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O Frei franciscano Paulo Afonso da Ordem dos Frades Menores é o mentor
proposta de desenvolvimento de um compósito de cimento e polpa de
reciclado. O compósito foi inicialmente desenvolvido em sua oficina
apresenta, conforme sugere o próprio autor, potencial para
barro, para fins não estruturais, 
material de baixo custo e que possivelmente
suas propriedades. Atualmente um projeto de iniciação vinculado a esta proposta de 
extensão tem trabalhado a padronização do processo
otimização da composição do composto cimentício, visando garantir um
sustentável, com propriedades que atendam as exigências
construção civil. Entretanto, como projeto científico, o produto
dimensões próprias para construção de paredes não
formato de corpos de prova cilíndricos segundo as
O objetivo do Frei Paulo e dos envolvidos neste projeto é, após chegar em um
processo padronizado de fabricação, com proporção de polpa de papel que
níveis adequados das propriedades mecânicas do composto, gerar
empreendimento solidário local junto aos catadores de papel. Estes
recolhem resíduos de papel, em toda a cidade de Sã
Frei Paulo acredita ser uma oportunidade destinar este
sustentável que possa gerar um negócio local.
extensão tem por fim dar continuidade ao
atualmente em andamento
consumo, isto é, em formato de tijolo passível de construção via empreendimento 
solidário e de consumo pela população local. Pretende
mecânicas satisfatórias ao composto de forma que além de ser sustentável e de 
baixo custo este tenha resistência mecânica satisfatória com baixa densidade.
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 DEMEC 

O Frei franciscano Paulo Afonso da Ordem dos Frades Menores é o mentor
desenvolvimento de um compósito de cimento e polpa de

reciclado. O compósito foi inicialmente desenvolvido em sua oficina
apresenta, conforme sugere o próprio autor, potencial para substituir o tijolo de 
barro, para fins não estruturais, por ser um produto sustentável, empregando um 
material de baixo custo e que possivelmente agregará valor ao composto dadas 

Atualmente um projeto de iniciação vinculado a esta proposta de 
tem trabalhado a padronização do processo de fabricação, bem como a

otimização da composição do composto cimentício, visando garantir um
sustentável, com propriedades que atendam as exigências 
construção civil. Entretanto, como projeto científico, o produto não é fabricado 
dimensões próprias para construção de paredes não estruturais, mas sim em 
formato de corpos de prova cilíndricos segundo as normas para ensaios mecânicos.
O objetivo do Frei Paulo e dos envolvidos neste projeto é, após chegar em um

de fabricação, com proporção de polpa de papel que
níveis adequados das propriedades mecânicas do composto, gerar
empreendimento solidário local junto aos catadores de papel. Estes
recolhem resíduos de papel, em toda a cidade de São João del-Rei. Deste modo, o 
Frei Paulo acredita ser uma oportunidade destinar este resíduo a uma aplicação 
sustentável que possa gerar um negócio local. Neste sentido, o presente projeto de 
extensão tem por fim dar continuidade ao projeto de pesquisa e iniciação científica 
atualmente em andamento desenvolvendo um produto em dimensões ideais para 

formato de tijolo passível de construção via empreendimento 
consumo pela população local. Pretende-se garantir propriedades 

satisfatórias ao composto de forma que além de ser sustentável e de 
usto este tenha resistência mecânica satisfatória com baixa densidade.

Desenvolvimento de um tijolo de cimento e polpa de papel 

O Frei franciscano Paulo Afonso da Ordem dos Frades Menores é o mentor da 
desenvolvimento de um compósito de cimento e polpa de papel 

reciclado. O compósito foi inicialmente desenvolvido em sua oficina pessoal e 
substituir o tijolo de 

sustentável, empregando um 
agregará valor ao composto dadas 

Atualmente um projeto de iniciação vinculado a esta proposta de 
de fabricação, bem como a 

otimização da composição do composto cimentício, visando garantir um material 
 normativas de 

não é fabricado em 
estruturais, mas sim em 

normas para ensaios mecânicos. 
O objetivo do Frei Paulo e dos envolvidos neste projeto é, após chegar em um 

de fabricação, com proporção de polpa de papel que garanta 
níveis adequados das propriedades mecânicas do composto, gerar um 
empreendimento solidário local junto aos catadores de papel. Estes profissionais 

Rei. Deste modo, o 
resíduo a uma aplicação 

Neste sentido, o presente projeto de 
niciação científica 

desenvolvendo um produto em dimensões ideais para 
formato de tijolo passível de construção via empreendimento 

se garantir propriedades 
satisfatórias ao composto de forma que além de ser sustentável e de 

usto este tenha resistência mecânica satisfatória com baixa densidade.  


