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SOBRE 
O PROGRAMA
O Instituto del Cemento Portland Argentino organiza anualmente o Programa de Ensaios 
Interlaboratoriais de Cimentos de Uso Geral para laboratórios localizados na Argentina e em 
outros países da América Latina. Durante os últimos 5 anos, o ICPA organizou 14 estudos 
interlaboratoriais, que contaram com mais de 250 participantes nacionais e internacionais. 
Nesta ocasião, enviamos a você um convite para participar do primeiro Programa de Ensaios 
Interlaboratoriais de Cimento de Alvenaria da ICPA.

Os exercícios de teste interlaboratorial proporcionam aos participantes a oportunidade de 
intercomparação com outros pares, permitindo-lhes avaliar seu desempenho a partir da 
comparação de seus resultados, para que possam determinar, quando for o caso, a 
necessidade de adoção de melhorias nos aspectos relacionados aos procedimentos e 
métodos de teste, os suprimentos e instrumentos que utilizam e / ou o desempenho técnico 
de seus operadores.

Normalmente, a participação em programas interlaboratoriais faz parte do Sistema de 
Gestão da Qualidade dos participantes, e constitui uma ferramenta para promover a melhoria 
integral dos processos de controle de qualidade, bem como do conhecimento sobre o 
material.

Este Programa Interlaboratorial será desenvolvido entre setembro deste ano e março do 
próximo ano, e seu escopo inclui 19 determinações físicas, químicas e mecânicas (veja 
detalhes na página 4). Como de costume, a participação em cada determinação é opcional.

A página a seguir detalha as condições gerais de participação, incluindo aspectos 
relacionados ao registro, preparação e distribuição de amostras, análise de dados e relatórios.

Se esta atividade é do seu interesse, solicitamos que o formulário de inscrição em anexo seja 
enviado na íntegra até 24 de setembro, para o seguinte e-mail: matias.polzinetti@icpa.org.ar.

Aguardando sua participação, o cumprimentamos muito gentilmente.

Damián Altgelt
Diretor Executivo

p.2



1

2

3

CONDIÇÕES GERAIS
AMOSTRAS DE TESTE E PARTICIPANTES

As amostras serão preparadas por pessoal do Instituto del Cemento Portland Argentino 
(ICPA) a partir de um lote de cimento convenientemente obtido e homogeneizado, conforme 
procedimento interno e as diretrizes da norma UNE EN 197-7:2008. A gestão dos programas 
interlaboratoriais está no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade do ICPA.

Assim que seu cadastro for confirmado, uma amostra de cimento de aproximadamente 8 kg 
será enviada ao seu laboratório oportunamente, distribuída em uma fração de 7 kg para 
testes físicos e mecânicos, e 1 kg para análises químicas. Da mesma forma, caso o laboratório 
assim o exija, a Organização deste interlaboratório pode fornecer ao participante 7 cargas de 
areia padronizada CEN EN 196-1 para ensaios mecânicos.

Para a emissão do relatório final, cada laboratório é identificado com um código alfanumérico 
de atribuição aleatória, que permite referenciar os resultados do participante sem afetar os 
critérios de confidencialidade das informações prestadas. Referido código somente será 
conhecido pelo participante e pela Organização do Programa Interlaboratorial.

Cada laboratório deve designar um responsável pelo tratamento da informação e 
comunicação com a Organização do Programa Interlaboratorial. Os contatos do responsável 
devem constar da ficha de inscrição.
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ANÁLISES QUÍMICAS

1- Dióxido de silício

2- Óxido de alumínio

3- Óxido férrico

4- Óxido de cálcio

CIMENTOS

ALCANCE

A tabela a seguir indica as determinações incluídas no escopo deste Programa Interlaboratorial. 
Cada participante pode optar por participar de todas ou apenas de algumas delas.

De referir que embora este Programa Interlaboratorial se baseie na aplicação dos métodos de 
ensaio das normas IRAM da Argentina, equivalentes aos métodos internacionais das normas 
ASTM e EN, é permitido que os participantes utilizassem outros métodos de ensaio. O relatório 
de análise de resultados incluirá, quando apropriado, uma análise diferenciada por métodos 
de teste usados   pelos participantes.

5- Óxido de magnésio

6- Trióxido de enxofre

7- Cloreto 

TESTES FÍSICOS E MECÂNICOS

8- Densidade

9- Superfície específica pelo método 

de Blaine

10- Tempo de configuração inicial

11- Expansão em autoclave

12- Material retido na peneira 75 μm 

(peneira úmida)

13- Material retido na peneira de 75 μm 

(peneirado sob corrente de ar) 

14-  Água para argamassa de fluxo normal 

(IF = 110 ± 5%)

15- Massa dos espécimes quando 

despojados 

16- Resistência à compressão em 28 dias

17- Resistência à compressão em 7 días

18- Ar incorporado

19- Retenção de água
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RECEPÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS E RELATÓRIO FINAL

A Organização do Programa Interlaboratorial disponibilizará aos participantes um formulário 
para envio dos resultados das provas.

Os resultados reportados pelos participantes serão submetidos a uma análise estatística, para 
separar, quando for o caso, os valores atípicos, e calcular os valores de desempenho para 
cada ensaio. Os critérios a serem utilizados para tal análise serão os estabelecidos na norma 
ISO 5725-2 e bibliografia complementar.

Ao final do processamento, a Organização elaborará um relatório final que será enviado por 
e-mail a cada participante, juntamente com uma nota indicando o código de identificação 
atribuído ao participante.

CRONOGRAMA

• Inscrições: 06/09 al 24/09/21
• Preparação das amostras: 18/10 al 22/10/21
• Distribuição de amostras: 25/10 al 29/10/21
• Período de teste: 01/11/21 al 14/02/22
• Recebimento dos resultados: 29/11/21 al 21/02/22
• Validação de dados, análise estatística e relatório final:  21/02 al 18/03/22

TAXA DE PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA 

Consistem em uma taxa básica e, eventualmente, duas taxas adicionais de acordo com 
a solicitação do participante.

Em relação ao frete, o participante pode optar por retirar a amostra da sede da ICPA, ou 
solicitar o envio por meio de correio selecionado pela ICPA. A taxa de envio é aplicável apenas 
neste último caso.

A cobrança pelo fornecimento de areia padronizada CEN EN  196-1 será aplicável apenas no 
caso de o participante solicitar o seu fornecimento juntamente com a amostra de ensaio.

I. Taxa básica: USD 325  (participantes sediados fora da Argentina).

Inclui fornecimento de amostra de teste, análise estatística e relatório final, e auxílio ao 
participante durante o exercício interlaboratorial. (Ver Observação 1)

Observação 1. A taxa de registro é reduzida para US$ 202 para cada laboratório adicional ao primeiro registrado, desde que a 

entidade aceite que as taxas de registro de todos os laboratórios registrados possam ser incluídas em uma única fatura (fatura).
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II. [OPCIONAL] Taxa de remessa das amostras: vide valor aplicável na tabela do Anexo I, 
conforme adequado ao destino.

Observação 2. (somente para remessas internacionais) Devido aos regulamentos locais do país de destino, podem ser aplicados 

impostos, taxas ou outros encargos de importação específicos, que não são cobertos pelo serviço de entrega de correio e são 

de responsabilidade do destinatário. Os demais encargos relativos ao envio, em serviço de entrega porta a porta (Fedex), estão 

incluídos no valor indicado na tabela do Anexo I.

III. [OPCIONAL] Taxa de fornecimento de 7 cargas de areia padronizada CEN EN 196-1 
(1,35 kg cada): US$ 45,3 (participantes sediados fora da Argentina).

Para pagar por transferência bancária, use as seguintes informações:

Para transferências na Argentina, na moeda local:
Banco: Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. - ICBC
Conta corrente em pesos: 0546/02000134/78
CBU No: 0150546702000000134783
CUIT: 30-50175912-7
Endereço: San Martin 1137,  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Telefone: (54-11) 4576-7690

Para transferências do exterior em dólares:
Depois de efetuado o pagamento, envie o comprovante de transferência para: mariana.cembalo@icpa.org.ar
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RECEBIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO E CONTATO PARA 
DÚVIDAS

Formulários de registro de endereços e suas perguntas para:
• Por e-mail: matias.polzinetti@icpa.org.ar
• Por telefone: (+54 11) 4576-7692/95

Pessoa de contato: Ing. Matías Polzinetti

Ordem de 
pagamento em:

BOFAUS3N 
Bank of America 
New York - U.S.A. 
(ABA 026009593)

Nº DA CONTA 6550-3-16764
Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.
BUENOS AIRES 
ICBKARBA

CBU No: 0150546702000000134783
Beneficiário: INSTITUTO DEL CEMENTO PORTLAND ARGENTINO

Para o crédito de:

A favor de: 

Endereço de Bank of America New York: 100 West 33rd.Street. new York, NY 10001, USA   



O material de teste será enviado a cada participante através de um serviço de correio privado com 
entrega ao domicílio, em contentor plástico cilíndrico com tampa, rígido e hermético, de 10 dm3 de 
capacidade.

A coordenação do envio e o seu envio ficarão a cargo do ICPA, com exceção das amostras que, por 
decisão dos participantes, seja acordada a sua retirada da sede da ICPA. Neste último caso, a data e hora 
de entrega da amostra e o participante devem ser previamente determinados.

As tarifas aplicáveis ao envio das amostras estão detalhadas a seguir, de acordo com o destino 
correspondente.

DESTINOS FORA DA REPÚBLICA ARGENTINA

Aqui estão alguns exemplos de destinos comuns para algumas cidades da América Latina. Para os demais 
destinos, o valor será cotado no momento da confirmação da inscrição do participante.

Nota: Os impostos, taxas, encargos e encargos administrativos associados à gestão da liberação da mercadoria perante a 

Alfândega do país de destino não estão incluídos na taxa de envio e são pagos pelo destinatário. Os demais encargos relativos 

ao envio, exportação e entrega ao destino através do serviço de correio FEDEX estão incluídos na tarifa da tabela acima.

ANEXO I
PROGRAMA INTERLABORATORIAL 2021 DE CIMENTOS DE ALVENARIA 
(CIMENTO NÃO ESTRUTURAL)

DESTINOS NA REPÚBLICA ARGENTINA

TAXA DE REMESSA DE AMOSTRA DE ACORDO COM O DESTINO

Nota: Valor final com IVA incluído 

DESTINO

TARIFA

Asunción (Paraguay)

Montevideo (Uruguay)

Río de Janeiro (Brasil)

San Pablo (Brasil)

Santiago de Chile (Chile)

Bogotá (Colombia)

La Paz (Bolivia)

Lima (Perú)

Quito (Ecuador)

US$ 193

US$ 402

US$ 434

US$ 292

US$ 657

US$ 650México, Distrito Federal (México)

TARIFA

Remessa da amostra de cimento Remessa da amostra de cimento
e areia padronizadaDESTINO

Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires AR$ 1911

Ciudad de Córdoba y alrededores

Ciudad de Mendoza y alrededores

Ciudad de Rosario y alrededores

Otros destinos en la República Argentina AR$ 7875

AR$ 2607

AR$ 2545

AR$ 13472

AR$ 3914

Remessa da amostra de cimento Remessa da amostra de cimento 
e areia padronizada




