
Nº 13 – PROGETTO “PREFABBRICATI IN CEMENTO” 

(PROJETO “PRÉ-MOLDADOS EM CIMENTO” 
 

Valore totale ad essere raccolto: € 16.233,33 

Valor a ser recolhido: R$ 97.400,00 

Da qualche anno abbiamo iniziato a costruire noi i mattoni in cemento che servono 

per le case ed altre opere edili. Il risparmio è notevole, ma il vantaggio è 

soprattutto che così si ottiene una qualità ben superiore e che alla fin fine fa dei 

nostri mattoni un prodotto unico nel mercato: diventano quasi indistruttibili per 

via dei materiali che noi usiamo, 

mescolandoli, nella loro 

composizione. Se li si deve tagliare, 

si consuma un sacco di dischi per via 

della loro resistenza: nemmeno un 

chiodo riesce a forarli. 

Il segreto? È che noi riceviamo in donazione 

da una grande industria d‘acciaio a Pojuca, a 

30 km dalla fattoria, una quantità notevole di 

“pó de brita” (foto a sinistra) e “sílica” (foto a 

destra), entrambi dei derivati del ferro che l’industria scarta. L’anno scorso ne abbiamo 

ricevuto 38 camion stracolmi (abbiamo pagato solo il trasporto).  

Allora noi, dopo aver mescolato la sabbia col cemento (che acquistiamo) e con “sílica” e 

polvere di ghiaia con l’aggiunta di poca dose d’acqua, riempiamo le forme in ferro che 

abbiamo fatto costruire e così otteniamo questi prefabbricati duri quasi come pietre! 

Per costruire la scuola a due piani con nove sale di aula, un ampio salone di studio, i servizi 

e la lunga rampa per i disabili, nei occorreranno circa 65.000. 

Se ne riesce a confezionare 130 al giorno; se si lavorasse in 5, in 100 giorni si riuscirebbe a 

farli tutti. Costruendoli noi, un po’ alla volta, ridurremmo i costi al 42% e soprattutto 

avremmo dei prodotti di una qualità invidiabile e che nessuno ne ha di uguali da venderci.  

A proposito di questo, non è da scartare assolutamente l’idea di confezionarli anche per commercializzarli; ma per il momento ci 

sarebbero di grande utilità per la coscruzione della scuola, dell’anfiteatro, delle 15 camere che ancora mancano nel settore 

femminile del dormitorio, dei quattro appartamenti per i professori residenti con i rispettivi familiari, per il vivaio e la riforma dei 

due grandi cappannoni nei quali allevare le pecore, le galline, 

le quaglie e i conigli sia per provvedere alla nostra 

alimentazione sia per eventualmente commercializzarli. 

Il 1º passo lo abbiamo già fatto nel 2019 acquistando la 

betoniera 

elettrica 

trifasica:  

 

 

 

 

 

 

 
Nella foto a destra: la sabbia e, dietro, molta “po’ de brita” 



 

Per confezionare 65.000 mattoni 14X20X40 cm. 

abbiamo bisogno di: 

 

2000 sacchi di cemento 70.000,00 

90 tonnellate di sabbia 7.000,00 

Stipendio di 2 operai 
per 6 mesi  + oneri sociali 

 
20.400,00 

Totale in Reais: 97.400,00 

Totale in Euro: 16.233,33 

 

 

 

 

Quanti 

mattoni 

ci aiuterai a 

preparare  

per poi fare 

le nuove 

costruzioni? 

 
A seguir, a tradução 

no idioma português: 

 

 

1 mattone ci verrà a costare: 

R$ 1,50    ossia:   € 0,25 



 

- Tradução em idioma português - 
 

 

 

Ha alguns anos começamos a construir nós mesmos os blocos em cimento para as 

casas e as outras obras na Escola Agrícola. Além do aspecto econômico (pois desta 

forma se reduzem os custos) sobretudo isso é vantajoso pela qualidade bem 

superior que assim se obtém:  os 

nossos blocos são um produto 

único no mercado, pois se tornam 

quase indestrutíveis por conta da 

mistura de material que utilizamos 

para confeccioná-los. Se precisar 

cortá-los, são muitos os discos de 

corte que vai se gastar por causa da 

sua dureza: um prego não dá para 

entrar! 

O segredo? É que uma indústria de 

aço nos doa pó de brita (foto à esquerda) e sílica (foto à direita), ambos produtos 

derivados do ferro que a fábrica descarta. No ano passado recebemos 38 

caçambas desse material que estamos conservando cuidadosamente na 

expectativa de que alguém nos apoie financeiramente para que nós tenhamos 

condições de aproveitá-lo no melhor dos modos, isto é, fazendo pré-moldados.  

Após termos misturado areia e cimento (que compramos) com sílica e pó de brita 

e acrescentando uma pequena dose de água, enchemos as formas que fizemos 

em chapa e assim obtemos estes pré-moldados duros quase que nem pedra! 

Para construir a escola a 2 andares com 9 salas de aula, um amplo salão de estudo, 

os banheiros e a longa rampa para alunos e professores com mobilidade reduzida, 

calculamos que precisaremos de mais ou menos 65.000 pré-moldados. 

A gente já conseguiu confeccionar 130 blocos por dia; se estivessem trabalhando 

5 pessoas, em 100 dias seriam construídos todos eles. E desta forma reduziríamos 

os custos ao 42% e sobretudo teríamos um produto de qualidade invejável e que 

ninguém teria um igual para vender-nos.  

 Inclusive não é para descartar absolutamente a ideia de confeccioná-los também para comercializá-los; mas, por enquanto, 

seriam de grande utilidade para a construção da escola, do anfiteatro, dos 15 quartos que ainda faltam no setor feminino do 

dormitório, dos 4 apartamentos para os professores residentes com os respectivos familiares, o viveiro e a reforma dos grandes 

galpões nos quais criar ovelhas, galinhas, codornas e coelhos 

provendo assim à 

nossa alimentação,  

prevendo também  

a comercialização. 

O 1º passo já foi 

feito no ano de 

2019 adquirindo a 

betoneira elétrica 

trifásica:  

 

 

 

 

 

Depósito de areia e de muito pó de brita >>> 



Para confeccionar 65.000 blocos 14X20X40 cm. 

precisamos de: 

 

2000 sacos de cimento 70.000,00 

90 toneladas de areia 7.000,00 

Salário de 2 serventes 
por 6 meses + encargos sociais 

 
20.400,00 

Total em Reais: 97.400,00 

Totale in Euro: 16.233,33 
 

 

 

 

Quantos 

blocos você  

nos ajudará 

a preparar 

para nós 

fazermos 

as novas 

construções? 

 
 

 

1 bloco virá a custar: 

R$ 1,50    ou seja:   € 0,25 


