticidade inferior ao da matriz e de baixa resistencia mecaruca melhoram, 
significativamente, a resistencia a cargas dinamicas (impactos) e o comportamento pós
fissura9ilo. 

As rupturas por cargas dinamicaslimpactos- solicita9oes muito breves e, via de regra, 
repetitivas- dependem muito da velocidade de propaga9ilo das fissuras e da energia dispendida 
na sua forrna9ao. A presen9a de fibras diminui a velocidade de propaga9ao das fissuras. Isto 
ocorre porque para uma fissura transpor uma fibra exige-se um trabalho adicional na 
deforma9iio, como o arrancamento ou a ruptura desta fibra. O mesmo efeito é também 
responsável pelo surgimento de múltiplas fissuras, aumentando ainda mais a dissipa9iio de 
energia. É por esta razao que os compósitos resistem melhor aos esfor9os de manuseio e uso 
que os materiais frágeis, mesmo eventualmente tendo uma resistencia a tra9ao e flexiio 
inferiores que a matriz original. A figura 1 ilustra esquematicamente o efeito das fibras em uma 
matriz frágil. 

Em estágios mais avan9ados de fissura9iio, devido a cargas estáticas ou dinamicas, as fibras 
unem as partes separadas pelas fissuras, evitando rupturas bruscas e conferindo ductilidade ao 
compósito. Assim o compósito ao invés de romper-se imediatamente após a fissura9iio da 
matriz pode apresentar uma considerável deforma9iio plástica. 

fratura 

tensao 

fibras 

Figura 1 - Efeito das fibras como refor9o de matrizes frágeis. 
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O emprego de fibras também reduz o risco de fissura~ao devido a retra~ao por secagem de 
matrizes. Este efeito é notável mesmo quando se empregam fibras de baixo módulo de 
elasticidade, como as plásticas e as vegetais. 

2.2 FIBRAS VEGETAIS COMO REFORCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

O refor~o de materiais de constru9ao com fibras vegetais é conhecido há milenios, e o 
emprego de fibras vegetais como refor9o do gesso vem desde o Renascimento. Apesar de um 
grande número de traba1hos de pesquisa comprovarem a eficiencia das fibras vegetais como 
refor9o, o seu emprego na produ9ao industrial é ainda muito pequeno. 

A Tabela 1 apresenta as principais características de a1gumas das fibras existentes no Brasil e 
na América Latina, possíveis de serem empregadas na constru~ao civil. 

Tabela 1 - Fibras brasileiras 

Fibra Diimetro Compri- Resista Módulo de Alonga- Celu- Produ~Ao P~o 
(mm) mento tra~Ao Elasticida- mento na lose brasileira (U SS/ton) 

(mm) (MPa) de(GPa) ruptura (o/o) (Gtonlano) 
(%) 

Coco 0,21-0,37 10-200 99- 116 1,5-4,2 23-43 -so 2,00 150 

Sisal 0,28-0,40 até 1000 27S- 3SO IS -s -66 ¡ 0,25 100-200 

Papel nd 1-2 300- soo lO- 40 nd - 100 0,21 1 ISO- 200 
jornal 

Bambú nd 2,3- 3,S 73- sos S,l- 24,6 - 3,2 nd nd nd 

Juta 0,02-0,1 váriosm -230 nd 3,7-6,5 -70 nd nd 

Malva 0,009-0,12 1,S- 5 -230 nd -s -70 0,2S nd 

Piacava 7-5 500-600 - 140 -5,6 -6 nd 0,10 nd 

2.3 O DESENVOLVIMENTO DO COMPÓSITO IPT/IDRC 

V arias tentativas de produ9ao de argamassas ou pastas de cimento Portland comum refor9ados 
com fibras fracassaram. As telhas onduladas de cimento-sisal que foram produzidas na década 
de 70 em países do terceiro mundo como Guatemala, Colombia e Nicarágua, apresentavam, 
nas condi9oes ambientais destes países, vida útil entre 2 e 4 anos. 

Compósitos constituídos por matriz de cimento Portland e fibras vegetais apresentam baixa 
durabilidade quando expostos a umidade porque a lignina, um dos componentes das fibras, é 
facilmente decomposta em meio a1ca1ino e aquoso. Por esta razao, as fibras perdem a 
resistencia mecinica e reduzem o seu alongamento na ruptura. 

As fibras de coco apesar de terem maior quantidade de lignina do que as de sisa1, mas por 
possuírem urna estrutura mais compacta, a sua degrada9ao é mais lenta do que as fibras de 
sisa1 (ver figura 2). Por esta razao, no estudo realizado no IPT, foi selecionada a fibra de coco. 

No caso do "Sistema de Painéis IPT IIDRC" a durabilidade está garantida pelo cimento 
especial, que foi formulado químicamente para proteger as fibras. Este cimento, a base de 
escória granulada de a1to-fomo moída a finura Blaine de 400 m2/kg, ativada por gipsita (6%) e 
urna pequena quantidade de ca1 hidratada (2%), possui baixa a1ca1inidade. 
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Figura 2 - Efeito de meio alcalino aquoso na resistencia meciinica de fibras de coco e sisal 

O compósito, cujo tra90 básico é 1: 1,5:0,51 (cimento : areia : água) com um volume de 2% de 
fibras com comprimento médio de 30mm, pode ser misturado em betoneira de eixo inclinado. 
A presen9a das fibras nao altera significativamente a resistencia a compressao e reduz 
levemente a resistencia a tra9ao na flexiio, no entanto, a presen9a das fibras duplica a 
resistencia aos impactos. 

2.4 OS PAINÉIS IPT/IDRC 

Os componentes foram desenvolvidos levando-se em conta que eles devem ser facilmente 
produzidos em canteiro ou em urna pequena indústria de pré-moldados e facilmente montados 
sem o emprego de equipamentos pesados. 

Os painéis coma altura do pé-direito sao vazados (figura 3). Existem outras duas geometrías 
adequadas para cantos e emendas de topo. O projeto foi definido buscando facilitar a execu9iio 
de juntas e possibilitar o transporte por duas pessoas. A geometría do painel somente foi 
viabilizada pelo emprego das fibras como refor9o: devido as pequenas espessuras, nao seria 
possível obter cobrimentos de armaduras adequados, e, a curto prazo, ocorreria corrosao das 
armaduras. 

As formas para produ9ao das pe9as podem ser confeccionadas em madeira, sendo os furos 
produzidos por tubos de a9o. A presen9a das fibras permite a fácil remo9iio dos tubos de a9o 
logo após o início da pega. 

O painel tem urna massa unitária seca de 1850kglm3 estimando-se urna porosidade de 12% 
decorrente principalmente da inclusao de ar pelas fibras. 

Todos os ensaios técnicamente recomendáveis foram realizados pelo IPT. A Tabela 2 

••••• 
400 

Figura 3 - Se9oes transversais dos painéis. 
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apresenta os resultados dos ensaios de desempenho realizados no IPT. Observa-se que os 
painéis atendem aos requisitos de desempenho, sugeridos pelo IPT (vide tabela 2), com 
excessao da resistencia a choque ténnico. Como este último ensaio foi realizado sobre o painel 
submetido previamente a impacto de corpo mole - o que deve ter danificado as juntas entre 
painéis, este ensaio deverá ser repetido. Deve-se levar em conta que estes critérios estao sendo 
atualmente revisados por serem considerados muito rigorosos. 

T b 1 2 E a ea - nsruos d d e esempe nh o 

Requisito de Requisito Resultado 
desempenho IPT 

Impactos de corpo impactos atende 
mole cumulativos 

até o 
máximo de 
960 J 

Impactos de corpo 20 J atende 
mole 

Resistencia a nao aplicavel 6,48MPa 
compressao 

Estanqueidade a água 8h de chuva atende 
com vento 
de 60kmlh 

Isolayao sonora CSWa> atende 
40db 4ldb 

Resistencia a fogo 30min > 30 min 

Choque térmico • 10 ciclos fissuras 
nas juntas 

As fissuras observadas nos ensaios de choque térmico nao afetam o desempenho do produto 
em uso. A adoyao das juntas de movimentavao a cada 4 m controla o fenomeno. 

Os ensaios de desempenho, além de possibilitarem um julgamento do sistema, permitem que 
sejam realizados aperfeivoamentos. Um exemplo disto, é que durante os primeiros ensaios de 
desempenho foi observada urna deficiencia de aderencia entre os painéis, devido ao 
acabamento liso do mesmo. Este detalhe foi corrigido pelo tratamento da junta logo após a 
remoyao das laterais das formas. 

2.5 A DURABILIDADE DOS PAINÉIS IPTIIDRC 

A durabilidade foi a principal preocupayao do estudo desenvolvido. 

Ela foi avaliada através de ensaios de envelhecimento acelerado, ensaios de envelhecimento 
natural e do monitoramento dos painéis em uso no protótipo construído especialmente para 
este fim. O ensaio acelerado consistiu de ciclos de molhagem e secagem (QCT) com ciclos de 
8h de molhagem e 8h de secagem por 680h. Este ensaio, considerado bastante agressivo, nao 
conseguiu simular 6 meses de envelhecimento natural. Devido a composivao do cimento, foi 
também realizado um ensaio de carbonatavao acelerada que mostrou que o cimento perde 
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resistencia mecanica devido ao processo de carbonata9ao. A perda de resistencia observada foi 
julgada tecnicamente irrelevante. 

No ensaio de envelhecimento natural foi observada a perda de resistencia a tra9ao na fle:do em 
argamassas (sem fibras), de aproximadamente 50%, similar a observada no compósito e urna 
diminui9ao da dureza superficial tanto nas argamassas como nos compósitos. No entanto entre 
os 6 e 12 meses de exposi9ao foi constatado um crescimento, nao significativo ao nível de 
confian9a de 95%. na resistencia a flexao. 

No protótipo (Rua Joao dos Santos Abreu, 607 - Vila Nova Cachoeirinha - SaoPaulo-SP). 
cujas paredes sao revestidas apenas por pintura PV A. após 4 anos de uso, nao foi observada 
qualquer perda de dureza superficial em paredes expostas as intempéries. Mesmo os 
testemunbos, sem pintura, colocados em cootato direto com o solo e cbuva, após quatro 
anos, nao apreseotaram sioais visíveis de degrada~io nas fibras ou no compósito. 

A análise microscópica destas fibras, visando detectar o crescimeoto de fungos apodrecedores 
nao revelou nenhum ataque destes microorganismos. Foi observada apenas a presen9a de 
fungos manchadores, que nao causam o apodrecimento da madeira. 

Assim, em condi9oes reais de uso o material nao apresenta deteriora9iio visível. Pode-se 
concluir que a durabilidade do produto é mais ou menos equivalente a dos sistemas 
tradiciooais. 

Com os dados boje disponíveis considera-se que o compósito desenvolvido apresenta 
durabilidade adequada, mesmo quando exposto a ambientes muito agressivos - como contato 
direto coro o solo e águas. 
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3. ORGANIZACÁO DA FABRICA DE PAINÉIS 

Este capítulo apresenta recomenda~oes para organiza~ao da fábrica de painéis. Incluí urna idéia 
geral do processo, as prováveis demandas de mao-de-obra, recursos financeiros, 
dimensionamento de áreas bem como um layout da fábrica dos painéis. 

Todos os dados quantitativos esta o baseados na hipótese de produ~ao de 260 painéis de 40cm 
de largura por dia. A maior parte dos dados foi produzida pela equipe da Escola Politécnica da 
USP, encarregada da avalia~ao da viabilidade econornica do sistema. 

3.1 AS DIFERENTES FASES PARA A PRODUCAO DE PAINÉIS 

O produ~ao dos painéis envolve, essencialmente, 5 diferentes fases, conforme explicitado a 
seguir: 

3.1.1 Compra e beneficiamento de matérias-primas 

Para a produ~ao dos painéis se faz necessária a compra de escória granulada de alto fomo, 
produzido por siderúrgica movida a carvao de coque, cal hidratada, gipsita moída, areia média 
lavada e fibra de coco. 

A escória deverá ser moída em moinho de bolas. A fibra de coco, picada em equipamento 
adequado. 

As compras devem ser efetuadas seguindo as orienta~oes apresentadas no capítulo sobre 
controle de qualidade. 

3.1.2 Processamento da mistura 

As matérias primas beneficiadas sao a seguir misturadas em betoneira convencional, 
juntamente com água. 

3.1.3 Moldagem e adensamento dos painéis 

A massa ainda fresca é lan~ada nas formas. A seguir é adensada e recebe o acabamento 
superficial. 

3.1.4 Cura inicial e desforma dos painéis 

Após o acabamento superficial os painéis, ainda nas formas vao para a cura inicial. Nesta fase 
sao removidos os tubos empregados para moldagem dos furos dos painéis bem como as 
laterais das formas. 

3.1.5 Cura final dos painéis 

Após os painéis haverem adquirido a necessária resistencia mecanica sofrem a desforma total e 
sao transportados para a cura final, ao ar livre. 

3.2 ESCALA DE PRODUCAO 

Todos os dados a seguir estao baseados na previsao na capacidade de moagem de escória de 
de 260 painéis/dia, suficientes para a execu~ao de 2 unidades residenciais. 

A atividade industrial (exceto a moagem, conforme será visto a seguir) foi prevista 
considerando-se jornada diária de trabalho de 8 horas em 5 días úteis na semana, com meio
expediente aos sábados, o que produz urna média de 184 horas mensais. 

3-l 
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3.3 CONFIGURACAO DO PROCESSO DE PRODUCAO 

Para determina~ao do tempo de ciclo de produ~iio, consideram-se 6,S horas úteis de trabalho 
para produ~ao diária de 260 painéis, o que representa 1 painel produzido a cada 1 ,5 minutos 
ou, ainda, 40 painéís por hora. 

Para a mistura do compósíto, pode ser usada betoneira horizontal, que demanda de cerca de 7 
minutos para cada "betonada", o que resulta em 8,5 ciclos/hora, cada ciclo permitindo a 
execu~ao de, aproximadamente, S painéis. 

O volume de mistura necessário ao preenchimento de 90% de 1 painel é de 71,91 (0,0719 m3) 
necessitando de betoneira com capacidade de 360 l. A capacidade efetiva, tomada como 80% 
de sua capacidade nominal ( 450 1), determina a op~ao por 2 betoneiras de 250 1, em regime de 
trabalho simultaneo. Recomenda-se colocar 1 betoneira sobressalente para garantir a 
alimenta~ao contínua do sistema. 

As formas utilizadas podem ser de madeira (conforme pro jeto em anexo). No entanto, formas 
metálicas podem ser vantajosas. As formas devem ser desmontáveis, apoiadas sobre ber~os de 
madeira, confeccionados de modo a permitir o manuseio do conjunto por 2 operários que, 
auxiliados por urna carreta, fariio os deslocamentos dos painéis já moldados. Serao necessários 
520 ber~os e 260 formas, tendo em vista que os painéís deverao manter-se enformados por 24 
horas e apoiados aos ber~os por 48 horas. As formas seriio montadas em área próxima a regiiio 
de moldagem, colocadas sobre mesa com roletes, para o deslocamento até o ponto de 
lan~amento do compósito. 

Após o lanyamento, espalhamento da mistura, vibrayiio por meio mesa vibratória e desempeno 
da superficie, os painéis seriio colocados sobre urna carreta, que será movimentada até área 
específica, onde se desenvolverá o processo de cura inicial do painel. 

Os painéis assim produzidos serao removidos manualmente da carreta e dispostos lado a lado, 
em pilhas de S unidades. Decorridas 3 horas, inicia-se a remo~iio dos tubos, que sao 
destocados para área onde será efetuada a limpeza dos mesmos, para posterior reutilizayao. 
Tendo em vista que cada painel necessita de 5 tubos e que.estes podem ser utilizados em 2 
painéis no mesmo tumo, sao necessários 650 tubos galvanizados, de 48mm de diametro, com 3 
m de comprimento cada um. 

No dia seguinte, sao retiradas as laterais das formas que serao destocadas para local onde serao 
limpas com desmoldante para posterior reutilizayao. 

Os paínéis, já sem as laterais, sao destocados para a área de cura intermediária, também em 
regiao coberta. 

Decorridas mais 24 horas, os painéis que necessitarem de recupera~ao (estima-se que 5% dos 
painéis produzidos devam ser submetidos a esse processo) sao destocados para área destinada 
a esse fim. Os painéis recuperados sao eventualmente armazenados nesse local, até serem 
removidos para a regiao de cura final. Os painéis que nao necessitarem de recuperayíio sao 
estocados por um mínimo de 14 días (regiao de cura final), para garantía do alcance pleno das 
características de resistencia do material. 

O armazenamento do produto pode ser feíto em pilhas de 5 unidades (na hipótese de nao se 
utilizar empilhadeiras na estocagem), já sem os beryos, em área descoberta, onde se processará 
a cura final. Os ber~os removidos serao destocados para limpeza e reaproveitamento. 

3-2 
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O processo de moagem será mecanizado, já a partir do acondicionamento das matérias-primas 
que farao parte da mistura. Os materiais das adi\)oes do aglomerante de escória - gipsita e cal -
serao carregados em esteiras e estocados em silos. A escória granulada tarnbém será 
transportada por esteira até o moínho de onde a escória moída, tarnbém por esteiras, será 
transportada até um silo metálico onde ficará acondicionada para posteriormente compor o 
aglomerante. 

Todos os silos, tanto das adi\)Oes como da escória moída, serao dotados de dosadores para a 
composi~tao do aglomerante de escória, e este último será conduzido até a regiao de mistura 
por meio de esteira. 

A Figura 1 apresentada a seguir descreve o processo de produ\)l'io. 

Figura 1 - Fluxograma do Processo de Produ\)ao 
I'Aa&1 

Fase 1 -Preparo das Matérias Primas 

Fase 2- Processarnento da Mistura 

Fase 3 - Moldagem e Adensarnento dos Painéis 

Fase 4 - Cura Inicial e Desforma dos Painéis 

Fase 5 - Cura Final dos Painéis 

I'AS&4 

OPERAC,::ÁO 

ESTOQUE 

LIGAC,::ÁO 

CONSUMIDOR 

·-I'ROMTOS 

o 
v 

-
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3.4 MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS PARA O PROCESSO DE PRODUCAO 

A aloca~tao de mao-de-obra e equiparnentos deu-se a partir da divisao em diferentes tarefas, 
onde foi possível a identifica\)l'io de diferentes equipes, cada qual associada ao desenvolvimento 
de atividades específicas. Conforme indicado a seguir, 15 atividades forarn selecionadas para a 
quantificayao de mao-de-obra e/ou equiparnentos e ferrarnental utilizados, cobrindo toda a 
necessidade do processo de produ\)l'io. 
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Encontram-se aquí destacados os critérios que nortearam a aloca~ao de pessoal e equipamento 
as diferentes atividades, sendo que suas quantifica~oes e or~amenta~oes estao apresentadas no 
próximo capítulo. 

3.4.1 Atividade 1 • Recebimento e acondicionamento de matérias primas 

A aloca~ao de recursos humanos para as atividades de recebimento, estocagem e 
movimenta~ao dos materiais para as áreas de produ~ao foi tomada a partir das médias diárias 
de pesos e volumes de materiais a movimentar, conforme indicado na Tabela 1 apresentada a 
seguir. 

Tabela 1 - M'di di' · d e as anas d os pesos e vo umes os matenats 

Material Volume médio Massa (1 01tg) 
(m3) 

Escória granulada 9,0 10,8 

Gipsita moída 0,2 0,2 

Cal hidratada 0,6 0,4 

Areia 18,0 20,7 

Fibra de coco 1,1 0,6 

TOTAL 29,0 32,7 

Levando em conta que serao utilizadas esteiras para a movimenta~ao de materiais, serao 
necessários apenas 3 funcionários nas opera~oes de recebimento e armazenamento dos 
insumos. 

3.4.2 Atividade 2 - Moagem da escória 

Como esta opera~ao será toda mecanizada, desde o recebimento da escória granulada até a 
mistura do aglomerante, foram alocados 3 operários coma fun~ao única de operar o moínho. 
Este será alimentado por silos dotados de dosadores, e fornecerá 420 kg de escória moída por 
hora, ciclo segundo o qual ocorrerá o processo de produ~ao da escória moída. 

Lembrando que a opera~ao do moínho se fará de forma ininterrupta, considerou-se o total de 9 
operários, em 3 turnos de 3 operários. 

3.4.3 Atividade 3 - Pré-processamento da fibra de coco 

Esta opera~ao envolve o transporte da fibra de coco do estoque para a área de processamento, 
o corte das fibras, a dosagem para alimenta~ao das betoneiras e transporte do material até a 
área de mistura. 

O pré-processamento da fibra de coco será feíto através da utiliza~ao de um picador do tipo 
picador de papel, onde os fardos serao desfeitos e colocados no equipamento, de forma a 
produzir tiras finas de fibras para serem agregadas a mistura. A opera~ao global será executada 
por 1 único operário. 
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3.4.4 Atividade 4 - Dosagem do aglomerante de escória 

A dosagem do aglomerante de escória envolve a opera9ao dos dosadores das adi9oes e da 
escória, bem como do dosador do próprio aglomerante que fará parte da mistura. Para esta 
atividade foram previstos 2 operários no total. 

3.4.5 Atividade 5 - Limpeza e preparo das fonnas 

A opera9ao de limpeza de cada jogo de forma, envolvendo as tarefas de limpeza do conjunto 
inclusive com aplica9io de desmoldante, estao previstas para se desenvolverem em 7,0 minutos 
(420 segundos) por 1 único operário, permitindo a limpeza de 8 jogos por hora. Nessa 
situa9ao, haverá necessidade de 5 operários para garantir a libera9ao de 40 jogos de forma por 
hora. Sendo 2 equipes trabalhando em locais diferentes, cada qual permitindo a libera9ao de 
formas que serao alimentadas por cada betoneira, optou-se por 2 equipes de 3 operários cada, 
num total de 6 operários alocados a atividade. Cada equipe deverá dispor de 1 compressor, 
razao pela qual foram alocados 2 equipamentos. 

3.4.6 Atividade 6 - Montagem das fonnas e deslocamento para a regiio de 
moldagem 

Urna equipe de 2 operários deve levar 3,0 minutos para montagem de forma de 1 painel. O 
ciclo de 7 minutos de produ9ao das betoneiras determina o lan9amento de compósito em 5 
formas nesse periodo. Para atender a essa demanda, serao necessárias 3 equipes de montagem 
de formas, ou seja 6 operários. 

Considerando que as formas montadas deverao ser colocadas sobre a mesa com roletes, foi 
alocado mais 1 operário para cada mesa, num total de 8 operários para a atividade. 

3.4. 7 Atividade 7 - Moldagem dos painéis 

Para a opera9ao de cada urna das 2 betoneiras que alimentará a mistura, será necessário 1 
operário por betoneira, no total de 2 operários. 

As betoneiras produzirao mistura suficiente para o preenchimento de 40 formas por hora. 

A massa será distribuí da em grupos de 4 formas, com 1 O· opera9oes horárias do dosador, 
defasadas de 6 minutos, tempo em que deverá ocorrer a descarga do compósito, espalhamento, 
vibra9ao, acabamento e libera9ao dos painéis moldados. Assim sendo, serio necessários 2 
dosadores, um deles permanecendo no ponto de início em posi9ao "stand by", para alimentar o 
grupo seguinte de 4 formas. 

Considerando que será necessário 1 operário para cada dosador, a dosagem exigirá 2 
operários. 

Cada forma tem área exposta de cerca de 1,0 m2, exigindo 2 operários por forma para 
espalhamento da mistura. Sendo 4 o número de painéis produzidos simultaneamente, 8 
operários serao alocados para essa tarefa. 

Além disso, serio necessários mais 2 operários por betoneira para auxiliar a transferencia dos 
painéis moldados da mesa vibratória para a carreta de transporte. 

No total, a opera9ao de moldagem requer 14 operários. 

3.4.8 Atividade 8 - Deslocamento dos painéis para a regiio de cura inicial 

3-5 



IPT Manual Técnico do 'Sistema de Painéis IPT/IDRC' 

Para o dirnensionamento de pessoal a ser alocado para a tarefa de transporte dos painéis 
moldados até a regiiio de cura inicial, considerou-se que os deslocamentos de cada painel 
fossern executados corn auxilio de 1 carreta operada por 2 operários. 

O ternpo total para essa operayio foi estimado ern 4,5 minutos, sendo 0,5 minuto para a 
colocayio do painel na carreta, 1,5 minutos tanto para o transporte até a regiio de cura inicial 
corno para a operayio de descarga do painel e colocayio ern pilhas de 5 unidades, e rnais 1 ,O 
minuto para o retomo da carreta até a regiio de rnoldagern. 

Corn esta considerayio, seriam transportados 13,3 painéis/hora, sendo necessárias 3 equipes 
para a rnovirnentayio da produyio horária de 40 painéis, exigindo 3 carretas para a 
rnovirnentayio. 

3.4.9 Atividade 9- Retirada e transporte dos tubos 

Os painéis permanecerao na regiao de cura inicial por 24 horas, sendo que, após 3 horas, 
deverao ser removidos os tubos. Por esta razao, as equipes encarregadas da rernoyao, 
transporte e lirnpeza dos tubos deverio curnprir turno de serviyo defasado de 3 horas corn 
relayiO as dernais. 

Cada painel disp()e de 5 tubos, que serio retirados por 2 operários, dispondo-os ao lado da 
pilha de painéis, para posterior recolhirnento e transporte até a regiao de lirnpeza. Estimando 
que 20 segundos sejam suficientes para retirada de cada tubo, serao necessários 100 segundos 
por painel e rnais 40 segundos para assentamento ao lado da pilha, totalizando 140 segundos 
ou 2,33 minutos por painel. Corn a produyao de 40 painéis/hora, essa tarefa exigirá 2 equipes 
corn 2 operários cada urna, no total de 4 operários. 

Os 260 painéis produzidos diariamente serao distribuídos na regiio de cura inicial ern 52 pilhas 
de 5 painéis e os tubos removidos serao dispostos ao lado de cada pilha (25 tubos/pilha), de 
forma que cada viagern permita o deslocamento de 25 tubos, cornpatível corn a capacidade da 
carreta. Supondo 1 única carreta conduzida por 2 operários, estirnaMse que o ternpo para 
carregamento seja de 35 segundos/painel (175 segundos para cada pilha) corn ternpo de 
transporte e retomo de 240 segundos, totalizando 275 segundos (ou 4,6 minutos) para a 
operayao. Corn isto, 1 única equipe é suficiente para a tarefa, perrnitindo que o ciclo seja 
executado ern até 7,5 minutos. 

Cabe lernbrar que a equipe nao descarregará os tubos usados na regiao de rnontagern das 
formas, dispondo de urna segunda carreta vazia para o retomo. 

3.4.1 O Atividade 1 O - Desmonte e transporte das laterais das formas 

Estimando que cada painel necessite de 3,0 minutos para desmonte das laterais e carregarnento 
da carreta corn equipe de 2 operários, serio necessárias 13,0 horas de trabalho da equipe para 
desmonte das formas dos 260 painéis, ou seja, 2 equipes de 2 operários. 

Considerando que 1 carreta tern capacidade de transportar as laterais de 2 painéis, e que cada 
equipe de transporte é constituída por 2 operários, foram estimados 4,0 minutos para a 
operayio, sendo 2,5 minutos para transporte e descarga e rnais 1,5 minutos para retomo da 
carreta para colocayao de novas formas. Sendo 40 painéis desformados por hora, serio 
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necessárias 20 viagens da carreta em 60 minutos, necessitando de trabalho simultaneo de 2 
equipes de 2 operários cada urna. 

3.4.11 Atividade 11 - Deslocamento dos painéis para a regiao de cura 
intermediária 

Tendo em vista a curta distancia que separa as regioes, considerou-se a necessidade de apenas 
1 equipe, com 2 operários e 1 carreta para a movimenta~ao dos 40 painéis horários, o que 
determina o ciclo de trabalho da equipe em 1 ,5 minuto para a movimenta~ao de cada painel. 
Levando em conta que a equipe se movimentará em regioes diferentes, considerou-se mais 
urna carreta para evitar seu deslocamento entre elas. 

3.4.12 Atividade 12 - Deslocamento dos painéis para a regiao de cura final e 
estoque 

Para o dimensionamento da equipe de transporte, foram utilizados os mesmos critérios 
empregados para o cálculo da mao-de-obra necessária ao transporte dos painéis moldados até 
a regiao de cura inicial, tendo em vista ser o mesmo volume de transporte. No entanto, por 
tratar-se de distancias maiores, foram consideradas 4 equipes, cada qual com 2 operários e 1 
carreta para os deslocamentos. 

3.4.13 Atividade 13 - Transporte dos ber~os 

Para o transporte dos ber~os para a regiao de moldagem, considerou-se que 1 equipe, com 2 
operários e 1 carreta, necessita de 4,0 minutos para carregar o ber~o na carreta, destocar-se até 
a regiao de moldagem, descarregar e retornar. Levando em conta que cada carreta permite o 
transporte de 4 ber~os, 1 única equipe será suficiente para o servi~o. 

3.4.14 Atividade 14 - Recupera~ao de painéis avariados 

Supondo que o volume de painéis que necessitarao de recupera~ao situem-se em torno de 5% 
da produ~ao, serao em número de 13 os painéis que serio submetidos a esse processo no dia. 

Alocando 2 operários para as tarefas de deslocamento dos painéis da regiao de cura final para 
a de recupera~ao, execu~ao do reparo e retorno do painel, poderao ser dedicados 30 minutos a 
cada painel, considerado suficiente para as tarefas envolvidas. A equipe terá a sua disposi~ao 1 
carreta para os deslocamentos dos painéis. 

3.4.15 Atividade 15 - Carregamento dos painéis prontos 

Da mesma forma que as atividades de deslocamento de painéis para a regiao de cura final, 
tendo em vista tratar-se de distancias equivalentes, estao previstas 4 equipes, compostas por 2 
pessoas e 1 carreta, para o transporte dos painéis para o estoque final e/ou para a expedi~ao. 
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3.5 DIMENSIONAMENTO DAS ÁREAS 

Para a distribuic;iio das áreas na unidade fabril, de forma a permitir a estimativa dos custos 
envolvidos tanto para a execuc;iio das obras civis como para a locac;iio mensal do lote, foram 
utilizados diferentes critérios, conforme a natureza da atividade a ser desenvolvida naquele 
espac;o. 

O lay-out sugerido para a unidade encontra-se indicado na Figura 2 apresentada adiante. 

Cabe lembrar que o arranjo da fábrica foi lanl(ado para atender ao objetivo único de permitir 
que as estimativas de custo dai decorrentes se fizessem a partir de informac;oes de melhor 
qualidade. Implanta(foes em terrenos com formas próprias devem sofrer adaptac;oes no lay-out, 
bem como alterac;oes, até mesmo, em premissas lanc;adas no próprio processo de produc;ao, em 
especial em atividades que envolvem transporte de materiais diversos. 

3.5.1 Recebimento e estocagem de matérias-primas 

O dimensionamento da área destinada ao recebimento de matérias-primas foi feíto a partir de 
considerac;aes acerca do volume mensal de materiais para atendimento do nivel de produl(iio 
pretendido (6.000 painéis/mes), da frequencia provável de recebimento dos materiais na 
unidade fabril e do estabelecimento de volumes mínimos de estoque de materiais a serem 
mantidos, de forma a demandar o mínimo de área das instalac;oes destinadas a este fim. 

A Tabela 2 apresentada a seguir, indica o volume mensal mínimo necessário dos diferentes 
materiais para atendimento de 1 mes de produc;ao: 

Para verificac;ao da capacidade dos estoques de matérias-primas, adotou-se que as entregas 
seriam efetuadas em caminhoes, com capacidade média de 1 O m3, sen do os volumes 
transportados em cada entrega assim modulados. 

Tabela 2 V 1 al d - oumemens e matenas-pnmas. 

Material Massa (kg) para Massa unitária Volume mensal 
6. 000 painéis {kg/dm3) (m3) 

Escória 213.840 1,200 179 
granulada 

Gipsita moída 13.920 0,850 17 

Cal hidratada 4.500 0,600 0,6080 

Areia 348.840 1,150 304 

Fibra de coco 7.080 0,500 15 

TOTAL · .. 523 

O volume mínimo necessário de cada material em estoque foi estimado levando-se em conta 
diferentes critérios para seu dimensionamento: no caso de materiais de consumo elevado 
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Figura 2 - Lay-out da unidade fabril. 
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(como escória e areia) o estoque mínimo deve ter volume equivalente a 2 dias de produ~ao; 
nos demais casos, foi previsto um volume mínimo equivalente ao consumo do material em 1 
semana de produ~ao. 

Os critérios adotados foram diferenciados conforme os materiais, tendo em vista que a ado~ao 
de um critério único demandaría áreas de estocagem muito elevadas. A Tabela 3 a seguir 
indica a capacidade mínima que deve ter a regiao de estoque, para os diferentes insumos 
deprodu~ao. 

Tabela 3 R b. t - ece tmen o mens ald t' . e ma enas-pnmas 

Material Volume Volume Volume Capacidade 
mensal estimado mínimo e m do estoque 
estimado por entrega estoque 

(m3) (m3) (m3) (m3) 

Escória granulada 179 10 10 30 

Gipsita moída 17 10 5 15 

Cal hidratada 8 8 2 10 

Areia 304 30 30 60 

Fibra de coco 15 10 4 4 

TOTAL 523 

Dos volumes necessários para os estoques, apenas a cal hidratada, entregue em sacos de 20 kg, 
apresenta limita~oes quanto ao empilhamento do material, nao devendo ultrapassar 1 O sacos. 

Dessa forma, supondo urna altura máxima de 2,0 m de material estocado nas baias, as 
dimensoes moduladas, em planta, dos locais de armazenagem foram determinadas como sendo: 

• para a escória granulada................ 4,0m x 4,0m 

• para a gipsita................................. 2,0m x 4,0m 

• para a cal hidratada........................ 2,0m x 4,0m 

• para a areta.................................... 8,0m x 4,0m 

• para a fibra de coco....................... 2,0m x 4,0m 

3.5.2 Áreas destinadas a cura e estoque de painéis 

Foram dimensionadas a partir da forma de estocagem dos painéis (posi~ao horizontal}, do 
número máximo de painéis permitido em cada pilha (5 unidades}, do período de estocagem dos 
painéis e da fase de cura em que se encontra. As áreas assim calculadas aplicou-se um índice de 
circula~ao médio de 2,5. 
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3.5.3 Áreas de moagem e moldagem 

Em ambos os casos, o fator condicionante para a delimita9lio de áreas destinadas a cada 
atividade, deu-se em fun9lio da ocupa9lio dos equipamentos e área necessária a sua opera9ao, 
bem como do arranjo mais adequado ao desenvolvimento do processo de produ9lio. 

3.6 RECURSOS FINANCEIROS PARA OPERACAO DA FÁBRICA 

3.6.1 Custos com materiais 

A demanda de insumos para suprir a produ9ao mensal de 6.000 painéis ocorre conforme 
indica9lio na tabela 4. Para os custos unitários dos insumos pesquisados junto aos diferentes 
fomecedores, o custo mensal com a aquisi9ao da matéria-prima para alimentar a produ9ao é de 
8,8 mil US$. Atribuindo-se um coeficiente de perdas de 5% para os insumos, o custo mensal 
resulta em 9,2 mil US$. 

Tabela 4 - Custos mensais com materiais 

Matéria-prima Consumo mensal Custo total 

Escória 213.840 

13.920 

4.500 

348.840 

118.380 

Fibra de coco 

TOTAIS 

Perdas 

3.6.2 Contas gerais da administra~ao 

As contas gerais da administra9ao agregam componentes de custo de origens diversas, cuja 
ocorrencia disseminada por todo o processo impede seu tratamento a nivel das atividades 
produtivas. Sob este título devem ser enquadrados os custos referentes a administra9ao geral e 
mao-de-obra qualificada para a gestao do processo, utilidades e outros. Neste caso, pode ser 
prevista urna verba mensal fixa de 10,0 mil US$, dos quais, 7,8 mil US$ obtidos a partir da 
considera9ao de urna equipe composta por 1 graduado, 2 técnicos, 5 funcionários de nivel 
médio e 9 de escolaridade minima. Os 2,2 mil US$ restantes foram estimados para cobertura 
das demais despesas. 
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3.6.3 Despesas mensais com loca~ao de área 

Tratados de forma destacada dos demais custos de administra9ao, exatamente para que 
condi9oes particulares do terreno e de eventuais instala9oes fixas disponíveis pudessem ser 
alteradas com facilidade na análise dos resultados, os custos mensais com loca9ao foram 
estimados a partir de estimativas de custos unitários de loca9ao de lotes na regiao periférica da 
cidade de Sao Pauto e da área necessária indicada no lay-out. 

Os cerca de 7.800 m2 de área identificados no lay-out da fábrica, nas condi9oes acima, sao 
disponíveis a um custo médio 0,10 US$/m2

, resultando em despesas mensais no nível de 0,8 
mil US$ para este fim. 

3.6.4 Contribui~ao para fundo de reserva 

Para suprir a necessidade de recursos para a manuten9ao corretiva ou preventiva e a reposi9ao 
eventual de equipamentos e ferramentas leves, é recomendável criar um fundo de reserva. 

Para efeito de determina9ao dos montantes de contribui9ao para o fundo, os critérios adotados 
foram diferenciados, conforme o tipo do equipamento analisado. 

O valor associado aos equipamentos de moagem foram calculados considerando-se a 
necessidade de reposi9ao anual da carga de bolas do moínho e a estimativa de manuten9ao 
fomecida pelos fomecedores dos equipamentos, informadas como sendo da ordem de 5.000 
US$ por ano, o que corresponde a urna parcela mensal de 420 US$. 

Quanto as formas metálicas, os fomecedores informaram que a ado9ao de custos de 
manuten9a0 da ordem de 1% do investimento no equipamento ao final de cada ano de uso é 
urna estimativa bastante conservadora, implicando numa contribui9ao mensal de 75 US$. 

Para os equipamentos leves e ferramentas, admitiu-se que seriam integralmente repostos ao 
final de cada ano de opera9ao, isto é, 460 US$ por mes. 

Estas estimativas totalizam o aporte de 1 ,O mil US$ ao fundo de reserva, mensalmente. 
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4. RECOMENDAC0ES TÉCNICAS PARA PRODUCAO 

4.1 PREPARO DAS MATÉRIAS PRIMAS 

Usar somente os materiais aprovados pelo controle de qualidade (ver capítulo O). 

4.1.1 Fibra de coco 

As fibras de coco sao comercializadas geralmente sob a forma de fardos que devem ser picadas 
antes de serem utilizadas na mistura. Para isso é possível utilizar urna máquina de picar papéis, 
por exemplo, por onde as fibras passam e saem com tamanhos reduzidos em rela9ílo aos 
ongmrus. 

A máquina deve ser regulada para produzir fibras com comprimento médio de 30 mm. 

4.1.2 Escória granulada 

A escória granulada de alto fomo é um subproduto das indústrias siderúrgicas a carvao de 
coque, comercializada a granel. Para seu emprego como aglomerante, deve ser submetida a um 
processo de secagem para posterior moagem em moinho de bolas, até atingir urna finura Blaine 
mínima de 400 m2/kg. 

A moagem da escória granulada encontra-se detalhada no capítulo Error! Reference source 
not found .. Na opera9ílo destes equipamentos devem ser seguidas as recomenda9oes do 
fabricante. 

4.1.3 Gipsita 

A gipsita a ser adquirida junto ao mercado será na forma já moída, podendo ser aplicada a 
mistura sem qualquer tratamento prévio. Pode-se também empregar alguns tipos de 
fosfogesso, resíduo da produ9ílo do ácido fosfórico, disponíveis em algumas regioes. 

4.1.4 Cal hidratada 

A cal, última das adi9oes para a composi9ílo do aglomerante de escória, é comercializada em 
sacos de 20 kg, podendo ser armazenada em pilhas de até 1 O sacos. 

4.1.5 Areia 

Utilizar areia média, preferencialmente com módulo de finura em tomo de 2.5, lavada. 

A umidade deve ser verificada para correta dosagem do teor de água presente na mistura (ver 
controle de qualidade). O módulo de finura deve ser determinado a cada lote de areia diferente 
a ser utilizado. 

4.2 PREPARO DAS FORMAS 

A geometria das formas esta apresentada no item Error! Reference so urce not found .. 

As formas devem ser completamente timpas de quaisquer resíduos após cada utiliza9ílo. Após 
a montagem deve ser aplicado desmoldante (óleo solúvel) inclusive nos tubos de a9o. 

Para variar de um tipo de painel para outro muda-se apenas as laterais das formas. O 
comprimento pode ser controlado com o uso de gabaritos intermediários. 
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4.3 DOSAGEM DOS MATERIAIS 

4.3.1 Tabela prática dos materiais 

Manual Técnico do "Sistema de Painéis IPT/IDRC" 

A tabela a seguir apresenta as quantidades de materiais necessários para a producao de 1 painel 
de 240 cm de altura, utilizando-se o traco básico 1 : 0,06: 0,02: 1,5: 0,463 (escória: gipsita: 
cal : areia : água). No entanto este traco pode variar de acordo com os materiais empregados 
em cada fábrica. Para tanto a equipe do IPT prestará assessoria. Um resumo dos ajustes mais 
comuns está apresentado nos itens a seguir. 

As quantidades preferencialmente serao medidas em massa. No entanto é possível usar os 
dados da tabela abaixo para dosagem em volume. 

Material Traco Massa (kg) Volume (dm3) 
t--···--· ------------

Escória moída 0,92 34,11 37,80 
f---~---------------------· ...................................... ---------------·-····· 

Gipsita moída 0,06 3,88 5,00 
---------·-··-- --·····-----~· --··· ---·-- ................ --·-- ----------------· ... . 

Areia 1,5(1) 61 (2) 53,1 
f----------~-----------------1--------------- ----- ----·-------.--- .... ·-·-···· -------------·-

Cal hidratada 0,02 O, 75 1,25 
-----·----------···- ·--·- +---------- ·------- ·------------- .. 

Água 0,463 16,8 (2) 16,8 
------------·-------·-- --- -- --·------ ---· ............ ---------------···-----
Fibra de coco 0,02 1,18 (3) 

( 1) Quantidade de areia estabelecida para areia com módulo de finura de 2,5 (vide item 4.3.2). 

(2) Admitiu-se urna umidade de areia de 5%. 

( 4) É necessário dosar em massa. 

4.3.2 Ajuste do tra~o para a areia 

A experiencia do IPT demonstra que urna mistura com consistencia flow table de (215+ 1 O) 
mm. fomece a máxima trabalhabilidade com mínima exsudacao. 

Para cada areia, caracterizada por um módulo de finura, o traco básico deve ser ajustado. Para 
o ajuste é mantida fixa a relacao água/aglomerante, variando-se a quantidade de areia. 

Esta dosagem será realizada pela equipe do IPT. 

4.3.3 Determina~ao das quantidades de material 

Em funcao do traco ajustado as quantidades exatas de material serao determinadas pela equipe 
do IPT. 

No caso da fibra de coco, sua quantidade em massa é conseguida utilizando-se a seguinte 
fórmula: 

Onde: 

Mf=0,0216 (Maglom+Mar+Mág)/marg 

Mf = massa de fibra de coco~ 
Maglom; Mar~ Mág = as massas de escória, gipsita, cal, areia e água; 
marg= massa específica de referencia da argamassa sem fibra de coco, que depende do 

traco ajustado (aproximadamente de 2,1 kgldm3). 
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4.4 MISTURA DOS MATERIAIS 

O processamento da mistura se fará com betoneira de eixo inclinado. Recomenda-se que seja 
seguida a seqüencia abaixo: 

• Lan~ar toda a areia na betoneira; 
• Lan~ 50 % da água; 
• Acionar a betoneira até o umedecimento total da areia; 
• Parar a betoneira e lan~ar todo o aglomerante; 
• Acionar novamente a betoneira e lan~ar 30% da água até a argamassa atingir boa 

plasticidade. Homogeneizar por 2 minutos; 
• Lan~ar a fibra de coco de forma lenta e gradual com a betoneira em movimento e o 

restante da água. Homogeneizar por 3,5 minutos. 

4.5 MOLDAGEM DOS PAINÉIS 

A massa deve ser lan~ada nas formas em menos de 1 ,5 hora após a mistura. 

A forma do painel deve ser colocada sobre urna mesa vibratória. Nao havendo mesa vibratória 
pode-se usar vibrador de agulha que pode ser introduzido nos tubos de a~. 

Despeja-se a argamassa na forma até sua metade e liga-se a mesa por aproximadamente 15 
segundos. Parar a mesa e adicionar o restante da argamassa até completar a forma. Acionar a 
mesa novamente por aproximadamente 20 segundos ou até que nao subam mais bolhas de ar. 

4.6 CURA INICIAL: ARMAZENAGEM E ACABAMENTO 

Após a moldagem, as formas devem ser armazenadas horizontalmente sobre tres pontaletes no 
mínimo eqüidistantes e com espa~o suficiente para possibilitar que os canos sejam retirados, 
isto é, nao devem haver obstru~oes na parte frontal do painel por aproximadamente 2,5m (para 
que se possa deslizar com os canos no momento da retirada). 

No dia da moldagem nao se deve jogar água na pe~a, isso deve ser feíto a partir do día 
seguinte a moldagem, durante 3 días. A molhagem deve ser feíta 3 vezes ao dia. 

Ainda no local de armazenagem, deve-se aguardar aproximadamente 3 horas (tempo suficiente 
para rea~ao dos aglomerantes) para efetuar o acabamento que deve ser feíto com urna 
desempenadeira metálica na superficie da placa. 

Em seguida os canos devem ser sacados com muito cuidado e lentamente para nao modificar a 
estrutura da pe~a que ainda está em processo de cura. É possível girar os canos, porém este 
processo deverá ser feíto em apenas um sentido. Além disso nao devem ser feítos movimentos 
verticais com o cano no processo de retirada do mesmo. 

Aten~ao: Os canos devem ser sacados somente após o acabamento com desempenadeira 

Deve-se em seguida manter os painéis em ambiente úmido ou cobri-los com sacos de aniagem 
saturados com água para evitar fissuras de retra~ao. 

4. 7 DESFORMA DAS LA TERAIS 

A retirada das partes laterais da forma pode ser feíta 20 horas após a mistura, mantendo-se 
ainda o ber~o (a parte do fundo da forma). 
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4.8 TRANSPORTE DAS PECAS PARA CURA FINAL E DESFORMA 

Após 24 horas da retirada das laterais as pe9as devem ser transportadas cuidadosamente para 
um local de armazenagem definitivo onde as pe9as permanecerao até serem levadas a obra. 
Este transporte é feito ainda com o fundo da forma. 

Para retirar o fundo da forma deve-se erguer lentamente um das laterais da forma permitindo 
que o painel deslize lateralmente de maneira suave para fora da forma. 

A pe9a deve entao ser apoiada na parede sobre pontaletes. 

4.9 CURA FINAL E ARMAZENAGEM 

É fundamental curar os painéis em ambiente saturado por no mínimo 14 dias, sendo o ideal 28 
dias, para possibilitar o desenvolvimento da resistencia antes de levá-los para a obra. A cura 
pode ser realizada com os painéis mantidos em ambiente saturado (uso de aspergidores de 
grama) e cobertos com lona plástica. 

4.1 O DESPACHO DAS PECAS PARA A OBRA 

O transporte das pe9as para obra deverá ser feito garantindo o apoio uniforme das placas em 
dois pontos. Os painéis serao transportados deitados sobre urna das laterais. 

As pilhas de painéis devem ser fixas para evitar impactos elevados. 
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5. O CONTROLE DE QUALIDADE NA FÁBRICA 

A qualidade do produto final depende de todo o processo produtivo, incluindo as atividades 
administrativas, qualifica<;:iio da rniio-de-obra, dornínio da tecnología, etc. Para tanto sugerirnos 
que seja implantado na fábrica urn Programa de Gestiio da Qualidade. 

Os itens de controle apresentados a seguir referem-se sornente aos ensaios mínimos 
necessários para controlar a qualidade do produto. A sua observa<;:iio é fundamental, mas nao 
suficiente para garantir a qualidade do produto final. 

5.1 Controle de Recebimento dos Materiais 

A sele<;:iio de rnateriais deve ser preferencialmente realizada pela sele<;:ao de fomecedores 
capazes de manteras características dos produtos constantes ao longo do tempo. 

5.1.1 Escória 

A princípio escória a ser utilizada deverá ser produzida em alto fomo movido a carvao de 
coque. Esta escória deve ser granulada e possuir teor de vidro igual ou superior a 90 %. O 
fomecedor de escória deve ser aprovado pelo IPT 

O fomecedor de escória deve fornecer periodicamente urna análise química da mesma. 

O controle do recebimento será feíto por análise granulométrica, que pode ser considerado um 
indicador da granula<;:ao da mesma. Em fun<;:ao do fomecedor, será fixado pelo IPT um volume 
máximo retido ern peneira da série normal. 

5.1.2 Cal hidratada 

Deverá ser empregada cal hidratada tipo CH-1. 

5.1.2.1 Primeiro fornecimento 

No recebirnento da primeira compra de um fomecedor deverá ser realizado o controle do 
óxidos totais na base de nao voláteis, co2 e retido na peneira n° 200, pela metodología 
prescrita na NBR 717 5/1992. Os requisitos da NBR 717 5/1992 esta o resumidos na tabela 
abaixo. 

Requisito Limite 

C02 no depósito (NBR 6473) s5% 

Óxidos totais na base dos nao voláteis (CaO+MgO) 288% 
(NBR 6473) 

Retido na peneira n° 200 (NBR 9289) s 15% 

5.1.2.2 Aceita<;ao de fornecimentos posteriores 

Para o controle de aceita<;:ao para os fornecimentos subsequentes será realizado somente o 
ensaio de retido acumulado na peneira n°200. 

O limite máximo para a aceita<;:ao será o menor valor entre: (a) retido acumulado medido na 
primeira amostra entregue mais 3 %~ (b) 15%. 
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5.1.3 Gipsita moída 

5.1.3.1 Primeira entrega 

p or ocas1ao d a pnmeua entrega, d d everao ser controla os: 

Requisito 

T eor de S03 na base de nao voláteis 
. 

T eor de Ca O na base de nao voláteis • 

Retido na peneira 200 (analogia com NBR 9289) 

Limite 

;?:55% 

;:?:38% 

~ 15% 

• Nao existe normaliza~ao nacional. O IPT fomecerá metodología específica ou poderá realizar o ensaio· 

5.1.3.2 Entregas subsequentes 

Nas entregas subsequentes deverá ser controlada o retido na peneira 200. O limite máximo de 
aceita~ao deverá ser o menor dos valores: (a) retido medido na primeira entrega + 5%; (b) 
25%. 

5.1.4 Areia 

Por ocasiao da primeira entrega e, pelo menos duas vezes por mes e sempre que houver 
qualquer mudan~a aparente na areia fomecida, deverá ser realizada análise granulométrica da 
areia (NBR 7217), calculando-se a seguir: 

Requisito Limite 

Módulo de Finura ~ 2,8 

Dülmetro máximo ~4,8 mm 

Nao deverá ser aceita varia~ao no módulo de finura superior a 0,2, entre entregas. 

Caso exista a suspeita de contamina~ao da areia por matéria orgaruca deverá, a qualquer 
tempo, ser realizado o ensaio previsto na NBR 7221. 

5.2 Controle durante o processo de fabrica~ao 

5.2.1 Controle da escória moída 

A finura da escória moída é a principal característica que afeta o desempenho do cimento. Ela 
deverá ser controlada duas vezes ao dia: urna pela manha e outra na parte da noite, com 
amostras coletadas na saída do moinho. 

A avalia~ao da finura será feíta através do retido acumulado na peneira n°325 (peneiramento a 
úmido, analogia com NBR 9289). A equipe do IPT determinará o valor adequado para o seu 
equipamento de moagem. Como referencia poderá ser adotado o valor 

5.2.2 Controle da umidade da areia 

A umidade da areia deverá ser avaliada diariamente no inicio das opera~oes e sempre que 
ocorrerEM chuvas ou chegada de novo lote de areia, através do método da frigideira ou speed 
test. 

5.2.3 Controle da resistencia mecanica do material 

Deverao ser coletadas em cada período de trabalho 3 amostras de compósito. Cada amostra 
será retirada de urna betoneira aleatória. 
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Para cada amostra, serao moldados 4 carpos de prova prismáticos (dimensoes 4 x 4 x 16 cm), 
moldados em 2 camadas de 15 golpes cada. Os carpos de prova deverao sofrer cura úmida. 

As resistencias médias mínimas aceitáveis sao apresentadas na tabela abaixo: 

ldade (dias) Resistencia a Flexi.o (MPa) Resistencia a Compressio (MPa) 

2 1,5 4,5 

28 4 13 

5.2.4 Controle dos Painéis 

Antes de serem enviados a cura final os painéis deverao ser inspecionados visualmente. Os com 
deficiencias aparentes deverao ser enviados para o reparo, ou descartados. 
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6. GEOMET~IA DAS FORMAS DOS PAINÉIS 

A seguir é apresentada a geometría básica das formas dos painéis. O projeto corno está 
apresentado foi desenvolvido para ser executado ern rnadeira. No entanto, ern escala de 
producao rnaíores, a alternativa rnaís econornica é ern formas metálicas. 
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7. ANTE-PROJETO DA MOAGEM DA ESCÓRIA 

A seguir é apresentado um ante-projeto detalhado da sec'j:ao de moagem de escória. Este 
projeto deve ser apresentado para os fomecedores dos equipamentos. Eventuais dúvidas 
podem ser esclarecidas com a equipe do IPT. 

Este ante-projeto foi realizada por equipe do Agrupamento de Tratamento de Minérios do 
IPT. 
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RELATóRIO n• 32.238194 -

NATUREZA DO TRABALHO: Ante projeto de u•a unidade de fabrica
~ao de aglomerante com emprego de escó
ria de alto-forno. 

INTERESSADO: INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLóGICAS DO 
ESTADO DE S~O PAULO SIA 

I. INTRODUC~O 

DIVIS~O DE ENGENHARIA CIVIL - DEC 
AGRUP. HAT. CONSTRUC~O CIVIL - AHCC 

O presente trabalho foi elaborado de acordo com a 
Solicita~~o Interna de Servi~os, no 11.205, emitida em 21 de 
fevereiro último. O trabalho consiste na elabora~ao de ante
projeto de urna unidade de fabrica~ao de aglomerante com emprego 
de escória de alto-forno. 

Os dados iniciais sao enumerados a seguir. 

1> Capacidade de produ~ao de aglomerante: 150 times 

2> Capacidade de produ~ao de escória·moída: 132 times 

3) Regime de opera~~o para secagem, moagem e ensilagem da 
escória moída: 24 h/dia 

4> Regime para as demais opera~oes: 8 h/dia 

5) Superficie específica da escória moída: 4200 cm8 1g . 

6) Prever secagem continua da escória com emprego de 
secador rotativo a óleo combustível. 

7> Prever silo de escória ftmida com capacidade para ali
mentar a fábrica durante o fim de semana. 

8) Prever silo de escória moída com capacidade para 
estocar a produ~ao obtida durante o fim de semana. 

9) Prever dosagem da escor1a moída com emprego de célula 
de carga com capacidade para pesar 400 kg de material. 

10) Prever mistura 
misturador de 500 litros. 

dos componentes com empt·ego de 

lnatitulo cS. Pnquiua Tecnológtc..a do Eat•do ~· Slo Paulo S.A. • IPT • Cid•de Untvenitiri~ Annendo de S•ll•• Oltvel,. • Butentl • Cl:" 015601-901 • Slo Paulo - S' 
C.iu PO'Ital 1141 • CEP 01()64..970 • (nd..-~ Te~rtflc:o TECNINST • Tala• (111 131 ... ~PT 8ll e (11) ~ IPII~ M • T•lefa• C011) ..,._l:JU • T...,one (011) lA--2211 



-- -
Instituto de Pesquisas Tecnol6gicaa 2 

Relatório n• 32.238/94 

II. CONSIDERAC5ES PRELIHINARES 

A Divisao de Engenharia Civil pelo seu Agrupamento de 
Hateriais de Constru~ao C1vil vem estudando desde 1982 a 
utiliza,ao de escor1a granulada de alto-forno finamente moída, 
em mistura com cal e gipsita, como aglomerante alternativo ao 
cimento portland. 

Outras adi,5es tlm, tambim, sido estudadas. 

A utiliza~ao desse aglomerante alternativo deverá ser 
gradual, na medida em que se conhe~am suas limita~5es e a maneira 
carreta de seu emprego nos casos da prática. Inicialmente, a 
utiliza,ao seria restringida a fabrica~ao de artefatos de pequena 
responsabilidade, como blocos de alvenaria para veda,ao, guias e 
sarjetas; • medida em que se verificar os seus caracteristico~ de 
comportamento e assim a qualidade e constancia dos produtos, seu 
emprego poderá vir a ser muito aumentado. 

Dessa forma, pretende-se instalar uma unidade experimental 
para a produ,ao do aglomerante alternativo e, em alguns períodos, 
de escória moída. 

O presente trabalho descreve o processo de fabrica,ao de 
aglomerante alternativo com as opera,5es unitárias e o balan~o de 
massa. Apresenta informa~5es sobre o projeto, desde os critérios 
básicos, o pré-dimensionamento dos equipamentos de processo e a 
descri,ao da instala~ao. Considera, por fim~ que a instala~ao 
deverá ser em galpao coberto e fechado lateralmente e em local 
próximo de uma usina siderdrgica, uma vez que a escória será 
fornecida por essa usina. 

Neste trabalho nao foi incluida a análise econBmica, tendo 
em vista tratar-se de unidade experimental. 

•. 

III. DESCRIC~O E FLUXOGRAHA DO PROCESSO 

O processo de fabrica,ao de aglomerante com emprego de alto
torno compreende as seguintes etapas: ensilagem, secagem e moagem 
da escória, e mistura da escória moída com cal hidratada e 
gipsita, para a obten,ao do aglomerante. 

O fluxograma do processo é mostrado na Figura 1, a seguir. 

lnothuto de Peoquluo Tocnológk:ao do Eoudo de Sao P1ulo SA • II"T • Ciclado Unt.......,.ño Arm•ndo de Solfeo Oft...,¡,. • B"'antt • Cll' -101 • S6o l'oYIO • 51' 
Caiu I'Oitlll 7141 • CEP 010114-170 • En<le<W9D Ta1011rllfloo n;CI<fii~ST • Tal .. 11lllll1U INPT 811 • lt11 110834 IHPT !IR • T•lofoo 10111 -33U • Telo#one 10111 Mt-U11 



••• 
Instituto de Peaquiaaa Tecnol6glcaa 

ESCÓRIA DE 
ALTO-FORNO 

ENSILAGEM 

SECAGEM 

MOAGEM 

ENSILAGEM 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' ESCÓRIA MOÍDA 

CAL 
HIDRATADA 

ESTOCAGEM 

DOSAGEM 

3 

Relatório n• 32.238/94 

GIPSITA 

ESTOCAGEM 

MISTURA 

AGLOMERANTE 

FIGURA 1 - Fluxogromo do processo 
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IV. DEFINICaO DA CAPACIDADE DA INSTALACaO 

A instala~ao deverá produzir 150 t/m~s de aglomerante, sendo 
necessar1o, para isso, preparar 132 t/m~s de escória moída com 
superficie de 4200 cm•/g. 

O regime de opera,ao para secagem, 
escória moída será de 24 h/dia. 

moagem e ensilagem da 

O regime para as demais opera~oes será de 8 h/dia. 

V. BALANCO DE HASSA 

As massas envolvidas no processo, relativas a um m~s de 
opera~io, estao representadas na Figura 2. 

VI. DETALHAHENTO DAS OPERACoES UNIT~RIAS 

O processo de produ,lo de aglomerante com emprego de escor1a 
de alto-forno consta essencialmente das opera~oes descritas a 
seguir, conforme ilustrado no fluxograma mecinico e de massa no 
Anexo I. 

1. SECAGEH E HOAGEH DA ESCóRIA 

A escor1a dmida ~ recebida em caminhoes que sao 
descarregados dentro do galpao sobre o piso, prox1mo ao elevador 
de canecas. Um operador alimenta com uma pá a moega do elevador, 
a qual está equipada com uma peneira. O elevador transporta a 
escória até o silo de ende ela é descarregada dosadamente na 
entrada do secador. 

A escória é secada por passagem de gases quentes em contra 
corrente dentro do secador. Os gases quentes sao retirados por 
aspira,ao e lan,ados na atmosfera. 
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ADICOES 
18.000 kg/mis 

secoQem 

.__ __ _ 

ESCÓRIA (umidode 10%) 
143.733 kg/mis 

ESCÓRIA (umidode 2%) 
132.000 kg/mis 

AGLOMERANTE 
150.000 kg/mls 
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misturo 

ÁGUA EVAPORADA 
1 1.733 kg/ml!s 

•. 

FIGURA 2 - Bolon<;o de mosso 
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A escór ia é condu.zida a moega do moinho. po,- transporte 
pneumático. a qua) é equipada com dosador para controlar a vazao 
de alimenta~ao desse moinho. 

O sistema de moagem é composto de moinho de bolas, 
classificador e silo-filtro onde a escória é ensilada. 

Conforme já citado, o sistema de secagem e moagem da escória 
e ensilagem da escória moída opera em trªs turnos diários de oito 
horas cada. 

A ensilagem da escória úmida é feíta em um turno diário de 
oito horas. 

2. DOSAGEH E HISTURA DOS COHPONENTES 

A escória é retirada do silo por uma rosca transportadora 
que transporta a escória até a moega de pesagem. Esta moega está 
montada sobre célula de carga e é equipada com válvula borboleta 
para descarga do material. Esta opera~ao controla a massa de 
escória para mistura. 

As adi,oes. cal hidratada e gipsita. sao recebidas 
ensacadas. com peso especificado. Nestas condi~oes elas sao 
estocadas em local próximo ao misturador. 

A mistura da escória com as adi~oes é efetuada no 
misturador. A escória é alimentada por gravidade enquanto que as 
adi~oes sao introduzidas no misturador manualmente, por 
esvaziamento dos sacos. Após a opera,ao de mistura o aglomerante 
é descarregado por gravidade. 

O sistema de dosagem e mistu,-a é equip~do com di.sposit ivo 
que evita a emissao de poeiras e, conforme já citado, opera em 
regime de um turno di~rio de oito horas. 

VII. FLUXOGRAHA HECANICO E DE HASSA 

O fluxograma mecanice e de massa é mostrado no Anexo I. 
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VIII. CRITÉRIOS DE PROJETO 

Os critérios de projeto da instala,ao sao apresentados a 
seguir, e se referem ~s opera,5es unit~rias, aos insumas e aos 
seguintes materiais: matérias primas, efluentes e produtos 
finais. 

A> OPERACoES UNIT~RIAS 

As opera,5es unit~rias envolvidas na produ,ao de aglomerante 
com emprego de escória de alto-forno sao relacionadas e descritas 
a seguir. 

1. PENEIRAHENTO DA ESCóRIA 

O peneiramento da escor1a ser~ feito em peneira fixa com 
tela de 10 mm de abertura de malha. A alimenta,ao ser~ efetuada 
manualmente com auxilio de pd. 

2. ENSILAGEH DA ESCóRIA 

O silo de escor1a dmida deverd ter capacidade para ensilar 
material suficiente para abastecer o secado~ durante 63 horas de 
opera,ao continua, ou seja, das 17 horas de sexta-feira até as 8 
horas de segunda-feira. 

3. SECAGEH DA ESCóRIA 

A secagem da escória serd feita em secador rotativo equipado 
com sistema continuo de al\menta,ao, ma,arico a Óleo combustível 
e sistema de condu,ao de ar ~aturado"para a atmosfera. 

Os par~metros de processo s~o os seg~intes: 

a> umidade m•xima de escória na entrada do secador: 10X; 

b) umidade mdxima na saída do secador: 2XJ 

e> temperatura de secagem: inferior a 500°C. 
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4. HOAGEH DA ESCóRIA 

A moagem da escó1·ia sera feita em moinho de bolas, equipado 
com tubula~io, classificador, ciclone/silo, exaustor e chamin •. 

O moinho dever~ ter isolamento acdstico e circula~~o de ar 
externo para evitar superaquecimento. 

O produto da moagem deveri apresentar superficie mínima de 
4200 cm8 /g. 

As bolas e o revestimento do moinho dever~o ter dur~za 
superficial mínima de 59 Rockwell C. 

S. ENSILAGEH DA ESCóRIA HOiDA 

O silo de escória moída dever~ ter capacidade para ensilar 
material suficiente para abastecer o secador durante 63 horas de 
opera~io continua. 

6. PESAGEH DA ESCóRIA 

A escória ser~ dosada por pesagem em moega, a qual deverá 
estar apoiada sobre c•lula de carga. 

Um sistema automático deverá desligar o alimentador quando o 
peso pr•-determinado de escória tiver sido atingido. 

O descarregamento da moega dever~ ser através de v~lvula 
borboleta.acionad~ manualmente. 

7. MISTURA DOS COMPONENTES 

A mistura da escória com as adi~oes, cal 
gipsita, ser~ feita em misturador adequado 
materiais pulverulentos secos. 

hid1·atada e 
para misturar 
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A adi~~o de cal hidratada e gipsita seri feita por 
esvaziamento de sacos, em opera~ao manual. 

A opera~~o de mistura seri por batelada. 

As propor~5es em massa dos materiais para a mistura sao as 
seguintes: 

1> Escória: 22 partes 
2> Adi~5es: 3 partes 

B> HATÉRIAS PRIHAS 

As quantidades necess,rias e as características principais 
dAs mat~rias primas s¡o apresentadas a seguir: 

1. ESCóRIA DE ALTO-FORNO 

Quantidade: 144 t/mes 
Densidade: 1160 kg/m~ 
Granulometria: vide Tabela 1 
Umidade máxima: 10X 
Angula de repouso em rela~ao ~horizontal <umidade 10X>~ 50° 
Angula de repouso em rela~¡o ~horizontal <umidade 2X>~. 39° 

2. CAL HIDRATADA 

Quantidade máxima: 18 t/mes 
Densidade: 600 kg/m~ 
Granulometria: massa retida na peneira n° 200 inferior a 15X 

3. GIPSITA 

Quantidade máxima: 18 times 
Densidade: 1100 kg/m~ 
Gr~,ulometria: massa retida na peneira n° 200 inferior a 15X 
Fórmula química: CaSO~. 2Ha0 

lnllltuto de Pnquiaaa Tecnológlcu do Ellado de 5ao Paulo S.A. • IPT • Clda<le Unr.....Una Annenclo <le S.ll" Ollvel,. • llulantl • CEP 05~901 • 5ao Paulo • SP 
Cai•e Poatel 7141 ° ap 01084-170 • Ende•- Tel09•6floa TfCNINST • Telu 111113144 IHPT 811 e l1111093o& INPT 811 • Telefu 10111 Be5-335l o Telefone 10111 261-Zlll 



.. -
Instituto de Pesquisas Tecnológlc.aa 10 

Relatório n• 32.238/94 

TABELA 1 - Resultado da análise granulométrica da escória de 
alto-forno 

Abertura da malha Porcentagem retida 

da peneira acumulada 

<mm) (%) 

9,5 e 

5,6 0,36 

4 4,8 1,05 

6 3,4 2,83 

8 2,4 10,16 

10 2,0 31,76 

14 1,4 47,01 

20 0,840 72,52 

50 0,300 97,86 

100 0,150 99,65 

200 0,075 99,63 

400 0,037 99,99 

Fundo 100 
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C) INSUHOS 

1 .. ENERGIA ELÉTRICA 

Potencia instalada estimada: 75 CV (56 kW> 
Tensao de distribui,ao: 220 e 380 V 
Fator de potencia mínima: 0,85 

2. óLEO COHBUSTiVEL 

Consumo: 1125 kg/mes · 
Poder calorífico superior: 10428 kcal/kg 
Tipo BTE 

D> EFLUENTES 

1. AR úHIDO SATURADO 

Quantidade de água contida: 11,733 m~/mes 

2. AR FILTRADO 

O ar filtrado deverá conter mate~ial particulado com 
tamanhos inferiores a 0,01 mm 

3. SACOS DE PAPEL DAS ADICoES 

Quantidade estimada: 900 sacos/mes 

E> PRODUTOS FINAIS 

1. ESCóRIA HOÍDA 

Quantidade max1ma: 132 times 
Densidade: 850 kg/m~ 
Superficie específica mínima: 4200 cm•/g 
Umidade máxima: 2X 
angulo de repouso em rela,ao a horizontal: 40° 

2. AGLOHERANTE 

Quantidade máxima: 150 times 
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IX. PRé-DIHENSIONAHENTO DOS 
CARACTERíSTICAS 

EQUIPAHENTOS E SUAS PRINCIPAIS 

Os equipamentos foram pr~-dimensionados tomando-se por base 
o fluxograma mecan1co e de massa do Anexo I e o arranjo físico 
preliminar do Anexo II. 

No Anexo II sao apresentados as principais características 
dos equipamentos de acorde com a seguinte seqüencia de dados, 
para cada equipamento: 

1) Número de identifica~ao 

2) Nome 

3) Quantidade 

4> Fun~ao 

5) Capacidade 

6) Características principais 

7> Potencia estimada do motor 

8) Peso estimado 

Todos os motores deverao ser blindados a prava de pó, 
tensao de 220/380 V, 60 Hz e dotados de chave magnética 
prote~ao. 

na 
de 

Com base nos dados apresentados no 
potencia total dos motores em 75 CV 
equipamentos em 30 t. 

Anexo III estimam-se a 
e o peso total dos 

Quanto ao regime de opera~ao considerou-se para o sistema de 
secagem, moagem e en~ilagem da escor1a 27 dias .de opera~ao 
continua por mes, 24 horas por día, totalizando 649 horas por 
mes. 

Para as opera~5es de ensilagem da escor1a dmida e de mistura 
da escdria moída com as adi~5es, considerou-se 20 días de 
opera~ao por mes, 8 horas por dia, totalizando 160 horas por mes. 
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X. CONTROLE E ESPECIFICAC~O DE PROCESSO 

Os par~metros de processo deverio ser controlados nos 
seguintes limites: 

1. Umidade máxima da escória na entrada do secador: 10X 

2. Umidade máxima da escória na saída do secador: 2X 

3. Superficie específica mínima da escória moída: 4200 cme/g 

4. Peso da escória para cada opera~~o de mistura: 325 kg com 
precisio de 1X. 

5. Peso total das adi~oes para cada opera~ao de mistura: 48 
kg com precisio de 1X. 

6. Granulometria das adi~oes: massa retida na peneira no 200 
in fe1· iol- a 15X. 

XI. DESCRIC~O DA INSTALAC~O E ARRANJO FÍSICO PRELIMINAR 

O arranjo físico 1 apresentado no Anexo 11 e te• caráter 
prel imina1·. 

A instala~ao 
de fibrocimento, 
dimensoes: 

deverá ser montada em galpao coberto com telha 
fechado lateralmente e com as seguintes 

Comprimento: 24,0 m 
Lal·gul-a: 18,0 m 
Pé direito nas laterais: 6,0 m 
PI direito no c~ntro: 10, 0 m 

O galpio deverá abrigar os equipamentos e considerar as 
seguintes •reas e acomoda~oes: áreas de estocagem, escritório, 
copa, WC, vestiários e almoxarifado. 

O piso deverá ser de concreto e suficientemente resistente 
para permitir a circula~ao de caminhao carregado. 

Os equipamentos 
apropriadas. 

deverao ser montados sobre funda~oes 
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XII. QUADRO DE PESSOAL DE OPERAC!O 

O quadro de pessoal 
2, onde a quantidade de 
por qualifica~io. 

de operacao está apresentado na tabela 
operadores estao agrupados por turnos e 

Tabela 2 - Quadro de pessoal 

Qualifica~ao 
da 

turno de a hon~s 

mao de obra 

qualificado 
semi-qualificado 
nao-qualificado 

Total 

fontt: El aboracio IPT 

XII. EQUIPE TÉCNICA 

1 
1 
3 

1 1 

1 1 

total 

1 
3 
3 

7 
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ANEXO I 

FLUXOGRAMA MECANICO E DE MASSA 
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ANEXO II 

ARRANJO FiSICO PRELIHINAR 
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ANEXO III 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DOS EQUIPAHENTOS 
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Número de identifico,óo 1 n e. I 

Nome do equipomento 1 Pt:: N E:" l RA F 1 XA 

Ouontidode 1 1 

/ 
pe.ne..& ra..r" CL es.corta.. 

Copocidode 1 1 ooo 0;,/h 

Corocte.-rsticos principois • 

A pe.ne.Ín:::L deve.r~ .ser rnonfo...do... a.o nfvel do p1so ~ 

50bre a.. YnOe!!3JO- do e:..leva...dor-

4 feb- da.. penetra.. deve.t""¿._ .ser de I'YJetal, COI"')o'") 

abe.v-1-ura.. de I"Yla.lho.. ele lo YYlrn 

t:) a1,1'\-1enfo.c¡:ó:.o se~ I'Yla.nvo.J, corn a..u:K;IIo de p:::i.. 

•. 

Potencio estimado do motor • 

Peso total estimado • 

.. 



Número de identificocOo 1 n ~ 2 

Nome do equipomento • 6LE.VADOR DE CAI\JECAS 

Quontidode 1 1 

Funcoo • e/evo..r a.. esc.Órta.. o..+é. a silo 

Copocidode ' ..loo o "::3 1 l-. 

Corocterfstícos principois 1 

boco..s A o.lfu ra.. en+ re deverá.. se,... de. lo metros 
' 

G:Lproxl ma.da.YY!enk 

O eleva..dor 
1' 

deve.ra.... 6er t"non+as::lo 

a..batxo do ..,,~/ do pÍso. 

Potencio estimado do motor • 1,5 cv 

Peso total estimado 1 Boo /¿9 
'------·------------·----··-·-- - ·- -------------~ 



Número de identificocOo • n 2. 3 

Nome do equipomento 1 51 LO 

Quontidode 1 i 

Funcóo 1 ensr/a..y- " , 
e.sc.o rtCL Y'Ylotda.. 

Copocidode 1 12 m 3 ov 14 ocx:::> k.g 

Corocterfsticos principois 1 

o .s~ {o dever-~ .ser de cho..pa.. mefd..llcO-

A boca... de de.sca.rgC\.. 
f 

deven::t.. ser e.q u• pa..c:(a_ COJ"n 

vd.lvula. de 9CLVe1-a... 

UW1 a.Ja.rme 1 v YYII no.so ' de ve~ Jnd.tco.r se: o si/o e.std. 

chero ov va.zco 

Potencio estimado do motor 1 

Peso total estimado • .sooo kg 



Número de identificacOo • n .2. 4 

Nome do equipomento • DI "S>C.O DO..SADOR 

Quontidade 1 L 

Funcoo • con+rola...r a. va..zc:u::> de e.sc.Órca... 

en+ra..da... do seca..dor 

Capocidade 1 22.1, 8 k::J/ h 

Caracterrsticos principais • 

, 
umtdQ.. nG\.... 

O d1sco do.sa..dor deve,-d_ es-fa.r equ1 pa..do com 

..st.s+~ma... n"'anua..l de confrole de va..za..o 

Potencio estimado do motor • 1 cv 

Peso total estimado • 200 k¿g 
--·-- ---------------------·---



Número de identificocOo 1 f'\:! 5 

Nome do equipomento 1 SECADOR ROTATIVO 

Quontidode • l 

Funcoo • 

Copocidode • 20.3, 7 ks/h de es~rto.. CO'YI VY,;11do..ole. 2./'o 

Corocterrsticos principois • 

O Se..a::::1.dor deve...rd_ ope.n::::Lr ca..., c¡rcvla.<;:.O.o ct.ire:b. de 

ga..ses c¡vent"e.s, em con-fra.- corre,fe. . 

Um -fe.rmometro 
1 

1ns+o..la.do no seca.d.ot" deve.ro... 

ll"'dtca.r a.. +e.t"Y'lpe rt:l.+tJttL de. secatJe..rn. 

O se.co.cl.o r de ve~ +er IS.oia...n1enfo fd..,..mtco 

Potencio estimado do motor • 

Peso total estimado • 5000 1::, 



Número de identificocc5o 1 n~ 6 

Nome do equipomento 1 EXAU5TOR 

Ouontidode 1 i 

, 
Func6o: succtono.r os 9Gl.Se.s nGt.. .sa..rda.. do ~or-

Copocidode • 

Corocterfsticos principois 1 

1 
O venh /a..dor deven::L 

Potencio estimado do motor • 

1 

e.s-fa.r eqv1pa.do oom va.lvulo.. ~ 

•. 

3 cv 

Peso total estimodo 1 50 k,:;¡ 
'--------- ~---·---- -···-· - -··-·--·---------------J 



Número de identificocóo 1 n!? 7 

, 
Nome do equ ipomento • CJ-1 A M 1 N E 

Quontidode 1 

Funcóo' conduz.1r os ga-ses do .secodor e. la..n~-{o 

na.. a.tr'Ylo..sfera.. 

Copocidode • 

Corocterrsticos principois • 

A a .. Hura.. a.prox,ma..da... s~ de lo me.:f....-os 

"'beve. ~ e.sio.r ec¡utpa.d.o corn cha.p~v 

Potencio estimado· do motor • 

Peso total estimado • 200 ~ 
.____ _____ ---------------------------- ···- --------------~ 



Número de identificoc;Oo 1 n 2 8 

1 

Nome do equipomento 1 C..OLt:TOR "DE: PAR'Tl CULAS 

Quontidode 1 1 

/ 

co{et<=Lr as parftcula..s -e.m .svs.penso.,.¡;;, nos Func;oo = 

ga...s e.:!> SUOCl O V\ o..c:i.o 5 do :sea::u::J.o r" 

Copocidode 1 

Corocterfsticos principois • 

•. 

Potencio estimado do motor • 

Peso total estimado • 

~-----------------------------------------
_________ _, 



Número de identificocOo 1 n!! 9 

Nome do equipomento 1 GERADOR DE GASES QUE.IJTES 

Quontidode • i 

FuncOo • f:Jet"'r gases 9uente..s pa..n::1- o seca.d.o r 

Copocidode • 18foo ka::tljh 

Corocterfsticos principois • 

Potincio estimado do motor 1 2C.V 

Peso totol estimado 1 loo~ 
'-----------------------------------------------



Número de identificocOo 1 n2 lO 

/ 

Nome do equipomento 1 VALVUL~ ROTATIVA 

Quontidode 1 l 

Funcóo • desco.rv-ega.r o .sec.cu::Jo,..... 

Copoci do de 1 20.3, 7 k;:g/h 

Corocterrsticos principois • 

1 ( 1 

A valvula... deve.~a.. veda..r CL sa..c.dct. do sec:x:lor 

Poténcio estimado do motor • 0,3 cv 

Peso total estimado • 



Número de identificocOo 1 n e ( l 

Nome do equipomento 1 FlLTRo DE MAN6AS 

Quontidode 1 1 

Funcoo • sepa..ra...r Q ~cbna.. do ar de. -tran&porie. 

Coroctedsticos principois 1 

O ststema.. de_ l1 m peza... da.s rna..rl3a.s 

av-foYYtt:hco e -por t'Yleto de Ja..-fos pulsa..furias de 

Potencio estimado do motor ' 

Peso total estimado 1 Jooo ks 
'----------------------------- -- - - -- -------------------------



Número de identificocOo 1 n e 12 

Nome do equipomento 1 E"XAU5TOR 

Quontidode • 1. 

Funcóo 1 succ.1oha.Y' o 0./l.... de -h·o..nsportc::.. 

Copocidode • 1 

Corocterfsticos principois 1 

•. 

Potencio estimado do motor 1 lO CV 

Peso total estimado • /00 k.3 



Número de identifico<;:Oo • r'l~ 15 

./ 

Nome do equipomento • Cl-lAM ll\JE 

Quontidode • ! 

Fun<;:tio' c.ol""'dvz..lr o aA.. de. trasporte. e la....n<;::-á.-/o 
r'\a.. afm os( en::::1... 

Copocidode • 

Corocterrsticos principois • 

•. 

Potencio estimado do motor • 

Peso total estimado • 

---···------------·----



Número de identificocoo • 

./ 

Nome do equipomento • VALVULA ROTATIVA 

Quont ido de • i. 

Copocidode • 2..03,7 ~/h 

Corocterrsticos principois • 

A v:Uvulek deve~ vedar o fd+ro de ma.n3a..s 

Potencio estimado do motor • 0,3 cv 

Peso total estimado • 

"----~----"--" ___ " ________________ "---- ----------



Número de identificocOo • n e. 15 

Nome do equipomento 1 MOEGA DO 1'11011\J~O 

Quontidode 1 1 

Funcoo = r"l:!gu(a.ru:~a.r a.. alrn1enfot;iio do motnho 

Copocidode • 

Corocterrsticos principois 1 

Poténcio estimado do motor • 

Peso total estimado • lOO k:J 
--·-·-------------------



Número de identificocOo 1 r"\9 16 
. 

Nome do equipomento 1 D\'SCO DOSADOR 

Quontidode • i 

, 
es <::.orca.. controbr a.. de Funcóo = va.z..o.o 

do ...-noinho 

Copocidode • 

Corocterfsticos principois • 

O d1sco dosa.dor- deve~ e.sfo..r ettuipacl.o corn 

Slsfem""-. f'Y'h:::~.nua-1 de con+role de. vazao 

Potencio estimo~o do motor • 1 c.v 

Peso totol estimado • 



Número de identificocOo • ne (7 

No me do equ ipomento • MOIIV'-iO 'DE 
.. 

Quontidode • ! 

Func;oo • 
1 • 

moer a. escorro... 

Copocidode • 

Corocterrsticos principois • 

E> OLA .S 

O mo1nho deverd.. fe.-- ,_sob..rnen-lo o..cÚsftc.o e.. ..SISteV'YlQ.. 

de crrc.Ub.c¡:~ de. a..r e.)(-1-erl"lo pa.ro. evtfo..r s-v~rCAC?t..e.

¿, YYJe n+IQ 

l:, dvr'I!'!ZD- do reve.s+rmenfo mierno e clo...s boft:t...S 

Roe k Well C. 

•. 

Potincio estimodo do motor ' 30 cv 

Peso totol estimodo • 



Número de identificocOo 1 n2 l8 

Nome do equ ipomento 1 C.. LA SS 1 'F 1 CA DO R 

Quontidode • 1 

Copocidode• eo3,.7 ksfh 

Corocterfsticos principois • 

Potencio estimado do motor ' 

Peso total estimado • 300 ke 



Número de identificocOo 1 t')~ 19 

-
Nome do equ ipomento 1 VALVULA ROTATIVA 

Quontidode 1 1 

Copocidode 1 500 /.::..9 /h 

Corocterrsticos principois • 

f ( 1 
A va.lvula. devem.. vedar a.. sa..tola.. do e lass.,ftcador 

Poténcio estimodo do motor • 0,3CV 

Peso totol estimodo • 20 ke 



Número de identificoc;óo 1 t')2 2.0 

Nome do equipomento 1 l=""l LTJ2.0 DE MANGAS/ SILO 

Quontidode 1 { 

Copocidode • 15 rn 3 
OU /3 OOC> k.:J 

Corocterrsticos principois • 

O .:s.do deve~ ser de cho...pa... Yne....fá..ltca._ 

vd.lvv(o... ele. ~a.ve-fa._ 

deveYd.. · tndtc.cv'" se o sdo 

es~ cl-te.to ov va.z..to 

Potencio estimodo do motor • 

Peso totol estimodo • 7ooo ka 



Número de identificocOo • ne Zl 

Nome do equipomento 1 EXC\USTOR 

Quont ido de 1 ! 

Func6o: .suc.cconCLr- o G\.1\. de +ra.nspork 

Copocidode • 

Corocterrsticos principois • 

Potencio estimado do motor • /0 c.v 

Peso total estimodo • 



Número de identificocOo • ne 22. 

, 
No me do eQuipomento • C..l-lAMI NE 

Quontidode • i 

Funcóo' conduz...w o a.A. cl.e f~e.porfe e. la:..n<;c{-fo nCL 

o...trvro.sfer"t:L 

Copoci do de • 

Corocterfsticos principois • 

•. 

Potencio estimado do motor • 

Peso totol estimado • 200 k:!] 



Número de identificocOo ' ne 24 

Nome do equipomento 1 BALAtvc;.A 

Quontidode 1 ! 

Func6o' 
/ , 

pesa..r a.. e...sc;..c,rta.. mo tda. 

Copocidode 1 

Corocterfsticos principois • 

A mo~CL da.. baJCLnt;a... de.ver~ ..J-er vo/vme de. o,s m~ 
, , 

e. de ve ro... es-h:::u-' a. po ta..d..a._ .sobre cd v la.s de c..o..T'3CL 

o.ll.WYevr+o..c¡:~ c¡ut:A.Ytáo {or at1""9tclo o peso pre'-dekr

m·tna..do. 

PotAncio estimado do motor ' 

Peso totol estimado 1 fOO l:9 



Número de identifico~;Oo • ne es 

( 

Nome do equipomento • VALVULA BDRBOt..ETA 
.. 

.. 

Quontidode 1 1 

Funcoo • 

Copocidode 1 

Corocterrsticos principois • 

' 1 A- va..lvuk:t. de vera.. ser o.o.ona..da..... t't'1a..nva..lm.e..nfe 

Poténcio estimodo do motor • 

Peso totol estimado • 



Número de identificocOo 1 nca. 2G 

Nome do equipomento 1 PAIIVEL DA BALAfo.J~A 

Quontidode 1 ! 

Fun~Oo: tndJC.O.Y" o peso 

Copocidode • 

Corocterrsticos principois 1 

Um sasfema.. aufomd.:-1-Lc..o deverd.. lnte.rroYY1pe.r o... 

a..lr Wt eV1fct<;AO ~Lia.Yid.o ~or a.-ltnlju:::io o peso pre'- c:Lefer

ml t1a.cl.o 

Potencio estimado do motor ' 

Peso total estimado • ID ks 



Número de identificocOo 1 n.! 2.7 

Nome do equ ipomento • MISTURADOR 
.. 

Quontidode 1 i 

Funcóo • 
, , 

m ts+vr-a..r a. esco,..,a. mo1dct c.om a.& adi<;iie& 

Copocidode • o.s m 3 
1 

Corocterrsticos principois • 

O m1sfvrador deverd.. ser do fl¡>o betoneirn.., de 

de:! opero..~áD de.s.con-f( nvo... 1 e 

eqvipa.do com stsrema.. de ved~ciD pa.ra. IYhpeciir 

Q. eYYT I5SQD de. poeirc::ts. 

Potencio estimodo do motor • 10 cv 

Peso totol estimodo 1 /500 4:3 



Número de identificor;Oo • n2 28 

No me do equipomento • COMPRE:SSOR. DE AR 
•. 

Ouont idode 1 j 

Funcóo • .fornecer" a.r compr•'tnido pa.ra. a... ftmpezo.. 

dos .fr Hn::>s de mG\.n9 G\.. 

Copocidode' 

Corocterrsticos principois 1 

A pre.:sscio do cvt 
1 

de ve f'ct.. se.r d<! 

Potencio estimado do motor • 2 cv 

Peso totol estimado • 150 L:9 



IPT Manual Técnico do "Sistema de Painéis IPTIIDRC" 

8. RECOMENDAC0ES PARA USO DOS PAINÉIS 

8.1 lntrodu~Ao 

Este capítulo apresenta algumas recomendayoes simplificadas para o emprego dos painéis na 
construc;ao de urna casa térrea. Para mais de um piso medidas de projeto especiais devem ser 
tomadas. Para tanto deve ser consultada a equipe do IPT. 

Os painéis, com espessura de 90mm, forma pensados para substituirem as paredes de alvenaria 
sem interferir demasiadamente em outras partes do projeto. 

Na primeira parte sao apresentadas algumas recomendayoes de projeto. A seguir é apresentado 
um exemplo de projeto. Para facilitar o manuseio em canteiro, recomenda-se adotar desenhos 
em papel A4. 

8.2 Recomenda~Oes de projeto 

A nível de projeto é recomendável que: 

a) Todas as dimensües do projeto em planta baixa devem ser moduladas eixo a eixo em 40cm 
com painéis de qualquer comprimento, dentro do limite das formas. Para permitir junyoes 
de qualquer espécie existem tres tipos diferentes de painéis (ver desenhos FP01 a FPOJ). 

b) Para facilitar a montagem do edificio, é necessário que seja executada urna planta de 
montagem (ver desenhos MO 1 a M 11, devidamente detalhada, contendo quadro de 
quantidades. 

e) Os edificios devem ser térreos, podendo suportar lajes e coberturas tradicionais. As paredes 
podem suportar tensües de até 1,5 MPa. 

d) As paredes podem ter comprimentos máximos de 6m e devem ser amarradas por viga de 
coroamento . Esta viga pode apresentar dentes que servem de verga para portas e janelas 
(desenho M02, M06, AOJa A04). 

e) Para melhorar o conforto térmico é recomendável a adoyao de beirais de no mínimo 50cm. 

f) Instalac;oes podem ser embutidas usando os furos longitudinais dos painéis, desde que o 
diametro dos tubos seja menor que 4,5cm. 

g) É necessário prever a colocac;ao de barras de ferro de 4,0mm nas juntas e em todos os 
cantos e nas laterais de portas e janelas. Nas fundayoes devem ser previstos arranques para 
estas barras. 

h) Cada metro linear de parede pesa aproximadamente 240kg. 

i) As quantidades dos diversos tipos e comprimentos de painéis sao apresentados na planta de 
montagem. 

8.3 Exemplo de projeto 

Este projeto foi elaborado para a construc;ao do protótipo da Vila Nova Cachoeirinha. 
Algumas alterac;oes menores foram realizadas posteriormente e nao estao registradas nos 
desenhos. Assim, as recomendac;oes escritas, mais recentes, prevalecem sobre os desenhos. 
Recomenda-se entao a leitura detalhada do ítem anterior. 
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INFORMA~ÓES SOBRE A 
TRANSFERENCIA DA TECNOLOGIA 

'viaiores informac;oes sobre o sistema construtivo e sobre 
dS condic;oes de transferencia da tecnología podem ser 
)btidas junto ao: 

· PT - Di vi sao de Engenharia Civil 
i\grupamenlo de Materiais de Construc;ao Civil 
Caixa Postal 7141 - 01 064-970- Sao Paulo-SP 
felefone (011) 268-2211 - Ramais 674 ou 660 
Fax (011) 869-3353 

IDRC- Canadá 

O lntemational Development Research Centre-IDRC 
1 é uma agencia canadense que financia pesquisas nos 

países em desenvolví mento. 
O /DRC financiou parte do desenvolvimento da 

J tecnologia e está financiando as atividades de transfe
~ renda de tecnología. 

IPT- Brasil 

1 O Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de 
Sao Paulo S.A.- IPT é uma empresa pública do Estado 
de Sao Paulo dedicada a o desenvolvimento e assesso

) ría técnica em diversas áreas industriais. 
Este trabalho foi desenvolvido no Agrupamento de 

l Materiais de Constru\=ao Civil da Divisa o de Engenha
) ría Civil, contando com a participac;ao de técnicos de 
• outras áreas. 

¡ 

IPT 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de sao Paulo SA.- IPT 

Cídade Uníversít~ría Annando de Salles Oliveira -- Butanta 
CEP 05508-901 Sao Paulo-SP Caíxa POSial 7141 -- CEP 01064-970 

Endere<;o Telegráfico TECNINST --Telex (11) 80934 INPT BR e 
(11) 83144 INPT BR- Telefax (011) 869-3353 

lelefone(Oll) 268-2211 

Secretaria da Ciéncia, Tecnología e Dcsenvolvirnenlo Economico 

UM NOVO MATERIAL -DE CONSTRU(:AO 

IPT 
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UM NOVO MATERIAL DE CONSTRU<;ÁO 

O prcc;o elevado dos materiais convencionais de constru
<_:ao e a possibilidade da transforma¡;,:ao de resíduos agrí
colas e industriais cm materiais de menor custo, contri bu
indo para a preserva¡;,:ao ambientatinccntivaram a equipe 
do IPT a desenvolver um novo material de constru<_:ao. 

Os painéis IPT/IDRCsao pr6-moldados que se caracteri
zam por: 

• durabilidade e demais características técnicas similares 
as solu¡;,:6es tradicionais; 

• fácil produc;ao, utilizando matcriais e cquipamcntos 
disponívcis no mercado; 

• baixo custo de produ\-ao; 
• rápida e fácil montagem das paredes; 
• preservar o mcio ambiente. 

OS PAINÉIS IPT/IDRC 

De fácil prodw;ao,cm canteiro ou cm pequcnas indústrias 
de pré-moldados, os pain6is podcm ser montados sem o 
cmprcgo de equipamcntos. lsto favorece a su a utilizac;ao 
cm proc(.'Ssos de autoconstru¡;,:ao ou mutirao. 
Os painéis pré-moldados sao refon;ados com fibras de 
coco, cm substitui<;:ao as armaduras usuais. Para evitar a 
deteriora<;:ao das fibras foi desenvolvido um novo cimen
to, a base de escória de alto-forno, cal hidratada e gipsita. 
Toda a pesquisa realizada leve por objetivo garantir que 
a durabilidadc do novo material fosse equivalente a dos 
produtos convencionais. Para analisar a durabilidade 
foram realizados cnsaios em laboratório e construí do u m 
protótipo que, com quatro anos de uso, apresenta exce
lente conserva\ao. Todos resultados foram discutidos 
com pesquisadores de vários países. 

REGIÓES PREFERENCIAIS 
PARA UTIUZA<';ÁO DO MATERIAL 

As regiocs próximas as siderúrgicas que produzem a 
escória sao as mais adequadas ao cmprego deste material. 
No en tanto, locais mais distantes, que tenham facilidade 
de transporte, nao podem ser descartados. 
Assim, os estados que aprescntam maior vantagem poten
cial na utiliza\ao desta tecnología sao os de Minas Gerais, 
Espírito Santo, Rio de Janeiro e Sao Paulo. 
Devido ao baixo consumo de gipsita e da fibra de coco, 
o valor do transporte desses produtos, a grandes distanci
as, nao tcm cfeito importante no custo final do painel. 

\}----+(_J---.--q-1 
FIBRA PICAGEM FIBRA 1 

DE DE COCO 1 
COCO PI~ 

AREIA \ \ 

\ 1 
\ \ 
\1 

CAL HIDRATADA \ \\ 
\ \1 
\\\ 

\/ \\1 v--\ \\1 
GIPSITA MOÍD~ \\\~ 

-¡ _e-- "\/ ~-\_____ ;;;;:¡ 

DISPONIBIUDADE DAS 
MATÉRIAS-PRIMAS 

Escória de alto-fomo f 
O Brasil produz, anualmente, em torno de cinco milho~ 
de toneladas, das quais aproximadamente dois milhoei, 
estao disponíveis. Com esse volume poderiam set. 
construídas cerca de 440 mil casas populares por ano. 

Gipsita 
A gipsita, o minério a partir do qual se faz o gesso, é 
disponível na maioria das empresas produloras de gesso. 
O Brasil possui a maior reserva mundial deste mineral. 

Fibra de coco 
Anualmente sao produzidas no Brasil cerca de dois 
milhoes de toneladas por ano e consumidas, principal
mente, pelas indústrias textil, de estofamentos, de pincéis 
e similares. As fibras empregadas na prodU(;aodos painéis 
sao as curtas, disponíveis inclusive na forma de resíduos 
de algumas indústrias. 

~ 
FORMAS LIMPEZA FORMAS 

LIMPAS SUJAS 

'----~~)-~1--------to>{ j. ~ 
ESCÓRIA MOAGEM ESCÓ!"'IA ¡-- MISTURA MOLDAGEM ESPERA 

DESFORMA 
DESFORMA 

~-)-~~;:_______... e 
CURA PAINÉIS 

' ' PRONTOS A GRANEL DA MOlDA MISTURA 
ESCÓRIA 

\'7 ,/ 
VL./ 

ÁGUA 
MISTURA E 
MOLDAGEM 

CURA 
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para redu.;~o de custos na 

CON~UU{AO HAIHACIONhl 
Este Scminário tem por objetivo aprcsentar algumas das possibilidades de aplica~ao como material de constru~o de 
residuos industriais da rcgiao de Vitória. A rcciclagem de residuos é urna forma de reduzir os custos crcsccntcs dos 
materiais de constru~o civil tradicionais e, simultaneamentc, colaborar na prot~o do ambiente. 
Os trabalhos aprcsentados inclucm tecnologías plenamente dcscnvolvidas e que podem ser aplicadas imcdiatamcntc, bem 

. como pesquisas cm andamento. Ao final dos trabalhos está prevista a discussao coro os intcrcssados no cmprego das 
tecnologías. 
Engcnheiros, arquitetos, empresários, profissionais de orgaos públicos cstiio convidados a participar. 

21 de Mar~o (tarde) 

13:30h - Inscri~6es 

14:30h- Abertura 
14:45h- Avalia~áo técnica de resíduos industriais da 

Grande Vitória 
(Profa. Maristela O. Silva., UFESIEPUSP, Fabiola L. Nunes. 
Gracicla M. C:aslello e Ana Pauta de O. Bringhcnti - UFES
ITUFES) 

15:45h- Estágio atual de rcap1·oveitamento de escórias 
siderúrgicas na CST 
(Miguel M. de Paula., Fabio D. Silva, Jairo de M. Pereira Filho 
-CST) 

16:45h • Tntcnralo 
17:00h- Adi~lio de escória ao concreto para economizar 

cimento 
(Jolio Carlos Marques e Carlos Eduardo de S. Tango -lPT)) 

18:00h -- Coquetel 
(aserconfumado) 

22 de Mar~o ( m a n h A ) 

08:30h- Jntrodu\'iO ao Sistema de Painéis IPTIIDRC 
(argamassa de cimento de escória rcfor\'ados 
com fibras de coco) 
(Prof. Vahan Agopyan • EPUSP e Vanderley M. John • IPT) 

09:15h- Cimcntos de escória de alto forno sem clínquer 
(Vandcrley M. John, Maria Alba Cincotto, Carlos E. S. Tango e 
Eman Silva· IPT) 

lO:OOh -Intervalo 
10:15h- Viabilidade economíca do Sistema de Painéis 

IPT/lDRC 
(Profa. Elianc Monetti e Arq. Giglio Cclso Pccoraro -EPUSP· 
Convenio IPT) 

11 :OOh - Exemplo de aplica~lio do Sistema de Painéis 
IPTIIDRC 
(Gilson L. de Lima, Juan L. R. Golll.alez e Robinson Salata -IPT) 

RAMA OPTAr· 

22 de Mart;;o (tarde) 
14:00h- Moldagem de painel do Sistema de Painéis 15:00h- Informa~oes sobre a transferencia das 

IPTIIDRC tecnologias e parcerias 
(Angclo Derolle ·IPT) (inscri~ prévias) (inseriyO;es prévias) 

CR 

Tan de inscri\'Ao: Profissionais US$20. Estudantes US$10 (cambio comercial). As inscri9ücs poderao ser realizadas 
junto ao 1TUFES, mediante o envio da ficha de inscri~ao, juntamente com recibo de depósito na CEF, Ag. UFES n° 
0662 opcra~o 003 n°700.0 em nome da Funda~o Ceciliano Abcl de Almeida para o fax(027) 2274837, aos cuidados da 
Sra. Alccnira (tel. 027 3352696) 

Seminário IPT -UFES 
RESÍDUOS INDUSTRIAIS PARA A REDUf;AO DE CUSTOS NA CONSTRUc;:'ÁO HABITACIONAL 

Vitória, 21 e 22 de Mar¡;o de 1994 

Nome=---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empresallnstitui~o: -------------------------------

Departanlento/Cargo: --------------------------------

Endere~:--------------------------------------------------------
CEP: ____ _ Cidade: --------------- Estado:--------

Telefone: Ramal FAX 
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Semin1rio 

para redut;!lo de custos na 

(ONHi~(AO HHilACIONH 
Este Scminário tcm por objetivo :~presentar algum::~s d::~s possibilicbdcs de aplica~<'io, como material de constru~l!o, de 
residuos industri::~is da Regiao Metropolitana de Bclo Horizonte. A rccicbgem de residuos é urna forma, já comprovada, 
de reduzir os custos crcsccntes dos materi:~is de constru~ao civil tradicionais, auxiliando para a solu~o de um grave 
problema social e, simultancamcnte, colaborar na prote~:Io do ambiente. 
Os trabalhos aprescntados incluem tecnologías plenamente dcscnvolvidas e que podcm ser aplicadas imcdiatamcnte, 
bcm como pesquisas cm andamcnto. Ao final dos tr:~balhos está prevista a discussao com os intcrcssados no emprcgo das 
tecnologías. 
Engcnhciros, arquitetos, emprcsários e profission:~is de órgl!os públicos cst<'io convidados a participar. 

PROGRAMA<;AO 

11 de julho (tarde) 
l3h- Rrcrpc~ao dos participan1es 

131145- Abertura 
(Eng0

• Elétr. Augusto C. F. Drummond • Pres. CREA-MG) 

1-th- Rcciclagcm de residuos da indústria da 
constru~ao civil 
(Arq. Tarcísio de Paula Pinto· Diretor da 1 & T-SP) 

14h30- Viabilidadc do uso dopó proveniente do forno 
clétrico na constru~ao civil 
(Pro!'. Maria T.G. 13arbosa, Prof. Antonio E. Polisseni • 
UFJF e Eng0

• Mee. Edson j_ d~ Carvalho-Mendes Jr. Sid.) 

15h- Debates 
15h30- Inten·alo 
15:45h · Adí~ao de escória ao concreto para 

economizar cimento 
(Quím. Joao Carlos Marques e Eng0

• Civil Carlos Eduardo 
de S. Tango -IPT) 

16h15- Gerenciamento de residuos na A~omínas 
(Eng0

• Ci\·il Alex.andre Ribeiro Valle· A\ominas) 

16h-t5 - Política de gestao di(erenciada dos residuos 
sólidos urbanos de Belo Horizonte 
(Eng'. Chil Eli:ma Katia Tavares Campos· Pres. SLU) 

17h15 ·Debates 
l7h30 - Enccrramento do dia 

12 de julho ( m a n h a ) 
8h30- Jntrodut;~o ao Sistema de Painéis IPT/IDRC 

(argamassa de cimento de cscória rcfor~ada 
com fibras de coco) 
(Pro f. Vahan Agopyan • EPUSP e Eng0

• Civil Vanderlcy M. 
John -IPT) 

9h- Cimentas de cscória de alto fomo scm clínquer 
(Eng0

. Ch·il Vanderley M. John, Pro!' .Maria Alba Cincolto, 
Eng0 .Civil Carlos E. S. Tango e Eman Silva ·lPT) 

9h30 - Debates 
10h - Inten·alo 

10h15- Excmplo de aplica~llo do Sistema de Painéis 
IPTIIDRC 
(Arq. Gil son L. de Lima, Arq. Juan L. R. Gonz.alez e Des. 
lnd. Robinson s~bta -lPT) 

10h-t5- ViaiJilidade economica do Sistema de Painéis 
IPT/IDRC 
(Prol'. Eliane Monctti e Arq. Giglio Cclso Peeoraro -EPUSP
Convcnio lPT) 

11 h 15 - Debates 
11 h30 - Política IIabitacional para Be lo Horizonte 

(Dr'. Dah·a Stela Rodrigues Medeiros • Pres. URDEL) 

12h- Deb:1te 
12h30- Encerramento dos trabalhos 

Os interessados em obler maiores informavóes sobre parcerias e transferencia de 
tecnologías poderao solicitar reuniao para o dia 12 de julho,após o Seminário 

INSCRI~OES 

Taxa de inscri~ao: Profissionais US$25. Estudantes US$10 (cambio comercial). As inscri!;ocs poderao ser realizadas 
junto ao CREA-MG, mediante o envio da ficha de inscri~ao para o fax (031) 33579-19, juntamente com recibo de 
depósito na CEF Ag. Gutierrcz 11°0935, opcra~ao 003, cont3 2629-6 cm nome do CREA-MG "Rcciclagem de Residuos". 
Maiores infonna~ocs podcm ser obtidas com Mauro Mabrd no tclcfone (031) 3357888, R. 247. Vagas limitadas. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
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CONHlU~lO HAIIIACIONH 

Belo Horizonte, 
ll e 12 dejulho de 1994 
Auditório do CREA-MG 
Av. Ál\'arez Cabra!, 1600 

Nome: ______________________________________ __ 

Emprcsa/lnstitui~ao: --------------------------------------------

Dcpartamcnto/Cargo: -------------------------------------------

Enderc~o: --------------------------------------------------
CEP: __ _ Cidade: ----------- Estado: __ _ 

Tclcfonc: (__j Ramal: Fax: 
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Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT 
- nasceu de um núcleo agregado a Escola 
Politécnica de Sao Paulo. Esse núcleo, sob 
a denominaf_;ao de Gabinete de Resisténcia 
dos Materiais, foi criado pelo Prof. Francis
co de Paula Souza, e m 1899. No início, os 
objetivos principais eram servir de apoio ao 
ensino dessa Escola e desenvolver um pro
grama de ensaios, visando determinar as 
principais características físicas, químicas e 
medlnicas dos materiais em uso corrente 
nas construf_;oes. Em 1931, sob orientaf_;ao 
do Prof. Ary Torres, o Gabinete passou a de
nominar-se oficialmente Laboratório de En
saio de Materiais. Esse novo nome simboliza
va urna significativa reestrutura(_;ao do anti
go Gabinete, caracterizada pela ampliaf_;ao 
e renova(_;ao do aparelhamento técnico, pe
lo aumento e selef_;ao do pessoal, pela divi
sao de trabalho por se(_;oes especializadas e, 
como fator dos mais importantes, pela apli
ca(_;ao progressiva de tempo integral aos 
seus funcionários. 
A rápida expansao das atividades do Labora
tório justificou a sua transformaf_;ao em Insti
tuto de Pesquisas Tecnológicas, anexo a Es
cola Politécnica, em 1934, quando também 
foi fundada a Universidade de Sao Paulo. 
O IPT come(_;ou, entao, a criar novas áreas 
de capacitaf_;ao tecnológica, desempenhan
do um papel sempre crescente em diversos 
campos: no desenvolvimento da pesquisa tec
nológica,, na formaf_;ao de recursos humanos, 
na organizaf_;ao de um sistema de metrolo
gía legal e de sistemas de padroes industriais, 
na criac;ao e desenvolvimento de um centro 
de documentacao tecnológica, no controle 

e protec;ao de marcas e patentes, e na capta
f_;ao e difusao da informa(_;ao tecnológica. 
O desenvolvimento da industrializac;ao brasi
leira, acelerado pela 11 Guerra Mundial, con
duziu o País a realizar pesados investimen
tos em grandes obras como barragens e usi
nas hidrelétricas, rodovias, pontes, edificios 
públicos, conjuntos habitacionais etc. 

Todo esse esforc;o exigiu ampla participac;ao 
do IPT e sua transformaf_;ao em entidade au
tárquica do Estado de Sao Paulo, em 1944, 
possibilitava dínamizar significativamente 
essa partícipac;ao, mantendo sempre estrei
tos vínculos culturais com a Escola Politéc
nica e a Universidade de Sao Paulo. 

Em resumo, a história do IPT tem como ca
racterística mareante um processo de desen
volvimento natural, quer de instalaf_;oes co
mo de recursos humanos. Cada fase de sua 
existéncia significou, antes de mais nada, 
um processo de acompanhamento do desen
volvimento do País. 

Em 1976, o IPT passou a ser urna Empresa 
Pública com a denominac;ao de Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas do Estado de Sao 
Paulo S.A. - IPT. Atualmente, os seus re
cursos instrumentais e humanos distribuem
se por nove Divisoes Técnicas: Divisao de 
Construf_;ao Civil, Divisao de Economía e 
Engenharia de Sistemas, Divisao de Geolo
gía de Engenharia e Medlnica de Rochas, 
Divisao de Geología e Recursos Minerais, 
Divisao de Mecánica e Eletricidade, Divisao 
de Metalurgia, Divisao de Produtos Flores., 
tais, Téxteis e Couros, Divisao de Química 
e Divisao de Transportes. 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de Sao Pauto S.A. - IPT 

Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira • Butantá 
CEP 05508-901 - Sao Paulo-SP • Caixa Postal 7141 - CEP O 1064-970 

Endere~o Telegráfico TECNINST- Telex (11) 80934 INPT BR e 
( 11) 83144 INPT BR - Telefax (011) 869-3353 

Telefone (011) 268-2211 

Secretaría da Cil!ncia, Tecnología 
e Desenvolvimento EconOmico 
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SeminArio IPT/UFES 
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Este trabalho apresenta sistema de painéis estruturais, refor~ados com fibras vegetais ( sem 

armadura), para paredes, desenvolvido no IPT com recursos do IDRC (Intemational 

Development Research Centre, Canadá). 

As fibras aumentam a resistencia a impactos da matriz de argamassa de cimento de escória 

granulada de alto fomo, especialmente desenvolvida para proteger as fibras, pennitindo a 

produ~ao, manuseio, montagem e uso dos painéis sem armadura. 

Após urna descri~ao do uso de fibras vegetais sao resumidas as características do material e do 

componente. Resultados da análise da durabilidade - o principal problema a ser abordado -

revelam que o compósito desenvolvido é durável. Estudo de viabilidade económica comprova 

que o produto é competitivo com a alvenaria tradicional de desempenho similar. 

A tecnología está em fase de transferencia para o mercado. 

1. INTRODUCAO 

Os painéis IPT/IDRC sao pré-moldados confeccionados com argamassa de cimento de escória 

de alto fomo refor~ada com fibras de coco. 

Os materiais fibrosos sao constituídos por duas fases básicas: fibras e a matriz na qual as fibras 

estao envolvidas. A fun~ao principal das fibras é servir de refor~ mecaruco, sendo normalmente 

o seu volume bem menor que o volume da matriz. 

No caso particular da indústria da Constru~ao Civil, as matrizes mais empregadas sao frágeis 

(rompem-se sem deforma~ao plástica), notadamente pastas, argamassas e concretos de 

aglomerantes minerais. A adi~ao de fibras altera as propriedades mecarucas estáticas, 

principalmente o módulo de elasticidade e as resistencias a tra~o e flexao (AGOPY AN, 1993). 

As fibras de alta resistencia mecaruca e alto módulo de elasticidade melhoram estas 

propriedades, enquanto que fibras de baixo módulo de elasticidade, como as vegetais, podem 

toma-las inferiores. As fibras de módulo de elasticidade inferior ao da matriz e de baixa 



67 

resistencia mecanica melhoram, significativamente, a resistencia a cargas dinamicas (impactos) e 

o comportamento pós-fissuracao. 

As rupturas por cargas dinfunicaslimpactos- solicitac;Oes muito breves e, via de regra, repetitivas 

- dependem muito da velocidade de propagacao das fissuras e da energia dispendida na sua 

formacao. A presenca de fibras diminui a velocidade de propagacao das fissuras. Isto ocorre 

porque para urna fissura transpor urna fibra exige-se um trabalho adicional na deformacao, 

como o arrancamento ou a ruptura desta fibra. O mesmo efeito é também responsável pelo 

surgimento de múltiplas fissuras, aumentando ainda mais a dissipacao de energia. É por esta 

razao que os compósitos resistem melhor aos esforcos de manuseio e uso que os materiais 

frágeis, mesmo eventualmente tendo urna resistencia a tracao e flexao inferiores que a matriz 

original. A figura 1 ilustra esquematicamente o efeito das fibras em urna matriz frágil. 

Em estágios mais avancados de fissuracao, devido a cargas estáticas ou dinamicas, as fibras 

unem as partes separadas pelas fissuras, evitando rupturas bruscas e conferindo ductilidade ao 

compósito. Assim o compósito ao invés de romper-se imediatamente após a fissuracao da 

matriz pode apresentar urna considerável deformacao plástica. 

ten sao 

fibras 

Figura 1 - Efeito das fibras como reforco de matrizes frágeis. 

O emprego de fibras também reduz o risco de fissuracao devido a retracao por secagem de 

matrizes. Este efeito é notável mesmo quando se empregam fibras de baixo módulo de 

elasticidade, como as plásticas e as vegetais (AGOPY AN, 1991). 



O emprego de fibras também reduz o lísco«4i_ssura~ao devido a retratyao por secagem de 

matrizes. Este efeito é notável mesmo quando se" empregam fibras de baixo módulo de 

elasticidade, como as plásticas e as vegetais (AGOPY AN, 1991 ). 

2. FIBRAS VEGETAIS COMO REFORCOS DE MATERIAIS DE 
CONSTRUCAO 
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O refor~ de materiais de constru~ao com fibras vegetais é conhecido há milenios, e o emprego 

de fibras vegetais como refor~o do gesso vem desde o Renascimento. Apesar de um grande 

número de trabalhos de pesquisa comprovarem a eficiencia das fibras vegetais como refortyo, o 

seu emprego na produ~ao industrial é ainda muito pequeno. 

A Tabela 1 apresenta as principais caracteristicas de algumas das fibras existentes no Brasil e na 

América Latina, possíveis de serem empregadas na constru~ao civil (AGOPY AN, 1991 ). 

Tabela 1 -Fibras brasileiras (elaborada a partir de JOHN & AGOPY AN 1993) 

Fibra Diimetro Compri- Resist. a Módulo de Alonga- Celu- Produ~io P~o 
(mm) mento tra~io Elasticida- mento na lose brasileira (U SS/ton) 

(mm) (MPa) de (GPa) ruptura (%) (Gtonlano) 
(%) 

Coco 0,21-0,37 10-200 99- 116 1,5-4,2 23-43 -50 2,00 150 

Sisal 0,28-0,40 até 1000 275-350 15 -5 -66 0,25 100-200 

Papel nd 1-2 300-500 10-40 nd -lOO 0,21 150-200 
jornal 

Bambú nd 2,3-3,5 73-505 5,1-24,6 -3,2 nd nd nd 

Juta 0,02-0,1 váriosm -230 nd 3,7-6,5 -70 nd nd 

Malva 0,009-Q,I2 1,5-5 -230 nd -5 -70 0,25 nd 

Pia~va 7-5 500..{i()() - 140 -5,6 -6 nd 0,10 nd 

3. DURABILIDADE DAS FIBRAS 

As fibras vegetais sao compostas por um grande número de células fibrosas (microfibrilas) 

compostas principalmente por celulose, dentro de urna matriz composta por substancias amorfas 

predominantemente lignina e hemicelulose. Este 'compósito' é estruturado regularmente em 
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Figura 2- Efeito de meio alcalino aquoso (IPT, 1989) 
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numerosas paredes (AGOPYAN, 1991). Dos componentes das fibras, a lignina, urna substancia 

amorfa, é facilmente decomposta em meio alcalino e aquoso, onde sofre um processo de 

lixivia~iio. 

A destrui~iio da lignina rompe a liga~ao entre as células fibrosas de celulose, destruindo o 

arranjo espacial das paredes das fibras. Conforme mostrado na figura 2, quando expostas a 

solu~ao aquosa saturada com hidróxido de cálcio (pH - 12), perdem a resistencia mecaruca e 

reduzem o seu alongamento na ruptura. 

As fibras de coco possuem maior quantidade de Iignina que as de sisal. No entanto, por 

possuírem urna estrutura mais compacta, a sua degrada~iio é mais lenta que as fibras de sisal .. 

Como qualquer vegetal, em ambiente natural, as fibras podem ser degradadas pela a~iio de 

fungos e microrganismos. 

A principal fonte de degrada~ao de vegetais no ambiente natural, o ataque biológico através de 

fungos xilófagos nao apresenta maiores preocupa~oes porque as matrizes empregadas 

apresentam pH alcalinos capazes de inibirem sua a~ao. 

As tentativas de produ~ao de argamassas ou pastas de cimento Portland comum refor~ados com 

fibras fracassaram. As telhas onduladas de cimento-sisal que foram produzidas na década de 70 

em paises do terceiro mundo como Guatemala, Colombia e Nicarágua, apresentavam, nas 

condi~oes ambientais destes paises, vida útil entre 2 e 4 anos (AGOPY AN, 1991 ). 
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Urna das principais razoes para esta rápida degrada~ao é a elevada alcalinidade da água presente 

nos poros da matriz de cimento Portland, cujo pH é superior a 13. A regiao da matriz ern torno 

da fibra (zona de transi~ao) é caracterizada por porosidades elevadas, pennitindo acumulo de 

água e pela presen~a de quantidades elevadas de hidróxido de cálcio, propiciando elevada 

alcalinidade. A eleva~ao da temperatura ambiente provoca urna sensível acelera~ao na 

velocidade de degrada~ao. 

Para controlar este fator de degrada~ao diversas solu~oes sao possíveis: 

• ernprego de rnatrizes de baixa alcalinidade, cuja água do poro possua pH < 9, como o 

gesso e cirnentos especiais; 

• redu~ao da alcalinidade por carbonata~ao acelerada da matriz; 

• prote~ao das fibras corn polímeros, hidro-repelentes corno resinas, óleos e asfaltos, corn 

agentes bloqueadores da rea~ao corno silicatos e sulfatos de sódio ou rnagnésio; 

• irnpermeabiliza~ao da matriz; 

• ernprego dos compósitos ern locais permanentemente seco. 

Algurnas destas solu~oes apresentam elevado custo, reduzindo assirn urna das vantagens das 

fibras vegetais. 

Corno a velocidade de degrada~ao é relativamente baixa, cornpósitos de fibras vegetais e 

cimento convencional podern ser ernpregados em pe~as ern que a resistencia a impactos e a 

dutilidade sao necessárias apenas por curto periodo de ternpo, como por exernplo, ern formas 

para concretagern ou p~as que necessitern de refor~os apenas durante a sua fase de transporte e 

rnontagern. 

4. DESENVOLVIMENTO DO COMPÓSITO IPT/IDRC 

Cornpósitos constituidos por matriz de cimento Portland e fibras vegetais apresentam baixa 

durabilidade quando expostos a urnidade porque a lignina, urn dos componentes das fibras, é 

facilrnente decornposta em rneio alcalino e aquoso. Por esta razao, as fibras perdern a resistencia 

mecanica e reduzern o seu alongamento na ruptura. 

As fibras de coco apesar de terern rnaior quantidade de lignina do que as de sisal, por possuírern 

urna estrutura rnais compacta, a sua degrada~o é rnais lenta do que as fibras de sisal. Por esta 

razao, no estudo realizado no IPT, foi selecionada a fibra de coco (JOHN & AGOPY AN, 1993 

e IPT, 1989). 
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O ataque alcalino foi reduzido pelo uso de cimento de baixa alcalinidade, a base de escória 

granulada de alto-fomo moída a finura Blaine de 400 m2/kg, ativada por gipsita (10%) e urna 

pequena quantidade de cal hidratada (2%) (CINCOTTO & JOHN, 1990, JOHN et alü, 1994). 

Atualmente a composi~ao do cimento está sendo revista. 

O compósito, de tra~o 1:1,5:0,51 (cimento: areia: água) com um volume de 2% de fibras com 

comprimento médio de 30mm pode ser misturado em betoneira de eixo inclinado. A presen~a 

das fibras nao altera significativamente a resistencia a compressao e reduz levemente a 

resistencia a tra~ao na flexiio, no entanto, a presen~a das fibras duplica a resistencia aos 

impactos (AGOPY AN & JOHN, 1991). 

5. COMPONENTES 

Os componentes foram desenvolvidos levando-se em conta que eles devem ser facilmente 

produzidos em canteiro ou em urna pequena indústria de pré-moldados e facilmente montados 

sem o emprego de equipamentos pesados. 

Os painéis com a altura do pé-direito sao vazados (figura 3). O projeto foi definido buscando 

facilitar a execu~iio de juntas e possibilitar o transporte por duas pessoas. A geometria do painel 

somente foi viabilizada pelo emprego das fibras como refor~o: devido as pequenas espessuras, 

nao seria possível obter cobrimentos de armaduras adequados, e, a curto prazo, ocorreria 

corrosiio das armaduras. 

As formas para produ~ao das p~as em laboratório foram confeccionadas em madeira, sendo os 

fiuos produzidos por tubos de a~o. A presen~a das fibras permite a fácil remo.yiio dos tubos de 

atyO logo após o início da pega. 

O painel tem urna massa unitária seca de 1850kg/m3 estimando-se urna porosidade de 12% 

90 

(mm) 
400 

Figura 3 - Se.yoes transversais dos painéis. 
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decorrente principalmente da inclusao de ar pelas fibras. A Tabela 2 apresenta os resultados dos 

ensaios de desempenho realizados no IPT. Observa-se que os painéis atendem aos requisitos de 

desempenho. sugeridos pelo IPT (vide tabela 2). com excessao da resistencia a choque térmico. 

Como este último ensaio foi realizado sobre o painel submetido previamente a impacto de corpo 

mole - o que deve ter danificado as juntas entre painéis, deste ensaio deverá ser repetido. Deve

se levar em conta que estes critérios estao sendo atualmente revisados por serem considerados 

muito rigorosos. 

Tabela 2- Ensaios de desempenho 

Requisito de Requisito Resultado 
desempenbo IPT 

Impactos de corpo impactos atende 
mole cumulativos 

até o 
máximo de 
960] 

Impactos de corpo 20J atende 
mole 

Resistencia a nao aplicavel 6,48MPa 
compressiio 

Estanqueidade a água 8h de chuva atende 
com vento 
de60kmlh 

lso]a~ao sonora CSWa > atende 

40db 
41db 

Resistencia a fogo 30min > 30 min 

Choque térmico • 10 ciclos fissuras 
nas juntas 

Ensato realizado em parede submettda a rmpacto 
de corpo mole. O ensaio será repetido. 

Os ensaios de desempenho, além de possibilitarem um julgamento do sistema, permitem que 

sejarn realizados aperfei~oamentos. Um exemplo disto, é que durante os prirneiros ensaios de 

desempenho fui observada urna deficiencia de aderencia entre os painéis, devido ao acabamento 

liso do paineJ. Este detalhe foi corrigido pelo tratamento da junta logo após a remo~ao das 

laterais das formas. 
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5. DURABILIDADE 

A durabilidade foi avaliada através de ensaios de envelhecimento acelerado, ensaios de 

envelhecimento natural e do monitoramento dos produtos em uso. O ensaio acelerado consistiu 

de ciclos de molhagem e secagem (QCT) com ciclos de 8h de molhagem e 8h de secagem por 

680h. Este ensaio, considerado bastante agressivo, nao conseguiu simular 6 meses de 

envelhecimento natural. Devido a composiyao do cimento, foi também realizado um ensaio de 

carbonatayao acelerada que mostrou que o cimento perde resistencia mecamca devido a 

carbonatayao. A perda de resistencia observada foi julgada aceitável. 

No ensaio de envelhecimento natural foi observada a perda de resistencia a trayao na flexao em 

argamassas (sem fibras), de aproximadamente 50%, similar a observada no compósito e urna 

diminuiyao da dureza superficial tanto nas argamassas como nos compósitos. No entanto entre 

os 6 e 12 meses de exposiyao foi constatado um crescimento, nao significativo ao nível de 

confianya de 95%, na resistencia a flexao (IPT, 1989). 

No protótipo (figura 4), cujas paredes sao revestidas apenas por pintura PV A, após 4 anos de 

uso, nao foi observada qualquer perda de dureza superficial em paredes expostas as intempéries. 

Mesmo os testemunhos, sem pintura, colocados em contato direto com o solo e chuva, 

após quatro anos, niio apresentaram sinais visíveis de degrada~iio nas fibras ou no 

compósito. Corpos de prova retirados destas peyas estao sendo submetidos a observayao ao 

microscópio eletronico de varredura e a análise de sanidade microbiológica das fibras. 

A contradiyao entre os resultados de envelhecimento natural e acelerados pode ser ao menos 

parcialmente explicada pelas diferenyas geométricas das peyas. Os corpos de prova submetidos 

a envelhecimento natural possuiam apenas 0,5 cm de espessura. Por esta razao quando 

submetidos a variay()es bruscas de umidade e temperatura, sao relativamente frágeis, e 

extremamente sensíveis as condiyoes de moldagem, especialmente a ocorrencia de água de 

exudayao (JOHN & AGOPYAN, 1993). 

No entanto, em um ponto do box do banheiro do protótipo, aonde foi mantido um gotejamento 

constante, observou-se urna perda de dureza superficial e lixiviayao localizados. Análise por 

difrayao de raio X indicou forte presenya de gipsita, provavelmente oriunda da decomposiyao 

da etringita (AGOPY AN & JOHN, 1992). Para controlar o efeito, após estudo de desempenho 

mecamco do cimento, o teor de gipsita no cimento foi reduzido de 10 para 6%, obtendo-se 

inclusive urna reduyao de custo do produto. 
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Com os dados boje disponíveis considera-se que o compósito desenvolvido apresenta 

durabilidade adequada, mesmo quando exposto a ambientes muito agressivos - como contato 

direto com o solo e águas. No entanto planeja-se o aprofundamento dos estudos, para melhor 

justificar os resultados. 

6. PRODUCAO DOS PAINÉIS 

O fluxograma apresentado na figura 5 mostra esquematicamente a produyao dos painéis. Além 

das etapas tradicionais na produyao de pré-moldados de concreto, existe um setor para corte 

das fibras e moagem de escória granulada de alto fomo, que compreende em estoque de 

~ ":" ~ .. '" ' 

~~¡~:.',. 

-~ii' .· 
~~ ~ 1 

" .~. 

::_;" .~:lik ~ 
Figura 4 - Vista do protótipo construído na Rua Joao dos Santos Abreu, 607 - Vila Nova 

Cachoeirinha - SaoPaulo-SP 

matéria-prima, equipamento de moagem (incluindo dispositivos de transporte, separayao 

pneumática dos finos, filtros de ar, etc .. ) e o estoque da escória moída. 

A mistura do compósito é realizada em betoneira convencional, de eixo inclinado, iniciando-se, 

pela seguinte ordem: areia, escória, cal, gipsita e água. As fibras sao adicionadas gradualmente 
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após a homogeneizayao da mistura. O tempo total da mistura é de aproximadamente 4 minutos. 

O compósito é a seguir lanyado, sendo adensado em mesa vibratória. 

Após o lanyamento, os painéis ainda nas formas sao transportados para a área de cura inicial. A 

remoyao dos tubos que fazem os vazados é realizada proximadamente 1 hora após o lanyamento 

do compósito. As laterais das formas sao removidas após urna noite, e após 40h o painel pode 

ser transportado livremente para a área de cura final, que deve prosseguir até 14 dias de idade. 

~-/ MISTURAE CURA 
MOLDAGEM 

Figura 5- Fluxograma da produyao dos painéis. 

OPERACÁOÜ 

ESTOQUE V 

e 

Na figura 6 está apresentado o lay-out da fábrica. Para a produyao de aproximadamente 260 

painéis por dia de trabalho estima-se ser necessária urna área total de 12700m2 sendo 

aproximadamente 2.1 00m2 de área coberta. 

Imediatamente após a moldagem os painéis sao colocados na área de cura inicial. A desforma é 

realizada em 3 etapas. Inicialmente sao retirados os tubos, a seguir as laterais das formas e, 

finalmente o painel é transportado para a área de cura final. 



7. CONCLUSQES 
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Figura 6 -Lay-out da fábrica projetada 
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Atualmente está em desenvolvimento um projeto para a transferencia da tecnología ao meio 

produtor. Como parte deste projeto estuda-se a otimiza~ao do produto, incluindo urna nova 

avalia~ao de desempenho bem como o aperfei~oamento do tra~o da argamassa visando urna 

economía sem redu~ao do desempenho da parede final. 

As principais conclusoes obtidas até agora sao: 

1) É possível produzir painéis pré-moldados utilizando-se como refor~o apenas fibras 

vegetais. 

2) o aglomerante a base de escória granulada de alto fomo, apresenta desempenho técnico 

satisfatório e por isto pode ser utilizado na constru~ao civil, como urna alternativa ao 

Cimento Portland e outros aglomerantes; 

3) A durabilidade é satisfatória, conforme ensaios laboratoriais e o desempenho em uso do 

protótipo. Atualmente está sendo realizada urna comprovayao adicional pela retirada de 

fibras de painéis do protótipo, após 4 anos de uso. 

4) Os dados boje disponíveis confirmam a viabilidad e económica do sistema. 
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O trabalho apresentado a seguir contém urna descri~llo resumida dos procedimentos 
executivos relacionados ao processo de produ~o do aglomerante a base de escória de 
alto forno, da fabrica~ao de painéis refor~ados com fibras vegetais para divisórias de 
edificay()es habitacionais e sua montagem no canteiro de obras. 

Os objetivos que nortearam o estudo foram, de um lado, confrontar as características 
desta tecnología com as situa~oes usualmente encontradas em usina e em obra e, por 
outro lado, gerar subsídios para a sua avalia~o económica. 

2. Sistema Construtivo 

O sistema construtivo IPT IIDRC preve a utiliza~iio de painéis pré-moldados a base de 
cimento de escória, cal, gipsita, areia, fibra de coco e água. Tratam-se de painéis 
portantes destinados a veda~oes internas e externas de edificios habitacionais. 

Estes componentes, com peso máximo de 11 O Kg, foram desenvolvidos de modo a 
permitir montagem manual prescindindo-se, portanto, de equipamentos especiais no 
canteiro de obras. 

Seu desenho foi concebido para atender as diversas situa~oes de jun~oes apresentadas 
por qualquer tipologia de projeto arquitetónico. 

Os painéis, com altura de 240 cm, largura nominal, entre eixos, de 40 cm e espessura 
de 9 cm possuem, ainda, cinco furos longitudinais destinados a garantir redu~ao de 
peso e economía de materiais. 

Do ponto de vista das características físicas e mecanicas dos painéis, sua resistencia 
térmica, calculada a partir da condutibilidade térmica, é de 0,4 m2 Kw -1 em 
temperaturas normais. 

Urna parede de 2,4 metros de altura apresenta resistencia a compressiio de 6,48 MPa, 
módulo de elasticidade de 9,65 GPa e coeficiente de Poisson de O, 167. Esta resistencia 
corresponde a urna carga de ruptura de 56,4 toneladas por metro linear de parede, o 
que permite a constru~o de edificios de até dois pavimentos. 

O desempenho dos painéis com rela~ao a cargas suspensas, tais como armários, 
prateleiras, etc., é satisfatório urna vez que, em ensaios realizados no IPT, 
demonstraram resistencia 'a O arrancamento de parafuso de 1500 N. 

A aplica~llo do projeto se desenvolve a partir a partir de malha modular derivada das 
dimensoes dos painéis, possibilitando composi~5es diversas em planta, de acordo com 
características tipológicas regionais. 
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O sistema construtivo admite esquadrias convencionais para portas e janelas, sendo os 
peitoris resolvidos a partir de painéis com alturas compatíveis com os requisitos do 
projeto. 

Do ponto de vista das instala~oes hidráulicas e elétricas prediais, o sistema preve a 
possibilidade de embutimento dos ramais verticais utilizando-se, para tal, os furos 
presentes no interior dos painéis. 

3. Fabrlca~lo 

T endo em vista o porte das interven~oes usualmente realizadas pelas companhias de 
habita~o do Estado de Sao Paulo (algo entre 400 e 500 unidades por conjunto) 
adotou-se, como modelo de trabalho, urna unidade de fabrica~ao de painéis 
dimensionada para produzir o equivalente a um conjunto habitacional destes por ano 
ou, simplificadamente, duas casas por dia útil. 

Além disso, o modelo tem como pressuposto um baixo nivel de investimento em 
equipamentos e, como contrapartida, a utiliza~ao intensiva de mao de obra na 
produ~o dos painéis. Este cenário, contudo, pode ser alterado em fun~ao da 
necessidade de se atingir outros patamares de produtividade. 

O processo de fabrica~ao compreende tres etapas a saber: 

3.1. Moagem da escória de alto fomo e mistura do compósito 

A moagem da escória de alto forno é realizada em regime continuo. Para se atingir a 
meta de duas casas/día, há a necessidade de se produzir algo em torno de 250 
toneladas/mes de cimento, das quais 88% é representado por escória moída. 

A escória, oriunda da siderúrgica, é transportada em caminhoes basculantes e 
descarregada na usina junto a um elevador de canecas que efetua o transporte vertical 
para um silo que alimenta um secador continuo, urna vez que a escória é obtida úmida 
e o processo de moagem exige um teor máximo de umidade de 2%. 

Urna vez seca, a escória é encarninhada, automaticamente para um moinho de bolas, 
onde se obtém um pó com finura entre 4000 e 4500 cm2/g 

A escória moída é transportada, em seguida, para um "silo/pulmao". Inicia-se, aqui, o 
processo de mistura da escória moída com os demais materiais. 

O compósito é produzido em betoneiras comuns de 500 litros, colocando-se, pela 
ordem, areia, escória, cal + gipsita e água. Quando a mistura está homogenea, as fibras 
sao acrescentadas lentamente. O tempo total da mistura é de aproximadamente 4 
minutos. 

3.2. Moldagem e cura dos painéis 

O compósito fresco é lan~ado em formas metálicas dotadas de laterais móveis e, nas 
extremidades, dispositivos de apoio para os tubos que definirao os furos longitudinais 
dos painéis. 
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O adensamento é feíto por meio de mesa vibratória, sobre a quaJ sao posicionadas e 
fixadas as formas, e o acabamento da superficie exposta é realizado por meio de régua 
metálica e desempenadeira de a'YQ. 

Entre duas e tres horas após a moldagem, os tubos sao removidos. Com dezoito horas 
as laterais das formas sao retiradas e após 40 horas os painéis podem ser 
movimentados sendo acondicionados em grupos de seis na posiyao vertical. O 
processo de cura continua até os 28 días, mantendo-se úmidos os painéis. 

A expediyao dos grupos de painéis é feita através de pórtico motorizado. 

4. Montagem 

O transporte dos painéis para o canteiro de obras é realizado, preferenciaJmente, por 
meio de caminhao equipado com guindaste hidráulico (Munck) e com capacidade de 
carga de 15 toneladas permitindo, assim, transportar urna unidade habitacional de 50 
m2 por viagem. 

A descarga dos painéis no canteiro de obras é efetuada junto as quadras habitacionais 
buscando-se a maior proximidade possível entre o ponto de descarga e o local de 
montagem, urna vez que nesta etapa final os painéis seriio movimentados 
manualmente. 

Os painéis sao transportados até o local definitivo por quatro operários, onde sao 
posicionados e fixados, preferenciaJmente, por meio de escoras metálicas ajustáveis. 
Urna vez ajustados, os painéis sao grouteados com argamassa de cimento e areia na 
proporyao de 1:3 e abatimento de 250 mm nas juntas e, a cada 3 juntas, é colocada 
urna barra de ferro que coincide com os arranques previamente instalados nas 
fundayoes. 

Finalmente, o conjunto é solidarizado por meio de urna viga de coroamento cuja altura 
varia nos vaos de portas e janelas de acordo com as dimens5es de projeto das 
esquadrias. 

Os demais elementos do edificio, tais como pisos, cobertura, revestimentos, 
instaJa~es, etc., sao executados de maneira convencionais. 
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Este relato tem como objetivo descrever os critérios de análise utilizados e os resultados 
alcanyados no estudo de viabilidade económica do emprego do sistema de painéis 
IPTIIDRC (produzidos com aglomerante de escória de alto forno reforyados com fibras de 
coco). O percurso da análise tem seu início na formayao de preyos para os painéis, 
atendendo aos critérios económicos exigidos pelo seu fabricante. A partir desse 
referencial, sao extraídos indicadores de ordem económica voltados para o emprego do 
sistema de painéis que, ao lado dos resultados alcanyados na adoyao de outros sistemas, 
permitirao analisá-los comparativamente. 

A 

l. O TRATAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO 

Do ponto de vista económico, a adoyao de um novo sistema construtivo pode ocorrer a 
medida que a rentabilidade proporcionada se situe em patamares superiores aqueJes que 
vem sido oferecidos pelas demais opy()es correntes. No caso do sistema de painéis 
IPTIIDRC, os resultados serao comparados aos produzidos por sistemas de alvenaria 
convencional com tijolos de barro e com blocos de concreto, usualmente utilizados no 
desenvolvimento de empreendimentos habitacionais de baixo custo. 

A análise de rentabilidade, seja para o novo sistema, seja para os convencionais, requer a 
configurayao da movimentayao financeira no empreendimento (Figura 1 ), própria para 
cada sistema, com a qual é possível a obtenyao dos montantes de recursos exigidos pela 
operayao (investimentos) e a disponibilidade de recursos livres por ela gerados (retorno). 
A capacidade da operayao em transformar investimento em retomo, num determinado 
periodo, define a rentabilidade da operayao, identificada pelo que se denomina de taxa de 
retomo. 
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encaixes de pret;o 

p1 

.............. ~, ..... 

desencaixes com custeio 

Figura 1 - Movimenta~ao de recursos financeiros no empreendimento. 

A movimenta~ao financeira se configura a nivel do empreendimento como um todo, a 
partir da defini~ao dos desencaixes de recursos necessários para custear a produ~ao e dos 
encaixes de pr~o, cuja distribui~ao atende as condic<>es contratuais timadas. 

A taxa de retomo é, portanto, sensível as variáveis custo, pre~ e prazo da opera~ao. 
Praticando o mesmo pr~ com custos ou prazos reduzidos, a taxa se eleva, indicando 
maior atratividade na ado~ao do sistema que o permitir; ou, de outro lado, a redu~ao de 
custos ou prazos na produ~o permite a empresa a prática de menores pr~s, 
aumentando sua competitividade no mercado. 

O presente estudo identificou as taxas de retomo produzidas pela ado~ao dos 3 diferentes 
sistemas propostos, a sensibilidade desses indicadores frente a a1tera~oes na forma de 
encaixe do pr~ e o pr~ a ser praticado em cada caso para manuten~ao de um nível 
único de rentabilidade. 

Dentre as premissas estabelecidas para a simula~ao da movimenta~ao financeira, destaca
se a estratégia de produ~o e a configura~ao do empreendimento, admitidos identicos para 
os 3 diferentes processos, de forma a permitir compará-los nas mesmas bases. 

Os processos de produ~o convencionais, seja utilizando tijolos de barro ou blocos de 
concreto na confec~ao das aJvenarias, por já estarem incorporados ao setor, permitem 



32 

configurar seus custos de produ~ao com um certo grau de conforto, já que sua tecnologia 
está disseminada. Já os custos associados ao sistema de painéis encontram no pre~o do 
principal componente - o painel, um .alto grau de incerteza. lsto posto, com vistas a 
agregar a análise o mesmo nível de confiabilidade atribuído aos custos próprios dos demais 
processos, o custo do painel para o construtor (pre~o provável praticado pelo seu 
produtor) foi resultado de urna profunda análise, que permitiu obter referenciais de 
qualidade para a variável custo deste insumo. 

A op~ao de urna empresa em produzir painéis, com vistas a atender a demanda de 
construtoras que incorporaram o sistema em seus empreendimentos, do ponto de vista 
economico, ocorre, também, mediante a possibilidade de alcance de urna taxa de retorno 
atrativa para a operayao de produ~io. Esta, também obtida mediante a caracteriza~o das 
movimenta~es financeiras decorrentes da instala~io e opera~io, agora da unidade fabril 
(Figura 2). 

implantafOo da fábrica F 

Figura 2 - Movimenta~ao de recursos financeiros na unidade fabril. 

Para caracterizar a movimenta~o financeira, foi necessário configurar, em profundidade, 
o processo empregado no desenvolvimento da produ~ao de painéis em escala industrial 
para, a partir daí, reconhecer os desencaixes que ocorrem na opera~o, para entao estimar 
os encaixes necessários de pr~o para manuten~io da atratividade. O conceito utilizado foi 
o de pay-back. isto é, a identifica~o do resultado líquido obtido com a opera~o com 
vistas a remunerar os investimentos no nível de atratividade esperado, no prazo pretendido 
para o desenvolvimento da produ~o. 
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2. O PRE<:O DOS PAINÉIS 

O balizamento do prevo a ser praticado na comercializavao de painéís é funvao da escala e 
do processo de produvao pretendidos para a unídade fabril. 

Quanto a escala, adotou-se que a produyao mensal da unídade deveria atender a urna 
demanda média de 6.000 painéis/mes, o que permite realizar a construyao de 2 casas
padrao/dia. 

Quanto ao processo de produyao, simulou-se a completa implantayao e operavao da 
fábrica, onde a produyao de painéís se completa em 5 diferentes fases, divididas em 
diferentes etapas: 
(1) Preparo das matérias-primas - que envolve as etapas de recebimento e 
acondicionamento de matérias primas e do pré-processamento da fibra de coco; 
(2) Processamento da mistura - onde ocorre a moagem da escória e dosagem do 
aglomerante; 
(3) Moldagem e adensamento dos painéis- ondeas formas sao timpas, montadas e 
destocadas para a regiao de moldagem; 
(4) Cura inicial e desforma - que contempla as operay()es de deslocamento dos 
painéis para a regiao onde se processará a cura inicial, a retirada e transporte dos tubos, o 
desmonte e transporte das laterais das formas e o transporte dos bervos; e 
(5) Cura final dos painéis- que se compoe das tarefas de transporte dos painéis para 
a regiao de cura final e estoque, bem como a recupera~o de unidades avariadas e o 
carregamento do produto pronto para expediyao. 

Também utilizada como premissa para o dimensionamento da fábrica, o nível de 
mecanizac;ao utilizado foi intenso no que se refere as atividades relacionadas a moagem da 
escória, enquanto nas demais etapas do processo optou-se pelo emprego extensivo de 
mao-de-obra. 

Da simulac;ao, resultaram os montantes de recursos, identificados na Figura 2: 
lmplanta~io da fábrica (F) - que contempla o total de recursos necessários para 
deflagrar o processo de produflio, seja no que se refere a implantaflio da base ftsica da 
fábrica (a edificafiío utilizada para abrigar a unidade), seja no que se refere a aquisifiío 
de máquinas, equipamentos e ferramental em gera/. 
Custeio mensal (C) - na categoría de cu.stos diretos de produ.filo associam-se todos 
aqueles que sejam decorrentes diretamente do processo de produflio envolvendo, 
essencialmente, insumos de produ9iío (agregado a uma estimattva de perdas) e miio-de
obra, esta última alocada em diferentes equipes, associadas a cada etapa de produ9iío. 
Também contempladas na determina9iío do custeio mensa/, as contas gerais da 
administrllfilo agregam os custos referentes a administrafliO geral e miío-de-obra 
qualificada para a gestiío do processo, consumos da unidade fabril com água, energia, 
etc., e outros custos afins. A partir da área ocupada pela fábrica, considerada sua 
insta/af{ío na cidade de Siío Paulo, foram estimados os custos com locafilo, também de 
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incidencia mensa/. Por jim, completando o total do custeio, estimau-se uma verba mensal 
de contribui,ao para fundo de reserva, com o objetivo de suprir as necessidades de 
manutenfiío preventiva de equipamentos pesados e reposifiío dos demais. 
Receita mensal - é o encaixe líquido da venda dos painéis, após a incidencia de 
impostas, aqui admitidos com igual taxOf;iío tique/a presente na produfiío de blocos de 
concreto. 

A partir disso, foi possível observar a varia~ViO do pre'Vo de comercializa~ViO de um painel 
em fun~ViO do período previsto para remunera~Vio dos investimentos, para diferentes túveis 
de rentabilidade esperados pelo produtor. Esses resultados estao expressos no Gráfico I a 
seguir. 

Grafico 1 - Pn:w;o cb Painel X Prazo 
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Para a efeito de levantamento dos custos de execu~ViO de habitay()es empregando os 
painéis, optou-se pela adoyao de um prazo de 5 anos para remunerayao dos investimentos 
a urna taxa de atratividade de l 0% ano. Para esta hipótese, o preyo comercial do painel foi 
considerado de 11,14 US$. 

3. O CUSTO DE EMPREENDIMENTOS EMPREGANDO PAINÉIS 

Para análise de ganho de qualidade econonnca em empreendimentos habitacionais 
empregando o sistema de painéis IPT- IDCR, considerou-se 3 situay()es, cada qual 
associada a um diferente sistema construtivo. 
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O projeto padrao foi utilizado como referencial para a determina~ao dos quantitativos de 
servi~ demandados por cada um dos sistemas. 

O projeto foi visualizado a partir de 8 atividades básicas, desdobradas em 34 servi~os, 
para os quais agregaram-se os índices de consumo de insumos, de produtividade da mao
de-obra e utiliza~ao de equipamentos de acordo de acordo com as composi~oes publicadas 
pela PINI - TCPO (Tabela de Composi~ao de Pr~os para Or~amento ). Para os servi~os 
associados ao emprego do sistema de painéis IPT-IDCR, os índices foram obtidos por 
simula~ao. 

Dos quantitativos acima, foram dimensionadas as equipes para os diferentes servi~s, 
tomando como referencia a execu~ao de 1 única unidade habitacional, o que permitiu 
atribuir dura~oes as diferentes tarefas envolvidas, lan~ando-as em urna rede de atividades, 
conforme indicado na Figura 3, que representa a programa~ao com alvenarias de blocos de 
concreto. 

Dos itens or~ados para cada sistema analisado, apenas as atividades relativas a execu~ao 
das alvenarias e dos revestirnentos é que foram diferenciadas entre os sistemas. Isto 
porque, além das características específicas de cada um, a utiliza~ao do sistema de painéis 
dispensa a execu~ao de chapisco e embo~ no revestimento. 

Para urna unidade, os resultados alcan~ados para os custos diretos de constru~ao estao 
expressos na Tabela 1, apresentada a seguir. 

Tabela 1 - Quadro resumo dos custos diretos de 1 unidade para os diferentes sistemas. 

Sistema de alvenaria Custo da unidade Custo do conjunto % do conjunto 
alvenaria/revestim alv/rev no total 

Tipo 1 - tijolos de barro 16.039 US$ 4.386 US$ 27,34% 
Tipo 2 - blocos de concreto . 14.913 US$ 3.260US$ 21,86% 
Tipo 3- painéis IPT-IDRC 14.366 US$ 2.713 US$ 18,88% 

Os valores apresentados sao ainda mais significativos, ao se considerar que a implanta~ao 
de unidades habitacionais de baixo custo nao ocorre para unidades isoladas, mas para 
conjuntos de várias unidades. 

Com vistas a apresentar resultados globais, a programa~ao apresentada para urna única 
unidade foi submetida a um nivelamento, considerando que as diferentes equipes 
programadas fossem sendo destocadas para a execu~ao de outras unidades do mesmo 
empreendimento, reduzindo o prazo global de execu~o, fator relevante na considera~ao 
da varia~ao das taxas de retomo em cada caso. 
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Figura 3 - Rede de precedencia para execu¡;ao de 1 unidade habitacional. 
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Tomando como referencia o número de casas suficiente para absorver a produyao da 
fabrica anteriormente dimensionada, configurou-se um empreendimento composto por 80 
casas, distribuidas em 8 frentes de serviyo simultaneas, cada qual executando, em série, 1 O 
unidades. 

Esse nivelamento resultou no cronograma de execuyao apresentado na Figura 4, onde 
estíio expressos os prazos de urna única frente de serviyo (10 unidades habitacionais 
executadas sequencialmente ). 

Os prazos alcanyados foram de 312 días para as unidades do Tipo 1 ( alvenaria de blocos ), 
309 para o Tipo 2 (blocos de concreto) e 306 para o Tipo 3 (sistema IPT-IDRC). Embora 
a reduyíio nao seja sensível em termos globais, tendo em vista que outras atividades se 
tornam criticas quando da reduyíio dos prazos da execuyíio da alvenaria, o reflexo nas 
movimentay5es financeiras é bastante sensível, como apresentado a seguir. 

Referindo-se as indicayaes contidas na Figura 1, os desencaixes com custeio C1 a Cm, sao 
obtidos mediante a composiyíio de diferentes desencaixes, produzidos por incidencia de 
custos de diferente natureza. 

O primeiro componente é resultante dos custos diretos envolvidos no processo, aqui 
admitidos uniformes por atividade, conforme cronograma apresentado na Figura 4, de 
acordo com a unidade analisada. Os desembolsos associados foram admitidos como 
ocorrendo ao final do periodo de produyíio. 

Aos custos diretos, agregou-se um percentual de incidencia para expressar os custos de 
administrayíio do canteiro que, para efeito de seguranya da análise, foram tomados fixos 
para as 3 tipologías, calculado como 4% do custo direto observado no sistema Tipo 1 (de 
maior custo direto ). Os desembolsos foram considerados uniformes ao tongo da durayao 
das obras, para os 3 casos. 

Foi atribuído, também, um desembolso para cobertura das contas gerais de administrayíio 
da empresa construtora, estabelecidos como 8% dos custos diretos e de administrayíio do 
canteiro observados em cada caso, também distnouídos uniformemente durante a 
produyao. 

Estas consideray(Ses levaram o total de custeio de 1 unidade para os montantes indicados 
na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Quadro resumo dos custos totais de 1 unidade para os diferentes sistemas. 

Sistema Custo Total Economía com relaviio ao Tipo 1 
Tipo 1 - tijolos de barro 17.518 US$ -
Tipo 2- blocos de concreto 16.293 US$ 7,0% 
Tipo 3- painéis IPT-IDCR 15.693 US$ 10,4% 

Para as simulavoes de taxa de retorno nos diferentes casos, foi necessário atribuir critério 
para formavao de prevo de comercializaviio e forma de encaixe para os serviyos, para se 
identificar os montantes Pt a Pn, indicados na Figura 1. Quanto a forma de encaixe, foi 
admitido que as medivoes dos serviyos ocorrem ao final do periodo de produvao, com 
recebimentos após 30 dias, na mesma moeda (US$). Quanto ao montante, o prevo foi 
calculado através da recomposivao dos custos totais envolvidos, agregados a urna margem 
para cobertura de risco e resultado, conforme será discutido adiante. 

4. ANÁLISE ECONÓMICA DA UTILIZACÁO DE PAINÉIS 

Utilizando as informavoes descritas nos itens anteriores, foi possível especular alguns 
aspectos voltados para o desempenho económico de empreendimentos que empregam o 
sistema de painéis IPT-IDRC. 

Urna primeira parte da análise diz respeito aos prevas mínimos que devem ser praticados 
por unidade, para alcance de um nivel de rentabilidade pré-fixado para o empreendimento. 

Levando em conta que as obras empreitadas produzem altas taxas de retorno nas 
condi~es de cenário esperado, atnoui-se, inicialmente, urna taxa de retomo de 1 000/o ao 
ano, acima da moeda de referencia. 

Essa hipótese conduz a necessidade de práticas de prevo diferentes, em funviio do sistema 
utilizado, tendo em vista tratarem de transa~ financeiras próprias para cada caso. A 
Tabela 3 ilustra os resultados alcanvados, indicando, também, os resultados obtidos em 
situa~es de risco, simuladas para atrasos de 1 mes com relavao ao recebimento previsto 
inicialmente, mantida a moeda do estudo. 
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Tabela 3 - Comportamento dos diferentes sistemas para manutem;ao de nível fixo de 
rentabilidad e. 

Sistema Custo Total Pr~ Margem Taxa de 
Mínimo Resultante retomo 

p/atraso de 1 
mes no encaixe 

Tipo 1 - tijolos de barro 17.518 US$ 19.450 US$ 11,0%, 43% aoano 
Tipo 2 - blocos de concreto 16.293 US$ 18.125 US$ 11,2% 43%ao ano 
Tipo 3- painéis IPT-IDCR 15.693 US$ 17.553 US$ II,<JO/o 44%aoano 

Os resultados revelam a alta competitividade do sistema IPT -IDRC, para os mesmos 
resultados alcanyados do ponto de vista economico demonstrando, ainda, que a 
sensibilidade desses resultados é equivalente ao dos demais sistemas, nao incidindo em 
situayoes de risco mais desfavoráveis. 

De outro ponto de vista, fixado o preyo núnimo obtido para o Tipo 1, o comportamento 
da taxa de retomo nas condiyees esperadas e no cenário de risco, conforme indicado na 
Tabela 4, demonstra sensível ganho de rentabilidade alcanyado coma adoyao do processo. 

Tabela 4 - Comportamento dos diferentes sistemas para manutenyao de nível fixo de 
preyo. 

Sistema Taxa de retomo sem atraso Taxa de retomo com atraso 
Tipo 1 - tijolos de barro 1 000/o ao ano 43%aoano 
Tipo 2 - blocos de concreto 366% aoano l18%ao ano 
Tipo 3 - painéis IPT -IDCR 604%aoano 154% ao ano 

De outro lado, a adoyao do sistema empresta urna situayao de conforto bastante grande 
com relayao ao risco provocado por acréscimo no preyo dos painéis. Para que os custos 
de produyao se situem nos níveis dos alcanyados no sistema Tipo 2 (16.293 US$), o preyo 
do painel poderla crescer em até 41% acima dos ll,14 US$ considerados para a análise 
enquanto que, para o Tipo 1( cujo custo é de 17.518 US$) este crescimento poderla 
superar 1300/o. Este fato é bastante relevante, tendo em vista que, para determinayao do 
preyo inicial do painel, a considerayao quanto a distancia de transporte entre a fábrica e o 
canteiro foi fixada em 35 Km, base para o estabelecimento dos custos de translado do 
painel. 
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Este trabalho apresenta urna vislio geral das possibilidades existentes de produ~ao de 
vários tipos de cimentos a partir da escória de alto-fomo, sem o emprego de clinquer. 

Todas as alternativas aqui apresentadas sao de viabilidade técnica comprovada e podem 
atender a finalidades específicas ao menor custo. 

1. VANTAGENS DA PRODUCAO DE CIMENTOS DE ESCÓRIA 

Urna das principais vantagens da produ~ao de cimentos com escória é a facilidade de 
produzi.r cimentos com composi~ao química, desempenho e costo bastante diferentes, 
sem altera~oes substanciais no processo produtivo. Em outras palavras, os cimentos de 
escória abrem a possibilidade de projetar o cimento mais adequado para cada 
aplicafiio específica. 

O mercado brasileiro de cimento Portland oferece poucas alternativas de cimento, 
levando a constru~ao civil a utilizar o mesmo material em fun~s onde um cimento de 
menor resistencia e mesmo de diferente composi~ao química seria mais adequado, 
gerando desperdício social. Urna das razoes para esta "padroniza~o"do mercado de 
cimento é que a sua fabrica~ao exige urna propor~ao entre calcário e argila que atenda 
limites determinados. 

A constru~ao de urna fábrica de cimento Portland é um investimento de centena de 
milhoes de dolares, urna vez que os equipamentos sao caros exigindo investimentos 
elevados para atingir escala competitiva. Já a produ~o de cimento a partir da escória de 
alto fomo é muito mais simples e a viabilidade pode ser obtida com investimentos na 
ordem de centenas de milhares de dolares. 

A figura 1 apresenta urna compara~ao entre as estruturas produtivas das fábricas. As 
fábricas de cimento de escória dispensam a explora~ao de jazidas, o preparo de matérias 
primas e, o que é muito importante, dispensam a calcina~ao das matérias primas. Esta 
calcina~ao, realizada a temperaturas por volta de 1500°C em fomos rotativos com até 
1 00 m de comprimento, é responsável por algo entre 40 e 60% dos custos de produ~ao 
dos cimentos (NEVILLE, 198 1) e por formidável consumo de energia. 

2. CIMENTOS DE ESCÓRIA GRANULADA DE ALTO FORNO 

O Brasil produz cerca de 7 milh5es de toneladas/ano de escória de alto forno. Oeste 
total, aproximadamente 5 milhoes sao produzidas pelas grandes siderúrgicas que utilizam 
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2. CIMENTOS DE ESCÓRIA GRANULADA DE ALTO FORNO 

O Brasil produz cerca de 7 milhoes de toneladas/ano de escória de alto fomo. Deste 
total, aproximadamente 5 milhoes sao produzidas pelas grandes siderúrgicas que utilizam 
o carvao de coque como combustível. Deste total, cerca de 3 milhoes de toneladas destas 
escórias, de composi~ao química básica (rela~ao CaO/Si02> 1 ), foram utilizadas como 
adi~ao no cimento Portland. 

Outros 2 milhoes sao produzidos em siderúrgicas que operam empregando carvao 
vegetal como combustível e que, por possuirem urna composi~o química ácida (rela~ao 
Ca0/Si02 < 1) nao sao empregadas atualmente como adi~ao ao cimento. 

A Tabela 1 apresenta urna compara~ao da composi~ao química típica dos dois tipos de 
escória de alto fomo citados e do cimento Portland. 

A hidrata~ao dos cimentos Portland e de compostos similares se dá em duas etapas: a 
primeira é a dissolu~ao dos compostos anidros. A segunda é a precipita~ao de 
compostos hidratados, formando um volume maior do que a quantidade inicial de 
sólidos, e, por esta razao, ganhando consistencia e resistencia gradativamente. 

No entanto a velocidade de dissolu~ao de compostos desta natureza na água 
depende,dentre outros fatores, da basicidade do material. Como as escórias sao muito 
mais ácidas do que o cimento Portland elas reagem muito lentamente com a água, 
levando até 57 horas para iniciar a pega (SILVA, FLORINDO e ALMEIDA, 1991). 

Por esta razao, em termos práticos o emprego de escórias como aglomerantes está 
condicionado a ace/erafiío ou ativafiío do processo de dissolu~ao e precipita~o. Esta 
ativa~ao pode ser feita pela (a) mistura com compostos químicos; (b) eleva~ao de 

. . .. . 

<;~Cinavao ,' 
í45ó tic.·\·'· ··.··.· ... ···.·· . 

Adi~oes 

Coleta da 
escória 

Secagem 
IOOOC . ......... 1 .......... . 

Ativadores --""1 Moagem 1 

Figura 1- Compara~ao entre a estrutura necessária para a produ~ao de cimentos de 
escória e de cimentos Portland 
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Tabela 1- Composi~o química típica de escórias de alto fomo brasileiras e do clinquer 
Portland (%) 

Escória Básica Escória Ácida Cimento Portland 
(BATTAGIN& (adaptado de (T A YLOR, 1992) 
ESPER, 1988) SOARES, 1982) 

Ca O 40-45 24-39 66 

Si02 30-35 38-55 22 

Al20 3 11 - 18 8- 19 5 

MgO 2,5-9 1,5-9 

Fe203 0-2 0,4-2,5 3 

FeO 0-2 0,2- 1,5 

S 0,5- 1,5 0,03-0,2 

CaO/Si02 1,31 0,68 3 
média 

A ativa~o química é a mais usual. Ela se da tanto pela eleva~o do pH da água de 
arnassamento para valores acima de 12,5) (VOINOVITCH, RAVERDY, DRON, 1981) 
como pela altera~o da concentra~o de íons de cálcio e de sílica na água de 
amassamento. 

3. ATIVACAO CÁLCICA 

A cal hidratada é o mais antigo ativador empregado em escórias de alto fomo. SECO DE 
LA GARZA (1913) relata que em Bilbao, Espanha já existia urna fábrica de cimento 
baseado em escória granulada de alto fomo moída misturada com teores de cal hidratada 
ou cal hidráulica entre 15 e 30%. 

A cal além de elevar o pH, participa da rea~o de hidrata~o. VOINOVlCH & DRON 
(1976) propuseram a seguinte estequometria para a reacao de hidrata~o: 

CsS3A + 2Ca0 + 16H20 -+ C~13 + 3C-S-H 

50 

40 

~ 30 

~ 20 
~ 

10 

o 

..... 

/__......-< 

o 2 

· dade ( dia.s, -- ,_____ 
364 r-

2" 

4 6 8 JO 

Figura 2- Ativacao de escória de alto fomo com cal hidratada (a partir de Sll.. V A, 
FLORINDO & ALMEIDA, 1991) 
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O IPT desenvolveu estudo abrangente sobre ativa~ao de escória de alto forno da 
COSIP A com cal hidratada. 

Figura 2 sintetiza os resultados de resistencia mecanica obtidas com a escória moída na 
finura Blaine 623 m2/kg e com tra~o 1:3 (cimento : areia, em massa) com o fator 
água/cimento variando de O, 48 a 0,51, mantida constante a consistencia (SIL V A, 
FLORINDO & ALMEIDA, 1991).0s dados mostram que a resistencia a compressao em 
idades de 28 días cresce com o aumento do teor de caL Nas idades de 91 a 364 días a 
resistencia decresce com o aumento do teor de cal até valor em torno de 1 0%, 
apresentando um ligeiro crescimento para valores superiores. 

Em outro estudo, que buscava o desenvolvimento de um cimento de aJvenaria, foi 
avaJiado inclusive o efeito do tipo de cal hidratada (dolonútica, cálcica e cal de 
carbureto ). Estudaram-se cimentos de escória e cal hidratada com teores de cal variando 
entre 10 e 50% (CINCOTTO, BATTAGIN & AGOPYAN, 1992), e ficou demonstrado 
que pode haver um crescimento da resistencia aos 364 días para teores de cal maiores do 
que 1 0% e menores que 400/o, dependen do do tipo de caL No entanto, para adi~es de 
cal de 1 O% nao foi observada influencia significativa do tipo de cal. 

Os tempos de pega sao fortemente influenciados pelo teor de cal hidratada. Apenas O, 1% 
de cal hidratada reduze o tempo de pega de 56:50h para 16:35h e teores de 2% 
produzem cimentos com tempo de pega de 2:05h, valor inferior ao dos cimentos 
convencionais (SILVA, FLORINDO & ALMEIDA, 1991). 

4. ATIVACAO SULFATO-CÁLCICA- O CIMENTO IPT-IDRC 

A adi~ao de sulfatos, como a gipsita (Ca2S04.2H20) e o fosfogesso, propiciam a 
forma~ao de etringita (C3A.3CaS04.32H20) acelerando levemente a pega (REGOURD, 
1980). Em termos práticos é mais efetiva a mistura com sulfatos e hidróxido de cálcio 
(T A YLOR, 1992). Esta mistura permite produzir cimentos de escória, com teores muito 
baixos de cal hidratada, reduzindo a aJcalinidade final do cimento, o que viabiliza o 
emprego de fibras vegetais como refor~ (AGOPY AN & JOHN, 1994). 

Nestes cimentos é necessário o controle do teor de gipsita, urna vez que teores elevados 
levam a urna perda de resistencia, na de carbonata~ao que ocorre posteriormente, e 
podem aumentar a solubilidade do cimento (JOHN & AGOPY AN, 1993). Por estas 
razoes de um teor inicial de 1 00/o de gipsita o cimento IPT -IDRC emprega agora teores 
menores do que 6%. 

A Figura 3 apresenta a influencia do teor de cal na aJcaJinidade livre do cimento. O valor 
permanece relativamente estável até o teor de 5%, apresentando um crescimento de 300/o 
quando se eleva o teor de cal hidratada presente no cimento para l 5%. Deve-se obsevar 
que estes teores sao sempre inferiores aos observados nos cimentos Portland. Baixos 
teores de aJcaJinidade propiciam também urna acelerayao da carbonatayao, reduzindo-se 
ainda mais a aJcalinidade. 

A resistencia mecanica obtida empregando-se escória moída na finura 420m2/kg, ativada 
com urna mistura de cal hidratada variando entre 2 e 5%, e de gipsita (5%) estao 
apresentados na Figura 4. 
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Figura 3 - Ifluencia do teor de cal adicionado na alcalinidade livre do cimento 

Embora exista um crescimento quase linear na resistencia aos 7 dias, quando se eleva o 
teor de cal hidratada, observa-se que para as idades de 28 e 90 días. o resultado obtido 
com 3,5% de cal hidratada é sensiveJmente inferior aos obtidos com 2 e 5%. Esta 
irregularidade foi observada também quando se empregou 4 e 6% de gipsita na mistura, 
indicando que ativa~ao mista é mais complexa. 

Os resultados obtidos demonstram que, em algumas situayües, pode ser interessante 
elevar o teor de cal hidratada de 2% para 5%, ganhando-se resistencia inicial, o que 
ainda facilita o manuseio dos painéis IPTIIDRC. 

TANGO & VAIDERGORIN (1991) apresentaram resultados de resistencia a 
compressao de mini-cilindros de pasta de cimentos de escória de Fos-sur-Mer 
(Siderúrgica So11ac), Fran~ de composi~ao semelhante a de escórias nacionais. 
Avaliando a hidrata~ao com auxílio de análise térmica diferencial, espectrografia de infta
vermelho e de difra~ao de raios-X. A ativa~ao sulfato-cálcica foi comparada coma sodo
suJfática e a cálcica, apresentando os melhores resultados comas propor~oes 1:0,10:0,05 
(escória : cal hidratada : gipsita). Para esta mistura obtiveram-se resistencias de 29,7 
MPa aos 7 días; 41,9 MPa aos 29 días e 51,4 MPa aos 63 días e 55,5 MPa aos 91 días de 
idade. A etringita formou-se apenas durante o estágio inicial de hidrata~ao, mantendo-se 
aparentemente constante após 7 días. Este aglomerante apresentou picos característicos 
do hidróxido de cáJcio bastante pronunciados as idades pesquisadas, indicando relativa 
alcalinidad e. 
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Figura 4 - Influencia do teor de cal hidratada na resistencia meclnica de cimentos com 
baixa alcalinidad e utilizando escória, cal hidratada e gi psita ( 5%) 
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5. ATIVACAO COM SILICATOS E SAIS ALCALINO-TERROSO 

A utilizavao de compostos como o carbonato de sódio (Na2C03}, silicatos de sódio 
(Na20.xSi02}, silicatos de potássio (K20.xSi02}, e mesmo hidróxido de sódio (NaOH) 
puros ou em mistura com cal hidratada (Ca(OH)2) ou sulfato de cálcio (Ca2S04) como 
ativadores produz todo um grupo de cimentos com excepcional desempenho (T ALLING 
& BRANDSTETR. 1981 ). Com estes compostos é possível a produvao de cimentos de 
escória a partir de escórias de alto forno ácidas, bem como de escorias silíco~aluminosas 
procedentes de outros processos industriais. 

Já em 1940 PURDON estudou a ativaviio de escórias básicas por NaOH e misturas de 
Na2COJ e Ca(OH)2, patenteando algumas formulavoes. Já o IPT, ainda na década de 80, 
também realizou estudo de ativaviio com NaOH e limitou o teor deste a concentrayao de 
1 normal e com outros ativadores (TEZUK.A, FLORINDO & sn., V A, 1984 }, 
observando-se bons resultados. Na ex-URSS e na Polonia existem fábricas destes tipos 
de cimento, operando algumas ha mais de 30 anos produzindo cimentos de elevada 
resistencia inicial e resistencia de valores de até 120 (GLUKHOVSKY, 
ROSTOVSKAJA & RUMYNA, 1980). Na Finlandia, foi desenvolvido o cimento 
conhecido como F cement (FORSS, 1983). Atualmente estao sendo desenvolvidas 
pesquisas no Canadá. (DOUGLAS, Bll.,ODEAU & BRANDSTETR. 1991) e na Suécia. 

Está em desenvolvimento no IPT um estudo de ativayao de escórias básicas de alto forno 
utilizando-se como ativador misturas de silicatos de sódio, com diferentes composiyües 
químicas e cal hidratada. A Figura 5 apresenta alguns dos resultados obtidos, 
empregando-se escória com finura Blaine de 622m2 /kg, 5% de cal hidratada, fator 
água/cimento de 0,48 e trayo 1:3 (cimento: areia normal). Observa-se que, já com 24h 
de idade, é possível atingir resistencias a compressao equivalentes ou superiores a dos 
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Figura S -Influencia da composivao química do silicato de sódio na 
resistencia mecanica 

cimentos Portland aos 28 días idade. 

O tempo de início de pega destes cimentos é geralmente menor que o do cimento 
Portland, e depende da composiyao química do ativador e da composiviio química e 
finura da escória e do fator águalcimento. 

Pelas suas caracteristicas mecanicas, este cimento é adequado a produvao de pré
moldados, especialmente aqueles em que é desejável urna elevada resistencia mecanica. 
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6. PERSPECTIVAS 

Existern várias tecnologías viáveis disponíveis para a produ~ao de cimento a partir da 
escória de alto fomo e de outras escórias, corn características de desernpenho e custo 
bastante variáveis. 

As condi\X)es de mercado interno sao favoráveis a introdu~ao de novos tipo de cimento e 
a adi~ao de escória rnoída ao cimento Portland por ocasiao da prepara~ao do concreto. 
Atualrnente, estao ern avan~ado processo de negocia~ao duas transferencias de 
tecnología no irnbito do IPT. 

Ernbora boa parte da escória básica já disponha de mercado atualrnente, a dissemina~ao 
de plantas para produ~o de cimento de escória sern clínquer deve ser atrativa para as 
siderúrgicas. Do ponto de vista comercial, este novo mercado é urna oportunidade única 
de aumento do faturamento urna vez que as possibilidades de aumento do pr~o de 
venda da escória acima dos niveis atualrnente praticado sao rnuito limitadas no mercado 
atual explorado (produ~ao de cimento Portland). Ern segundo lugar, a diversifica~o de 
consumidores é, do ponto de vista estratégico, rnais segura. Ern terceiro lugar, o 
estabelecimento deste novo mercado é urna oportunidade concreta para os produtores de 
escória contribuirern para a solu~ao de urn importante problema social brasileiro que é o 
da redu~ao do déficit habitacional. 

Do ponto de vista dos usuários, a fabrica~o deste tipo de cimento é urna excelente 
oportunidade de investirnento. Corno foi dernonstrado, a excepcional flexibilidade de 
urna tabrica de cimento de escória a toma irnbatível ern inúmeras aplicay3es. 
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VIABILIDADE DE PAINÉIS PRÉ-MOLDADOS REFORCADOS COM 
FIBRAS VEGETAIS PARA HABITACÁO POPULAR 

V. M. John 1 V. Agopyan 1 G. C. Pecoraro 1 E. Monetti 

RESUMO 

Este traba!ho apresenta sistema de painéis estruturais para paredes, refor~ados com fibras 

vegetais (scm armadura), desenvolvido no IPT com recursos do IDRC. 

As fibras aumentam a resistencia a impactos da matriz de argamassa de cimento de escoria 

granulada de alto forno, especialmente desenvolvida para proteger as fibras, pennitindo a 

produyao, manuseio, montagem e uso dos painéis sem armadura. 

Após urna descri9ao do uso de fibras vegetais sao resumidas as características do material e do 

componente. Resultados da análise da durabilidade - o principal problema a ser abordado -

revelam que o compósito desenvolvido é durável. Estudo de viabilídade económica comprova · 

que o produto é competitivo com a alvcnaria tradicional de desempenho similar. 

A tecno!ogia está em fase de transferencia para o mercado. 

1. INTRODUCÁO 

Os painéis 1PT/IDRC sao pré-moldados confeccionados com argamassa de cimento de escoria 

de alto forno reforyada com fibras de coco. 

Os materiais fibrosos sao polifásicos. com duas fases básicas: fibras e a matriz na qual as fibras 

cstao envolvídas. A fum;ao principal das fibras é servir de refon;o mecánico, senda normalmente 

o seu volume bem menor que o volume da matriz. 

No caso particular da indústria da Constrw;ao Civil, as matrizes mais empregadas sao frágeis 

(rompem-sc scm dcforma((ao plástica), notadamente pastas, argamassas e concretos de 

aglomerantes rninerais. Com a adi,;ao de fibras, as propriedades- mecanicas estáticas, 

principalmente o módulo de elasticidadc e as resistencias a tra¡;ao e flexao sao alteradas 

(AGOPYAN, 1993). Fibras de altas resist~ncia mecanica e módulo de elasticidade melhoram 

estas propriedadcs, enquanto que fibras de baixo módulo de clasticidade, como as vegetais. 

podcm toma-las inferiores :\o entanto, mcsmo fibras de módulo de elasticidade inferior ao da 
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r!~:J.triz e de baíxa resistencia mcdnica rnelhoram. sigr:iíicativamcJilc, a rcsistcnci-1 a cargas 

din;lmicas (impJCtos) e o comportamento pós-fissurayao. 

As rupturas por cargas dinamicasiimpactos- s0licitac;ocs muito breves e, via de rcgra, rt!pditívas 

- dependem muíto da velocidade de propaga~ao das fissuras e d2 energía dispendid:1. na sua 

forrna¡yao. A presen¡ya de fibras diminui a velocidade de propaga.yao das fissuras. lsto oco1Te 

porque para urna fissura transpor urna fibra exige-se um trabalho adicional na c~formay:'io, 

arrancamento ou ruptura desta fibra. o rnesmo efeito é tarnbém responsávcl pelo surgimento de 

múltiplas fissmas, aumentando aínda mais a díssipa~ao de energia. É por esta razao que os 

compósitos resistem melhor aos esforc;os de manuseio e uso que os rnateriais frágeis, mesmo 

eventualmente tendo uma resistencia a trac;ao e flexao inferiores que a matriz original. A figura 

1 sintetiza este efeito das fibras em urna matriz frágil. 

Em estágios ma1s avan«y:ados de fissura9ao devido a cargas estáticas ou dinamicas as fibras unem 

as partes separadas pelas fissuras, evitando rupturas bruscas e conferindo ductilictadc ao 

compósito. Assim o compósito ao invés de romper-se irnediatamente após a fissurayao da 

matriz pode apresentar urna deforrna¡;ao plástica considerável. 

/fissura 
JI:. . . : .. . ' 

tensao • ··. · · ·-. ·. · 

fibras _,Z ~;.=_~---..··_--_---~-·=--~=:~-~ 
r~.) tensao 

·- - . . . 

Figura 1 - Funcionamento das fibras como refor9o de matrizes frágeis 

O ernprego de fibras também reduz em rnuito o risco de fissurac;ao devido a retrac;ao por 

secagern de matrizes. Este efeito é notável mesmo quando se empregarn fibras de baixo módulo 

de elasticidade, como as plásticas e as vegetais (AGOPY AN; 1991 ). 

4 c::::o 
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2. FIBRAS VEGETAIS COMO REFORCOS DE MATERIAIS DE 
CONSTRUCAO 

O refor9o de materiais de constru9ao com fibras vegetais é conhecido há milenios, e o emprego 

de fibras vegetais como refor9o do gesso vem desde o Renascimento. Apesar de um grande 

número de trabalhos de pesquisa comprovarem a eficiencia das fibras vegetais como refor90, o 

seu emprego na produ9ao industrial é ainda muito pequeno. 

A T abela 1 a presenta as características princípais de algumas das fibras existentes no Brasil e na 

América Latina, possíveis de serem empregadas na construc;ao civil (AGOPY AN, 1991 ) . 

T b l 1 Fb b ·¡ . 1 b d a ea - 1 ras ras1 etras - e a ora . d (JOHN & AGOPYAN 199") a a pansr e ..) 

Fibra Düimetro Compri 1 Resist. a i\tóllulo de Alonga- Celu- Produ~ao Prc~o ! 

(mm) -mento tra~ao Elasticida- memo na lose brasilcíra (USSiron) 
(mm) (l\-1Pa) de (GPa) ruptura (%) (Gton/ano) 

(%) 

Coco 0,21 - 0.37 10-200 99- 116 1,5-4.2 23-43 -50 2,00 150 

Sisal 0,28-0,40 até 1000 275-350 15 -5 -66 0.25 100-200 

Papel nd 1-2 300-500 10-40 nd -lOO 0.2 150- 200 
jornal 

Bambú nd 2,3- 3,5 73- 505 5,1 - 24,6 -3,2 nd nd nd 

Juta 0,02- 0,1 váríos m -230 nd 3,7-6.5 -70 nd nd 

Malva 0.009-0.12 1.5- 5 -230 nd -5 -70 0,25 nd 

Piar;ava -5 500-600 -140 -5.6 -6 nd 0,10 nd 

3. DESENVOLVIMENTO DO COMPÓSITO 

Compósitos baseados em matriz de cimento Portland e fibras vegetais apresentam baixa 

durabilidadc quando expostos a umidade porque a lignina, urn dos componentes das fibras, é 

facilmente decomposta cm meio alcalino e ar¡uoso. Por esta razao, as fibras perdem a resistencia 

mecánica e reduzcm o seu alongarnento na ruptura. 

As fibras de coco possuem maior quamidadc de lígnina que as de sisaL No entamo, por 

possuírem uma estrutura mais compacta, a sua dcgradac;;ao é mais lenta que as fibras de sisal. 

Por esta razao, no estudo realizado no lPT, f0i sclecionada a fibra de coco (JOHN & 

AGOPYAN, l'FI3 e IPT,_l9S9) 
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Para controlar o ataque alcalino foi dcst.:nvoh ido u m cimento de bah. a alc:1linitbd e, basca do 

em escória granulada de alto-torno moida a finura Blaine de 400 m::íkg, ativ;-:d,l por_~ip_sita 

( 1 0%) e urna pequena quantidade de cal hidra!.ada (2%) (CINCOTTO & JOHN, l990Y 

Atualmente a composi~ao do cimento foi revista 

O compósito, no trayo 1:1,5:0,51 (cimento : areia : água) com um volume de 2% de fibras com 

comprimento médio de 30mm pode ser misturado cm betoneira de cixo inclinado. A presen~a 

das fibras nao afeta significatívamente a resistencia a compressao e n:duz levemente a resistencia 

a tra~ao na flexao. No entanto a resistencia aos impactos é duplicada pela prescnva das fibras 

(AGOPYAt~ & JOHN, 1991). 

4. COMPONENTES 

Os componentes foram desenvolvidos levando cm conta que eles devem ser facilmente 

produzidos em canteiro ou em urna pequena indústria de pré-moldados e montados fac.ilmente 

sem o emprego de equipamentos pesados. 

Os painéis, com a altura do pé-direito, s5.o vazados (figura 2). O projeto foi definido buscando 

_ facilitar a execu~ao de juntas e possibilitar o transporte por duas pessoas. A geometria do painel 

somente foi viabilizada pelo emprego das fibras como reforc;o: devido as pequen::1s espessuras, 

nao seria possível obter cobrimentos de armaduras adequados, e, a curto prazo, acorrería 

- corrosao das armaduras. 

As formas para produ~ao das pec;as em laboratório foram confeccionadas em madeira, sendo os 

furos produzidos por tubos de ac;o. A presenc;a das fibras perm.ite a fácil remo<;:ao dos tubos de 

a<ro Jogo após o inicio da pega. 

O painel tem urna massa unitária seca de 1850kg/m3 estimando-se urna porosiáade de 12% 

decorrente principalmente da inclusao de ar pelas fibra!?. A resistencia térmica do painel, 

(mm) 

Figura 2 - Se<;:oes transversais dos painéis 
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calculada a partir de sua condutibilidade térmica, é de 0,4m2 k'"'W"" 1, em temperaturas normais. 

Urna parede de 2,4 m de altura apresenta resistencia a compressao de 6,48 MPa, módulo de 

elasticidade de 9,65 GPa e coeficiente de Poisson de 0,167 {AGOPY AN & JOHN, 1991 e IPT, 

1989). 

Forarn tarnbérn realizados ensaios de choque térmico, estanqueidade a água e resistencia ao 

impacto de carpo mole. Durante os ensaios foi observada urna deficiencia de aderencia entre os 

painéis, devido ao acabarnento liso do painel. Este detalhe foi corrigido pelo tratamento da junta 

logo após a rerno9ao das laterais das formas. 

5. DURABILIDADE 

A durabilidade foi avaliada através de ensa10s de envelhecirnento acelerado, ensa1os de 

envelhecimento natural e do rnonitorarnento dos produtos em uso. O ensaio acelerado consistiu 

de ciclos de molhagem e secagem (QCT) com ciclos de 8h de molhagem e Sh de secagem por 

680h. No entamo este ensaio, considerado bastante agressivo, nao conseguiu simular 6 meses 

de envelhecimento natural. Devido a cornposi9ao do cimento, foi também realizado urn ensaio 

de carbonatado acelerada que demonstrou que o cimento perde resistencia mecanica devido a 

carbonata<;ao. A perda de resistencia observada foi julgada aceitável. 

No ensaio de envelhecimento natural foi observada a perda de resistencia a tra<;ao na flexao em 

argamassas (sem fibras) de aproximadamente 50%, similar a observada no compósito e uf11a 

diminui;ao da dureza superficial de argamassas e compósitos. No entanto entre os 6 e 12 meses 

de exposi<;ao foi constatado um crescimento, nao significativo ao nivel de confianp de 95%, na 

resistencia a flexao {IPT, 1989). 

No protótipo (figura 3), cujas paredes estao revestidas por somente urna pintura PVA nao foi 

observada após 4 anos de uso, qualquer perda de dureza superficial em paredes expostas as 

intempéries e mesrno cm testemunhos, scm pintura, colocados em contato com o solo e chuva. 

A contradi<;ao entre os resultados de envelhecimento natural e acelerados pode ser ao menos 

parcialmente explicada pelas diferent;as geométricas das pe~as. Os carpos de prava subrnetidos 

a envrlhccimento natural possuiam apenas 0,5 cm de espessura. Por esta razao sao submetidos a 

violentas varia~oes devido a mudan<;as de umidade e temperatura, sao relativamente frágeis, e 

extremamente sensíveis as condi¡;;oes de moldagem, especialm~nte a ocorrencia de água de 

exudaí¡ao (JOHN & AGOPYAN, 1993). 

No entanto, cm um ponto drJ box ondc foi mantido um gotejarnento constante observou-se urna 

perda de dureza superficial e lixivi¡u;fto localizado.s Análise por difra<;ao de raio X indicou fone 

presen¡;:a de gipsita, provavelmente oriunda da áecomrosi~ao da etringita ( .-\GOPY AN &. 

JOHN, 1 C)Sl2) Para controlar o efeito, após estudo de dcsempcnho mecanico do cimento. o reor 
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de gipsita no ómento foi reduzido uc 1 O para 6!)-~, obtendc1-se inclusive uma redu~ao de custo 

do produto. 

Hoje considera-se que o compósito deserivolvído apresenta durabilidade adcquada. 

6. PRODUCAO DOS PAINÉIS 

O fluxograma apresentado na figura 4 resume o esquema de prodw;ao dos painéis. Além das 

etapas tradicionais na produr;ao de pré-moldados de concreto, existe um setor para corte das 

fibras e moagem de escória granulada de alto forno, que compreende um estoque de matéria

prima, equipamento de moagem (incluindo dispositivos de transporte, separac;:ao pneumática 

dos finos, filtros de ar, etc .. ) e o estoque da escória moída. 

Figura 3 -Vista do protótipo construído na Rua Joao dos Santos Abreu, 607- Vila Nova 

Cachoeirinha - SaoPaulo-SP 

A mistura do compósito é realizada em betoneira convencional, de eixo inclinado, iniciando-se, 

pela ordem, com areia, escória, cal, gipsíta e água. Quando a mistura se encontra 
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homogeneizada sao adicionadas gradualmente as fibras. o tem~o total da mistura é de 

.aproximadamente 4 · minutos. O compósito é a seguir lan~ado, senda adensado em mesa 

vibratória. 

Após o lan;:amento, os painéis ainda nas formas sao transportados para a área de cura iniciaL A 

remo~ao dos tubos que fazem os vazados é realizada proximadamente 1 hora após o lanyamento 

do compósit~ Após urna noite é possive! remover as laterais das formas e após 40h o painel 

pode ser transpori.ado livremente para a área de cura final, que deve prosseguir até 14 dias . 

...---, 
,___~ - _ __,.. \ ..._______, 

FIBRA F!CAG::t.. FieRA 
DE DE COCO 

COCO PICADA 

AGUA 
MISTURA E 
MOLDAGEM 

CURA 

Figura 4- Fluxograma da produyao dos painéis 

r-

OPERA<;ÁO __ ) 

ESTOQUE ':/ 

G 

Na ftgura 5 este'. c.presentado o lay-out da fábrica. Para a prodU<;ao de aproximadamente 260 

painéis por d!a de trabalho estima-se ser necessária urna área total de 12700m2 senda 

aproximadamente 2. J 00m2 de área coberta. 

lmcdiatamentc após a moldagem os paínéis sao colocados na area de cura inicia! A desforma é 

realizada em 3 etapas. Iníci<1lmente sao retirados os tubos, a segwr as laterais das formas e, 

finalmente o p;:lincl é transportado para 1! área de cura final 
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Figura 5 - Lay-out da fábrica projetada 

7. VIABILIDADE ECONÓMICA 

O investimento total em equipamentos para uma fábrica de aproximadamente 260 paineisídia, 

equivalente a 104m lineares de parede, está estimado em US$268.500, sendo US$90.000 em 

- formas metálicas. 
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Figura 6 - Compara«;:ao de pre«;:o de alvenaria de blocos de concreto com 9 cm de espessura, 

com pre~o e custo dos Painéis IPT IIDRC. 

Urna avalia~ao inicial realizada na EscoJa Politécnica-USP, estimou que o custo de 1m2 de 

parede construida com o painel é de US$8,80 (excluindo-se os impostes sobre servic;os,)PI._e. 

ICMS). Considerando-se um payback (retorno total do in vestimenta - sem valor residual) de 60 
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- meses e urna remunerat;ao de l 0,5% a.a., o pre~o da parede estaría estimado em US$9,84 

(figura 6). Urna parede em alvenaria de blocos de concreto de mesma espessura tem seu pre<;:o 

básico estimado em US$12.36. No caso de um orgao sem fins lucrativos, o pre~o será· de 

US$8.80. É imponante observar que a parede feita com os painéis IPT/IDRC tem desempenho 

equivalente ao da alvenaria. 

Estcs custos vao ser reduzidos significativamente com o crescimento da escala de .produvao, 

tanto devido a dilui¡;:ao dos encargos administrativos {aproximadamente 10% do custo da 

parede na escala estudada) como pelo ganho em eficiencia no processo, em especial nos custos 

de moagem da escória (20% do custo do painel). 

8. CONCLUSÓES 

. Atualmente está em desenvolvimento um projeto para a transferencia da tecnología ao meio 

produtor. Como pane deste projeto estuda-se a otimiza~ao do produto, incluindo urna nova 

avalia~ao de desempenho bem como o aperfeiyoamento do travo da argamassa visando urna 

economía sem redw;:ao do desempenho da parede final. 

As principais conclus6es até agora obtidas sao: 

1) É possível produzir painéis pré-rnoldados utilizando-se como refon;:o apenas fibras 

vegetais. 

2) O aglomerante a base de escória granulada de alto forno, aprcsenta desempenho técnico 

satisfatório e por isto pode ser utilizado na construcriio civil, como urna alternativa ao 

Cimento Portland e outros aglomerantes; 

3) A durabilidade é satisfatória, conforme ensaios laboratoriaís e o desempenho em uso do 

protótipo. Atualmente está sendo realizada urna comprovayao adicional pela retirada de 

fibras após 4 anos de uso. 

4) Os dados hoje disponíveis confirmam a viabilidade economica do sistema. 
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MATEIUAIS REFOR(:AHOS COM FlllRAS VEGd'AIS. 
i 

JOHN, V.M. (1) e AGOPY AN, V. (2) 

RESUi\10 

Al¡¡uma:1 dlls fibra~ vegctais disponiveis no mercado brasíldro podem ser cmpregada.s para u refc 

de matcriais de constru;;!io civil. 

O principal problema a ser enfrcmado é a dur rtbilidadc destas fibras em meio a<¡uoso alcalino 

estudo da durabilidade de compósims com fibras wgctais requcr metodología adequada. N• 

sentido, algumas "''!!-'~~tOe~ s!io npreser.tadas 

A c~pericncia bra.iilóra indit:a que e posm·el produzír .compósitos de fibras vegetais duní· 

empa·g.mdo·sc dm<ntos ,Je baixa akalinidade. Com .estts co.mpósitos é possívrl produzir phi 

estrutur"i'. de grand~s dun~nsoes ~em o cr11prcgo de armadura d~ a~o 

l.INTHODU~ÁO 

O refor¡;o de materiais de constru~lo com libras vege!ais é conhecido a milt!nios, e o empregc 

fibras wgetais como refor~o do gesso vcm desde o Renascimi.'lliO. Apesar de um grande númerc 

trabalhos de pesquisa comprovarem a eliciéncia das libras ve11etais como rc-for~o. o seu emprc(lc 

pro.!u~iio industrial e ainda muito peque-no 

Este trabalho apresenta inicialmente as caracteristicas de algumas fibras vegetais disponivels 

Brasil que slo adecruadas para refor~ar materiais de constru¡;io civil. 

A seguir s!o diS<:utidos os principais mecanismos de degrada~lo das fibras e dos compósitos 

fom1as de controle desta degrada~Ao bem como a metodología de estudo da durabilidade. 

( l) En¡;cnheiro Civil, Pesquisador da DivisAn de Engenharia Civil do !PT e dou1orando da EPUSI 
(2) Engcnhciro Civil, l'rofcssor do Programa de Constru~!o Civil da EPUSP 
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-·----'!~'·1~ l • fibrl< brasik•rJI ichbor?.dn a pani!.!!!J.l) e:-:ceto guando indicado) 
tillr• flii.•n•tro Cuonprl· Rcsi>tindA Módulo de Alun&•· Ctl\1• Produrlo P~AI 

(!nno¡ llltnlu i IU\'l•> [lutitida· lllenlo oa lox bra•ilelra (USS/loo) 
(111m) (MI'•l de (GI't) rupturJ ("1•) (Giuoluo) 

l.(X• 150 
0,.!5 100- 21KI 
o~~~ ISQ- 200 

ud nd 
nd r.d 
0,23 nd 
0,10 Cid 

¡:, ... ::llcr<.: e ~··re:.,nrod:, a ex~orict¡<i~ dü ll'T na produ~Ao de compó~ito de cimento de e.cória de 

Úé :';·mo. de ::;,:.,a •k:•.hn;J,¡de, .\rera e fil•ra de cor.o, in.:luindo resultados de úurabihdade .:m irlade 
;!e :1!...: 4 .ar.~}s 

2. FliiR.\S \'EGETA!S !\0 ERASIL 

O es:·~.ü >r:•t~m.i:í¡·o de fibras com f.~ati:l~de de rcfor•;o de m~trize~ com~ou na lngl~terra em 

!07f• ~;o Br.~>:i c. tta";lho pic~eiro cal>c 4o CEI'EO (Centro de Pesquí.•a e o,·~env~>lvimento, 

i'<~Tl-;Mt.lllh;,,¡ •.¡u.: i••í.:íoo <l trJbaiho cm 1%0 (1) 

t\G('PYAN (J.l. ~m seu abrangcme trabalho sobre o emprcgo de libras vegetais como refor~o de 

m.l\'lz.'> !iá¡,;eís. relaciona 1'1 libras ptcncialmente uteis para a constru~ao civil. A partir de critétíos. 

ue p:t'!JnedaG<S !llecánicas {resistencia a tr<:~ao, módulo de elaSlícidade e alongamento na ruptura}, 
,.r •. ;wis:i.,as lisicas. rela.~lo entre comprimento e dHünctro. possibilidade de cultivo no Brasil, 

cu>'·'. e d>J~~bilid,Jde no arr.bicn¡e natural, seJeci,1nou 7 fibras como as maís adequhdns. Assim as 

fbr:!s <!r b.l~:•·;o de cana sAo de•;artadas pelo autor a partir de resultados do CEI'ED, que 

cn.;or,~:ou d•'i:ul<l~de C'm remover o a';ú~ar que interl<:re na hidrata,.ao dos aglomerante~. As tihras 

d~ ~h;odii''· por ter~rn pr~:~os elevados A Tabcla 1 apresema um rc~umo das caracteri$1icas fibras 

se!edc:1:.d:ts. 

(' omo tlln produto natural, as car~cteristicas das tihr11s apresentam grande variabilid!lde, com 

~odk~t•m,•s .:e va;in~~" frequ~ntemente m3iorrs que 40% ( 1; 2}. Embora apreseutem eltWada 

r~s:- ,0r.cía a tra~¡o o m•'dulo dt e!Hticidade dBs libras é menor que o das mlltrius a base do cimento 

tdc ;;n- Jú CiPa): equiv:\knte ao da> matrizcs de ges"' (de 2 a 4 Gl'a}, o t¡ue limita a sua eficiencia 

como rtf~r(o. 

A:::.:m a, pc~quisas no Drasil e no exterior ~e conceutram nas libra.1 de coco e ~isal ( l ), fartam~nte 

d:>r·.•lll\ ei; a prc¡-os r~la.i~am.:nt2 baíxv Para o relor~o de nmteriais de constru~ao civil podcm-se 

]Q 

empregadas fibras de menor comprimento. normalmente rejcitadas pelas indu1trias de amarras, 

estofados e tccdagem. tradicionais consumidoras destas fibras 

J. DlJRABli.IDADJ.: ()AS fllJRAS 

As libras vcgetais sao compostns por um grande número de células fibrons (microfibrilas) 

compostas príndpalmente por cclulos<", dentro de uma matriz composta por substancias amorfas 
predomínantem~nte li¡¡;nina e hemicelulo~o:. Este ·~nmpósito' é estruturado regula;mente cm 

numerosas parcdc~ ( 1 ). Dos cvmponentes das libras. a bgnma, urna substancia •morf~. e fadlmente 

decomposta em mcio alcalino e aquosn. ond<• sofre um proc,;,so de lixivia~o 

A dcstrui~iio da hgnina mmpe a li¡¡;J~a¡¡ entre as c¿Julas f1brosas d.: t~lulo~e. de~truindo o arraojo 

e~pacial das paredes dds fibras. Conforme mostrado na figura 1, quando expostas a solu~lo aquosa 

saturada com hidróxido de cálcio (pH ~ 12), perdem a resistencia m~inica e reduzem o seu 

alongamentc. na ruptura. 

As fibras de <:o<'o p(lssuem maior qu~ntídddc dt: lignina que as de sisal. No emanto, por pos>utrcm 

uma estrurum mais compacta, a sua r.lq;rada~iw ¿ mais lenta que a! fibras de 515aL . 

Como qualqu.:r vegetal, em amhumte natural, as libras podcm ser degradadas pela ~lo de funsoJ e 

microrgani~mos 

4. DUHAlllLIUAI)E m: CO:\li'ÓSITOS C0!\1 FIBRAS VEGETAIS 

Quando se trata de novos materiais para a constru~3o civil a avalia~lo da durabilidade é o principal 

problema a ser investigado. Dcve-se ter em considera~llo que urna habita~lo, por excmplo, é o bem 

de maior valor adquirido por urna pessoa e, também por esta raüo, deve apresentar longa vida útil 

F.m compósitos formsdos por matrizcs fr;ll;cís e libras veg~uis. doi$ fatores slo determinantes· o 

ataque alca!in<> as fibras e a incompatibilídade tisica entre libras e matrizes. 

A principal fonte de degradar;io de vegetais no ambiente natural, o ataque biológico através de 

fungos xilófagos nlo apresenta maiores preocup~s porque as matrizes empregadas apresentlUII 

pH alcalinos capazes de inibírem sua aclo 

4.1 Al>~qllc alc<~liuo as fillr111 

As tentativas de produ~!o de argamauas ou pastas de cimento Portland comum refor~ados com 

fibras ti AcAssarnm. As tclhas onduladas de cimento-sisal que foram produzidas na década de 70 em 
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p~i'e' do !<'rceiro mundo como Guatemala, Coiómbia e l'\icará¡¡ua, apresentavarn, nas con !i~Oes 
~~~~'"'n!~!\ d·-:=~~es pa!scs. \ida ut;~ ~·!\He~ t ~ ano'l (1) 

Lh.lil ~H princi¡>nis rlzoc~ rara e>la •~rida <k¡¡rad~>lo ci a elevad¡ alcalíníd~dc da água presente nos 
P•';·,, .!:\ m•tri;.o d~,· ;,;irtH.:-nrn p,,n!.:nd. '-'BJV plr c.~ ~UJ'\:l¡nr a D. A n:gtjio J;-¡ 111a!riz em tnrno tf¡t fil>rd 

~.::. :.~ ~: !·.~=~~.:,:,:..!)..: t:;.U~.h.h:tl(;.ihJ.¡ po: purosiJ;HJt"s clcvadns. pcnnítindo acumu!o de água e pela 

¡•:t'..-''''J d~ quJntiódes eie":ul~s de hídroxido de ~álcio, p;opiciandn elevada ak11linidade (5) A 

:·'·:·.'-;.;,¡ Ja ten•pcrat;.r:. ambiente pro:woca uma s.:n~ivcl acclera~ao na velc.cídadc de degrada~iio. 

í\u;, .:·.:~tnr~..~hr cst~ f:.~h.'r Je Úl'~n~d=a~:io diversas sl'tlu\')cs S~l.) po:.siveis: 

",..,ego de matnz." de bci'a akor!inidadc. cuj~ ir~ua do ;¡oro po,sua pll <: '), como o gesso e 
clíP("7l~O> éSp~cíaís, 

• r~dt!\'ol<' da a!calind~de por car~on .. ta¡;lo acelerada d• m3tnZ, 

• prot:.·~;w das li~~as com polimcru~. hidro-repclent~s corno resinas, óle.:>s e a~fahos, com agentes 

bilH{l~CM~i~xc:; da 1\!a;;~.) 'omo si~i\,~Hos e sulfatos dr: súdio ou magnesio; 

i:!lpcnncatl,líz.¡.;~o da matriz. 

• cmpre¡;o dos cornpósittls em k.c.~ís pcrm~.nent~·111e11te seco. 

.i\lgumas destas soliJ\<'t~ apresent~m elevado custo, reduzindo assim urna das vantagens das libras 
veg~tai.,.; 

Como a vc!oddar!l" de degrnda~Ao é relativ~mcnte baixa, compó~ítos de fibrM -.eg<:lais e ¡:irrl\:nto 

<(•ll>~rwrt>rlitl podcm >cr cm¡rn;g.¡dos em pc.;as r.:m que a resistencia a impactos e a dutílidade sao 

''''""''"""' ar>tnas pur curtn pcdndo de tcrnpo. como por ~"emplo. emtilrmas para concretagcrn ou 

p.:~ a; •;u.: nec~>• i!em de reten;!'!> :tper.,\s cm ante a sua fn~c de tr~nsporte e mor.ta¡;cm. 
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4.llncompatibllidade fblea 

As libras vegetais apresentam varia~Oes dimensionais devído a mud~n no tcor de umidade 

maio~es que ftS das matrizc!s de cimento Assim os repetidos ciclo' de molhagem e se<:agem 

introtluzem tensi'les e, progessivamente, v!o descruindo a li¡¡a~ao matriz-fibra, reduz.indo a 
dutilidade do material. 

4,3 Avalía~lo da durabllid1de 

Durante o ~;nvclhtdmcnto de um compósito ocorre-m, simuluMamcnte, fenomeno• de degrada\'lO 

da fibr~ ~ou da ligacio fd:'ra·m~triz e os fenómenos r.le hídrata<;!O da matriz. 

A resisténcia 11 ua~Ao do compósíto n!o é a melhor indicadora da degrada~lo especialmente nu 

primtíra:; idades nao s6 porque a hidrata~o da matril tend~ a eleva-la rrnos também porque as libras 

vegetais pouco afclam a resistEncia lltraclo do composito. Embora mais dificil de realizar, a rnedida 

da energía dissipada durante o rn5aio de tle~!o é u m indíc2dcr de dcgrad~~!o mais preciso, porque é 
menos 3fetada pc!o cn:st..:im!,!nt<-• da relh~~-~nt·üt ntt'c.i.nicl dJ!i matri:zes e rn;ús scnsiv~~ tanto a 1iga\·ao 

fibra-m:ttriz c;u::ntG a resíston<ia m~dni.;a t:!as libra.;. A re1i;:¿nda a imp~ctos e um en$~Ío de grand~ 
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Figura 2 • Cl'ntpara~Ao entre t•nsaio acelerad<' e en~elhecínt.:nto 

nanu.tll.j) 

variabilídade e, po:unto, de pouca sen~ibilídade (l ). 

Por outro lado a observa¡;lo direta da degrada~lo das libras e da interface fibra·matrill é dificil. AJ 
flbru removidas da matriz 1orrem urna degrada<;lo mcdnica durante o proccsso de extra~ o que 

dificulta a avalia~l!o de •ua resistl:ncia a tra~So. Por outro lado a superficie de contato entre a libra e 
a água do poro é coberta pnr prcrdlJtos de hídrata~~o. o que dificulta 11 sua observa~lo cm 

micros.::ópios, seudo neces~ario o d"scnvolvimento de toicnica para díssolur,;lo dos compostos 

hidratados sem Afclar as fibras. Uma solu~o útil pua ol'scrva~lo da degrada~ao da !;ga<;io fibra· 

matriz. mu pouco el1ciente para obscrva!f!c: do ataque i libra, é a análi5e tm microscópio eletrónico 

de -.arreduta (elétrons retro-cspalhados) das ser,;ilcs transversais de fibras embutidas na matriz (S). 
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R~s~¡Jiados di! ensJ:os de rnvclhccimento ctccleredo apresentarn normalmente rcsultr.dos apcnns 

cnn;f~,tr"'::\os (ti) e re:-:ni:cm corH.·Iu!'ih4 s muito limitaCas. Os ensaio!\ de molhagcm·secagem. como o 

~ ... ~c.'r 1,Q:n ... :í... Co:•Jt··t~il·.ion Tt:~:). cm cn~l!f'ó~.ito~: a~dcram n hid!itf.:-t~·ao e modificam •• form~t e a 

•;·.~!-'.ti,:~c d.>.' p•:.Jdut1H h~Jr;n:J.!os Ja m<..~t!iz. O aum..:rltl> d~ hiJJatl~.;:\u provcca tuna rcduc.;i\~) na 

fi\CO:-td.~.:~ dt liJtu d:: trH"Si\ilO tibtd-JTI.ttriz (5} o que pode minimiz<tr o t•fcito da degrada\-·ft0 da 

!ifo(io tit•r.Hndtnz. Por outro IJdo mesmo ciclos basunte agressivos wm ciclo.~ de 8h d~ molhagem 

e :Jh de s~ctgl'lll por oMOh nao consq;uem simular ó meses de envelhccimento n:ttur~l (figura 2¡ 

0 Ll'1~.:11h0 ~~t"$ \.:~ :Tl'' de ;lfl'\'::\ subc·.·.:til!os a t:nsaiC's de \!nve:hccimento tam!."!nt C Ütlhu:ncia os 

r::·-·..;;:.: .. ,!.; ( ··.1r·r .. : · Cr: ~·r;1-. :-t ú..: IL.:;:•.)r ... ·:. drrn~:~s·=·~s. ~c,f:crn maio~c..•s v:uia\'•.il!s di111cnsiorwis por 

:tr.·~J .. e.:.··:~:!: ... , ~!t· ·':.!IIJ h-.·m ü"~tK p-. f \,'\;; t,·t\;:s de: tCnl;.'!CrJtlira, e fl\)r conscqu,:Onc:a, a dt~gntda(;~o t'~ 

:¡ .. u; .=-:~o·l~tu.dJ :<\ 1 :.1r.::.L,.:ll.~~) rl.'.lll.iad .... 1::. iro lPT. corp.)S de prova de IU x SU"' '200 rnm t:xpostos no 

an.brl'll!t• dt Sj,.) Paulo. C<Jil\ inclrt·,a·, .i.o 3u0 oncntddos non e aprestrHaram spós um ano 

:tp:r:::.-.:ntJ\dlll h\1\.~.t"·.io e pc·!~Ü de durc"ZJ 5t!pCrfi~idtS No entanto em painCis nd esl'ala 1 1 cxpostos 

f'(l :r:::-:· 01h' ln:.·.1: r .· r: ... : 1r.r·~ :,r,.\rncr.o~. tk·orn•r:un qn ,n~cn:)ida~c bcm menor rrn.·· .. mo apús 4 knu~ de 

· • ¡':~.~\.\.. 1 h n.1 l.:.:·, ... !,·:il' r,·,,¡._•tir·,:· vnd::- os piur.éi.:; C\tt-rno!t esta\'am prtl!t·gidds pt'r bl!ira! e tn~'i 

.~· .. ;:.~'1 S Le ~ 1 111:w:,¡ l':l.::1<.~> I'V:\ :-·o fv: po::.s:..-d ub~:~rvclt I1Xi\'lit~J.v ll<:t'i "'biúc~ c:.-...po::.titS, 

d,·iil:.:r.td.:ml·n:e, •t b~llt."j~\:r:ct:to ~va! muo úc ,i.gua (t;) 

~.A EXPERIENCIA BIL\SILEIRA 

U Cl· !'[:!) f0i r··On•;uo, no l\ra,il. r.c e .m. Jo ~i.>tem3tico de f1bras vcgetais com vis1as ao uso como 

:•.:f ... ,r,·.J Ct: rn:ttc.·n:::s ~.:e C~l:h~f"lJ..;~.:J ci\·il. ApOs u.1:a <lv.altl~-3o d.u fibras disponivcrs. concc:ntrou seus 

t! ab¡¡lbos nas libras de sisal e co.;o. Exausti\·os estudo.1 sohre a influencia do t~or e comprimento das 

fibras e do> proce,sos de rnoldagem foram realizado5. A panir destes resultados foram 

d~>enl oh·idos e .wa!i3dos compor.cn:es habitac1tmais corno telhas tipo canal, calh<ls, pias de cozinha, 

p,__·:¡tL'!I.t..; l':1i\.p; .!' •!·.1.1, poduzi(10s ~o• prorcssu simpldic¡¡,do de con~.tnu;~'") e ma1rizcs de t.::imcr1to 

t\.'rt;.ud Er:-l!;or:i ü ,.\:.:.t:r~pcnho da t•.:tr.a tipo canal di.! J,5 m de com;;rimcuw t: lcm de: cspcs~unt 

t~nha ;;ido e.x•cclente nJ cuno p• uo, o CEPEO nlo recomenda o seu uso em teto~ até que se tenloam 

•;onduido estudos soiJrc a durabilidade do compósito. Os d~mais componentes silo considerados 

vi~vcis técnica e economicamente, pois as fibras silo solicitad11s mais intensamente durante a 

f~bri.:a~lo, transpn•1e e n~stntamento Atualmente está o:m estudo no CEPED a melhoria da 

durabilidade U') comp!isito atrav~s da irnpregna1·Ao da~ fibrRs com resinas (7). 

( 1 rJ 1 !',do g~·~,:!l~~. dr .. :~ . ..:Wd)l\"t.'ll f1 .. • • ..;·.¡uis.a t!o rdl~ra,:o de 1l1atril.l~S de gcsso Cl..iH1 fibras de COCO e sisa) 

( '.\_1 ~¡) Ú~ll·1 lll~l d,¡ r •..:ol.t PHillt··...:nica da I.JSP ft,rati) di!St~llYOivido:oa urna sCric d~ lraiJalhu~ de 

p<;'iui;a a nivel de mcstrado e dou!Or~do ( 1, 5). No IPT foram investigados compósitos de pasta de 

einwnto e gcsso reforcados .:om jornal desintegrado. pastad~ gcsso reforcada com sisal, e argamass11 

d~ cim~ntos ~•P•'CiilÍ; r(forpdJs .:o m libra de coco. A sc~~uir est• última aborJagem é detalhada. 

J4 

5.1 Argantass:u de cimento te bnha ~tlcnlinidadt• reforptt!.u com fihrns <le coco 

IPT dcscnvn!vt:u urn compósÍt.) cmpr~~am!o um lOnlfH:1 )i!~., Uo:= urg:ww~sas de ctmt:nlo de e~coria ~l! 

alto forno rt"f3r~ada com tibras de coco, 'l''e no momento c~tá em proccsso d~: transfcn!nc•a de 

tecno1ogia ( 1 • 6 ). '~~.' 

A escória ¡¡ranuiJda de alto forno, residuo da produc3o de ferro em¡~regando coque, está disponivel 

na r~gi;¡o sudeste. Dos .:erca de 7 milhocs de tonel~da~'ar.o di,;pomvci> no Brasil, aproximadamente 

milhócs de tl'llcla~a s~u mcorporadas na produ¡;~o de cimento e 2 rnilhOes s~o diri¡;idas ·a 

tinalid;aks menos nobrcs ou dcposirat'a.; cm dtcrros A es<:ória cmprc¡;ada aprcscn:a urna rcla~!o 

Ca0/Si02 entre 1,2 e 1,4, inferior a rcla<;Ao 3, encontrada nos cirncntos convencionais e, por esta 

razao, os produtos de sua hidratayAo possucm uma alcalinidad e inferior a dus c•mentos Ponland. 

Para acelerar a hidrata<;iio da e~.:ória é nece"ário o cmpregn de ~tivadores .tlc;tlti•os (cut¡ s;licatos 

· nkalinos) ou sulfáticos (gipsita. losfoge»o). A p;,uir da constata\'" J~ que ¡¡kalinidode da matriz 

crcs~e corno tcor de cal cmprcgada cum ativador (iipra 3) e e rclat;,amc:nc indepcndt·ntc do tcor 

de gipsita ~dicio!lado, fonnulou·s• u m cim¡•nto com :• ., de e JI hidrat~Ja, 1 (¡% de gipsita e 8~% ·~e 

escória granulad~ de altu fiJIIlO mcHda n;, linura ·1~0m2.tKg 

Para o cornpó~ito lbram sclccionad<ts f•bras de coco. tanto p,or sua maior durahihclade em a.mbi~nfes

alcalinos (ti gura 1) l"('IIIO pelo e!CÍIO rtlardadcr Jc rega e endurecimcr.to que as tibr2s de si"sa

excrccru no cisncn1o De nuncira a pt:1mit1r a tn;.>!Uf:! t!m betoneiras cunv~n .. :ionnis foi formulada 

uma a1gamassa 1:1.5 (cimcmo, arcia) e c;tabelcccu-se wr:a co,lsi~:cncia 'llow tablc' de 2.~0 mm Lima

dosagrm mais probre em cimento est.i lwje s~ndo investigada 

CaO tivre 
2 

(%) 

o 
0,3 0,6 0,9 a 15 

Ca(OH)2 ('lo) 

Corn a incorpma~iiu na arg¡uu•s>a de f•luas d~ coco, entre O e 2"to d~ volume, foram observados os 

seguintes efeitos: 

• o ronsumo de água para urna mesma trabalhabilidade cresce aproximadamente 23%, passando de 

0,414 para argamassa sem fibras para 0,509 para argamassa com 2% de libras; 
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• C· t'!'or d~ l!' incorp·Jrüd·J cresce como voiumc de fibras: 

• A oo;i;:.Cr.~ia 11 •r~~~o na lle:do e a resistencia ¡. compre~o s&o levemente reduzídas P"la 
i:-u;:r;r¡>o~.\';l\0 dbs flbr:J.S, o que pode ser atribuido em parte ao aumento da rela~lo água/r.inoento; 

• A ,.,,,ténc;a a impactos é duplicada pela incorpora~!" du fibras (figura 4) 

Dur•nt•' a S•Ja f:~~e ir.ic:al de hidrata.;ao o cimento d~senvolvido forma euingíta, produto ou~ t 
de.;:: ... m~.;:;tu em ~~w~i~.a ~~r¡:.ntc a \:ubonttti:<;lL) da pa.:.Ll Ens;·lÍo •u;derado de carbonat:~r;~o revdou 

G,JC' t~.t!<\ d..:~om,Jtbi~lu fa.t ccm Ci'..1t! a n.:!>j . .,J.!ncia r~:ec3n:;;¡ do ciménto estabdize nos obtidos com de 

í:S c:as d" cma 19). Dcvido ao ~.\i~o teor de ¡.¿drox:do de cai,io lívre e 11 porosidade e!evada 

¡:ropici~rla pelas !ioru, o compós1to carbonata muito rapidamente, reduzindo ainda mai.1 a 

40T 
' JC ; 
1 

dura <k 1 
mpacto ~o 1 

{em) { 
10 1 

o 1,5 

volu1ne óo fibru (%) 

n 
2 

figura 4 • lnfh•éncía .::~ fibre na r~sisténda i impactos do teor de fibras de c:oc:o 

J' lfi ~n!ia~ao da dttr~!:iliJ,¡J~ do compó~1to fcram r:aliuJot ens.úo~ de envelhecimento acelerado 

ée mollugom e seca¡¡~m (QCT) ( fi¡¡:un 2) e ~nsaios de envelhccimento natural, cujos os rcsul:ndos 
ibr!.m .em pll..,e corr.~ntados na $C~~o 4. No ens~io de envelhecimento naturnl ~ perJa ce resistencia 

á m,ao n• :":e~~o err. ar11amassas (scm libr;1~) de ~!lf()Jcimr.damo:l'\le SO%, simílár a observada no 

Ct1lnpó:;::, u;g,ra ~) e u1>~a dim:1:ui~no da dureza superficial de argamas~~s e compósito~. No 

cnt>.ntv <ntre os6 e 12 n11:ses de c~po$J~ao foi con>latado um cre~cimento, n!o sísnificativo ao '\ivcl 

d: CJnlin•u;a de 9S%, na reststénda a Oe:do. 

Para ava!iar a durabilidadc cm uso foi construido, empregando-se painéis pré-moldedos de 40 cm de 

iatgl!t a, 9 cm t!e espt:isun e 240 cm de comprimento, um· prot6!ipo de habita~Ao que está a 4 anos 

em uso No protóupo. cujJs puedes estiio revestidas por pintura PVA somente foi observada, após 

4 ~n"s <!é uso, rer<ll de thtr<'z.• s¡¡pe11i.:iJI e lixi,·i•t~ilo em um ponto ont!c toi mantido um 

,.~~te·~.\·''' f11d (tii: ... Lwh+ t\n,\h ... t~ r·.•l dtf:;\1,,\.l t'C r~liu X if¡rlit;OU fi•rte rrt·~;ctu;n efe ~ipsita, 

r····\:-... t··tn::t~ ,•::H!•..,I.t ,\l \k .. ,,n'•t"·' .. :·~·i'' tiJ ~tnn~H.L ('-1, í'".)ta ~ontrular u cf(:tto, após estudn de 

.~ :: .. : "~ .. :··.~·l· !'.·~·: .,., .. : ,, ~.t.' :,.~:··'~! ·'· ._, ~':i.'J de ~·;'S Ha no cunento foi redu~~!do de 10 parlt 6o/ •• 

Atuatmcnte e>til •endo desenvolvida a metodología p;ua t~lllO\=aO da camada de comp.:>stos 

hidratados que recobre ~s libras r<omwidas do compósito. com a tinalidade de realinr uma 

'observa~ao direta do scu grau de dcgrada\áo. 

4 

tempo (meses} 

Figura 5 • Resistencia á ncxilo no ensaio de envelhecimento nltural 

Para fins de transferencia de teciiologia está cm curso urna detallwla avalia~lo da viabilidade 

economit:a do sistl!ma, bcm c:omo a corúec~~o de dQ<;umenta~lo tCI:o,jca crm1patível 

6. COMENTÁRJOS FlNAIS 

O Brasil possuí urna grande produ~lo de .fibras vegetais e um c:onsiderivel conh¡,-eímento témic:o 

acumulado sobre as características das fibras e das possibilidades de deJempenho dos t:ompósitos .. 

Atualmcntc os estudos se concenlram em ~primorar a dunlbilid¡¡de dos compósitos duenvolvidos 

bem como no entendimento da microestnnura dos c:ompósitos, bcm como no desenvolvimento de 

no,·os compósitos. 

No atual estágio já existem tecnologías aptas a sercm transferidas ao mercado produtor. 
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Long-term evaluation of vegetable fibre 
reinforced materials 
by Vahan Agopyan Escola Politecnica, USP, Brasil. 
and Vanderfey M. John, lnstituto de Pesquisas Tecnol6gicas, Brasil 

Introduction 

Vegetable fibres are largely available in developing 

countries which make them convenient materials for 

brittle matrix reinforcement, even though they present 

n.:latih:ly poor mechanical and durability performance. 

With an ad.:quate mix design, taking into account the 

fibre mechanical properties and their high coefficients 

of variation, it is possible to develop a material with 

suitable properties for building purposes. 

Composites 

Matrix: BFS (blast furnace slag) based cement 

mortar (1:1.5). 

Binder: BFS + lime + gypsum (0.88: 0.02 : 0.10) 

Reinforcement: 30mm long chopped coir fibres 

(2% by volume). 

• 
There an: two approaches to improve 

the durability of the vegetable fibres: 

one is hased on the protection of the 

lib res hy coating them or sealing the dry 

composite to avoid the effect of the 

water, mainly the alkaline one; the other 

approach, adopted in this research, is 

directed to the reduction of the free 

alkaline in the matrix, by developing low 

alkaline binders based in industrial and 

a~icultural by-products. 

.... ·-#I!".~$,-~,~,~·~~~ 
!, •• ·"'~~- t ! •<· , .... !~,... ... , tf~fl,,~·j~~ 

.... 
_,.- . 

Components 

Hollowed load-bearing wall panels were developed wi1 
the above mentioned composite. They are 2.4 m high ar 

0.395 m width, with a thickness of 9 em. 

A prototype of a dwelling embryo was assembled wi 
these panels in a low-cost housing settlement located 

the city of So Paulo. This prototype has been in use sin1 

1989 by the local comunity as a nursery, short-ter 

house and com unity meeting centre. Tl 

panels have no surface protection excel 

a single layer of PV A emultioo paint. 

General view of the prototype. 

2 P.DSter presented in a CIB 92 World Building Congress 
Montreal 18-22 ~~i 1992 Tame 1 
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Durability 

The in-use durability performance has been evaluated through the prototype. In the 

last inspection, when the age of the material was 2.5 years, it was observed that the 

performance of the composite had not been reduced, and the fibres did not present 
any significant degradation. In one wall where a pipe leakage was occured during 
almost 2 years, the surface of the panel was leatched. 

Analysis through X-ray diffraction of the matrix for 2 year old specimens indicated 
that a large amount of not combined gypsum (soluble material) were still available as 

well as ettringite was formed. 

Final remarks 

The reduction of the gypsum in the binder can decrease the amount of free gypsum 
in the final product and improve its durability. Presently a binder of only 4% of gypsum 

has been in use. 

A comprehensive dissemination program is scheduled to start at the begining of 1992 

. . 

Local degradation due to water solubility of the non combined gypsum t 
In the matrix. 

X-ray dlffractogram of the composite showing the 

non combined gypsum and ettrlngite. 

. l 

so 55 5o 45 40 35 ::~o 25 20 15 10 5 2 e 
The authors would like to thanks the IDRC - Interna
tional Development Research Centre (Canada) for the 
fmancial support 

3 




