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INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

“Desenvolvimento de uma Mesa Vibratória para Produçã o de Telhas 
de Fibro-Cimento e de Moldes para a sua Construção Adaptadas à 

Realidade Moçambicana.”

Testes de Misturas de Testes de Misturas de FibrociemntoFibrociemnto

O governo brasileiro e o governo de Moçambique firmaram
dia 22 de março de 2010, durante o Fórum Urbano Mundial,
no Rio de Janeiro, um acordo de cooperação técnica de
desenvolvimento urbano, dentro do projeto de cooperação
bilateral iniciado em 2007. O acordo é celebrado entre o
banco estatal Caixa Econômica Federal, em parceria com as
Universidades de São Paulo, Campinas e Federal do Rio de
Janeiro, e o governo moçambicano.
A Universidade Estadual de Campinas fornecerá ao governo
moçambicano projetos de máquinas para a produção de
tijolos e telhas não convencionais (abordado neste projeto).
A fabricação de telhas através do processo de moldagem por
vibração é bastante difundida em diversos países. A
tecnologia das TFM/TVM foi desenvolvida nos anos 70,
graças à experiência obtida com telhas de concreto e de
cimento amianto. Hoje, essa tecnologia e a experiência obtida
mostraram que as TFM/TVM são materiais de construção

Figura 2: detalhado em 3D da Máquina para Produção de Telhas de Fibrocimento
com Acionamento por Pedais.

Para a construção das telhas faz-se necessário a construção de
a realização de testes de flexão, compressão e de
incompatibilidade química do material.Primeiramente foram
cortadas brachiarias no campo e postas para secar durante uma
semana. Após secas, as mesmas foram trazidas para o campo
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Resultados:Resultados:

capazes de concorrer com os materiais tradicionais utilizados
em coberturas. A vibração do concreto pode tornar melhor a
resistência do concreto à compressão por cerca de 3% a 5%
para cada unidade percentual de ar removido.

Está prevista a transferência de tecnologia para fabricação de
maquinas simples adaptadas a realidade moçambicana.
Primeiramente foi desenvolvido um plano de estudos a fim de
projetar a máquina de construção de telhas de fibrocimento,
onde foram apresentadas as premissas do projeto que são:
geometria da telha, ser uma máquina de baixo custo e fácil
construção, possuir materiais com facilidade de serem
encontrados e não utilizar energia elétrica. Percebendo que o
melhor tipo de acionamento seria por meio de pedais, através
de metodologia “Brainstorm” foram feitos desenhos conceituais
em 3D. Após isso foram feitos desenhos detalhados em 2D e a
matriz morfológica do projeto. Com isso foi desenvolvida uma
lista de materiais e foi otimizado o sistema de cortes para que
sobre a menor quantidade possível de material. Com as peças
cortadas a máquina foi construída e paralelamente foram
desenvolvidos gabaritos de corte, para que a máquina
pudesse ser produzida em série.

Figura 1: Organograma da metodologia empregada no projeto..

Figura 3: Teste da mistura da Telha de Fibrocimento.

semana. Após secas, as mesmas foram trazidas para o campo
experimental da FEAGRI e moídas em um moinho de martelos
para que seu tamanho fique menor e com isso pudesse ser
melhor encorpado pelo concreto. Para que se evitasse a
incompatibilidade química entre a fibra e o cimento foram
estudados alguns catalisadores. O traço do concreto utilizado foi
de 1 porção de concreto CP-V da marca Cauê, 0,15 porções de
fibra de brachiaria e 0,75 de água, primeiramente foi usada
Brachiaria natural e catalisadores (Cal, Sílica e Coloreto de
Sódio). Em seguida foi utilizada Brachiaria cozida sem
catalisador, mostrando que é mais eficaz através de curvas de
hidratação.

Foram desenvolvidos corpos de prova da mistura de
fibrocimento e testados. O ensaio de flexão mostrou que o
valor máximo de força necessária para romper a argamassa
foi de 167,9 kN e o mínimo foi de 158,53 kN mostrando-se um
valor aceitável.Analisando os resultados de compressão cuja
a força maior para o rompimento do concreto foi de 2618, 67
kgf e a menor foi de 1951,76 kgf, através de dados da
literatura foi observado que é possível construir as telhas.
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