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1. INTRODUÇÃO  

“O meio ambiente vem sofrendo agressões de diversas formas devido ao processo de 

desenvolvimento em que o mundo se encontra” (RIBEIRO; MOURA; PIROTE, 2016).  

De acordo com Ribeiro, Moura e Pirote (2016) as formas mais comuns de agressões ao 

meio ambiente são o uso excessivo de recursos naturais e a poluição do meio ambiente. Sendo 

assim, é perceptível a importância de práticas sustentáveis, tanto sociais como industriais. Para 

otimizar o uso dessas práticas é necessário que se identifique o setor responsável por intensificar 

os impactos ambientais.  

O setor da construção civil é visto como um dos setores que mais causa impactos ao 

meio ambiente, além de consumir uma enorme quantidade de recursos naturais, gera e descarta 

toneladas de resíduos de construção e demolição (RCD), não fechando seu ciclo produtivo, 

causando com isso, gravíssimos impactos ambientais (BARRA, PASCHOARELLI; 

RENÓFIO, 2006). Dessa maneira, segundo Motta e Aguilar (2009), “o setor enfrenta 

atualmente o desafio da busca de novas práticas visando o desenvolvimento sustentável.”  

“O uso do gesso na construção civil brasileira vem crescendo constantemente nos 

últimos anos, quando o sistema drywall passou a ser utilizado como vedação interna nas 

edificações” (Pinto et al, 2016). Assim, quanto maior o consumo de gesso em construções mais 

impactos ao ambiente são causados, desde a extração do mineral gipsita usado para a fabricação 

de gesso, até o descarte indevido de resíduos de gesso no meio ambiente.  

Como elemento da construção, no Brasil, o gesso aparece 

principalmente em forros, revestimentos e paredes divisórias, esse último 

chamado de chapas de gesso acartonado, a qual é constituída por um núcleo 

de gesso entre papel do tipo kraft dos dois lados, responsável pela estabilidade 

dos painéis. O consumo destes painéis tem apresentado um crescimento 

principalmente devido à facilidade e a rapidez da instalação das chapas, bem 

como facilidade de moldagem, sendo um material excelente para fabricação 

de elementos de acabamento e decoração, como molduras e sancas, uma vez 

que pode proporcionar uma superfície lisa de ótimo acabamento, tanto em 

revestimento de argamassa (o qual dispensa a necessidade de massa corrida 

na pintura, diferentemente do revestimento em argamassa convencional), 

quanto em painéis ou adornos (PINTO et al, 2016).  
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2. JUSTFICATIVA 

Com base no evidenciado, relacionando sustentabilidade com construção civil, 

buscando uma maneira de desenvolvimento sustentável contribuindo para a preservação do 

meio ambiente, o presente projeto visa testar o uso de crivo em placas de gesso com a finalidade 

de isolante térmico e acústico para ambientes internos. Afim de diminuir o consumo de gesso 

na construção civil paralelamente visando a reutilização de crivos (caixas de ovos). Além de 

trazer benefícios para ambientes que necessitam destas características, como por exemplo, no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – campus Monteiro, onde 

oferece curso de música sendo que o mesmo não possui infraestrutura apropriada causando 

desconforto aos alunos e funcionários não envolvidos nas atividades. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O setor da construção civil tem papel fundamental para a realização 

dos objetivos globais do desenvolvimento sustentável. O Conselho 

Internacional da Construção – CIB aponta esta indústria como o setor de 

atividades humanas que mais consome recursos naturais e utiliza energia de 

forma intensiva, gerando consideráveis impactos ambientais. [...] Na busca de 

minimizar os impactos ambientais provocados pela construção, surge o 

paradigma da construção sustentável. [...] Os desafios para o setor da 

construção são diversos, porém, em síntese, consistem na redução e 

otimização do consumo de materiais e energia, na redução dos resíduos 

gerados, na preservação do ambiente natural e na melhoria da qualidade do 

ambiente construído (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE). 

A reciclagem, “é uma das alternativas de tratamento de resíduos sólidos (lixo) mais 

vantajosas, tanto do ponto de vista ambiental quanto do social: ela reduz o consumo de recursos 

naturais, poupa energia e água, diminui o volume de lixo e dá emprego a milhares de pessoas” 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE). Neste sentido, busca-se reaproveitar ou reutilizar 

crivos como um dos materiais para projetar placas de gesso a serem usadas com finalidade de 

isolamento térmico e acústico, obtendo uma segunda função a crivos após seu primeiro uso. 

De acordo com o projeto de Pinto et al. (2016), o trabalho estudou algumas 

características físicas de compósitos de gesso produzidos com a incorporação de resíduos de 

borracha de pneus. O programa experimental contou com a realização dos seguintes ensaios: 

densidade de massa (estado fresco e endurecido), resistência à ruptura na flexão, resistência à 
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compressão, resistência à tração na flexão, ultrassom e microscopia eletrônica de varredura 

(MEV). Constatou-se, a viabilidade técnica do estudo testada por meio de corpos de prova, 

onde se mostrou ser eficiente. 

Considerando assim, a possibilidade do resultado deste presente projeto obter êxito a 

partir da efetiva aderência entre a mistura de gesso e crivo (papelão), uma vez que no projeto 

de Pinto et al. (2016), identificou-se que a aderência das partículas de borracha (um material 

com nível de aderência menor se comparada a do papelão) na matriz de gesso é efetiva de 

acordo com uma das granulometrias aplicadas. 

 

4. OBJETIVOS  

4.1. OBJETIVO GERAL  

 Testar a possibilidade e viabilidades do uso de crivo como um isolante térmico e 

acústico em placas de gesso.  

  

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar as propriedades fisioquímicas, biológicas e mecânicas do crivo e do gesso;  

 Analisar e comparar as propriedades das placas de gesso com crivo com a placa de gesso 

Controle;  

 Verificar o índice de redução do consumo de gesso. 

 

5. METODOLOGIA 

5.1. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Este projeto propõe a realização de uma pesquisa em laboratório, do tipo experimental, 

com dados de natureza quantitativa, adotando como estratégia de coleta de dados ensaios de 

compressão, tração na flexão, térmico e acústico. 

 

5.2. CAMPO DA PESQUISA 

Inicialmente será realizado as produções das placas de gesso com o crivo no IFPB 

campus Monteiro, posteriormente serão feitos os ensaios das placas na Universidade Federal 

da Paraíba campus João Pessoa (para tanto, é necessário apoio por parte da instituição para a 
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realização deste), caso o IFPB não disponibilize todos os equipamentos necessários para os 

ensaios. 

Os procedimentos metodológicos a seguir, baseiam-se na metodologia de Pinto et al. 

(2016). 

A metodologia do projeto será dividida em três etapas que são apresentadas na 

sequência. 

 

5.3. CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

5.3.1. CRIVO 

Os crivos, mais conhecidos como caixas de ovos, são materiais feitos de papelão. Este, 

leva cerca de 6 (seis) meses para degradar, porém, o tempo de degradação dos materiais ocorre 

em função de uma combinação de fatores do meio em que se encontra. O material escolhido 

deve-se ao fato de ter uma superfície irregular, o que quebra as ondas sonoras e as dissipa como 

também, possui características que o caracteriza como um isolante térmico, pois, os elétrons 

mais externos de seus átomos estão firmemente ligados. Para o projeto serão utilizadas as caixas 

que seriam destinadas ao lixo. 

 

5.3.2. GESSO 

O gesso é um dos materiais mais usados na construção civil, o tipo que será usado no 

projeto de pesquisa será o gesso calcinado, constituído do mineral gipsita, acrescentado de 

outros materiais na sua composição, como sulfato de cálcio hidratado, este mineral é explorado 

em jazidas causando impactos ambientais. Para a realização do processo experimental, o gesso 

deverá seguir as exigências químicas, físicas e mecânicas de acordo com a ABNT NBR 

13207:1994 que atende as condições precisas para o uso do gesso na construção civil. 

 

5.4. PREPARAÇÃO DAS PLACAS DE GESSO 

Em uma primeira etapa será preparada uma placa de gesso denominada Controle. Esta 

placa Controle servirá como parâmetro de comparação dos resultados do programa 

experimental. A placa de gesso Controle será preparada com uma quantidade de 12 kg e um 

fator água/gesso (a/g) de 0,60, com dimensões de 0,60m (comprimento) × 0,60m (largura) 
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Em seguida, serão confeccionadas quatro placas distintas divididas em dois grupos 

submetidos a dois processos diferentes. Para cada placa será usada a mesma quantidade de 

gesso e mesmas dimensões, iguais a placa controle. E, por fim a taxa de gesso a ser diminuída 

se dará pela diferença de volume entre a placa Controle e as placas adicionadas de crivo. 

No Grupo 1, o crivo será posicionado no meio da placa sendo que este será realizado 

em dois diferentes processos, o que os diferencia é que no primeiro procedimento o crivo será 

usado no estado ambiente (seco) e, no segundo no estado úmido (molhado). 

 Primeiro procedimento: 

1ᵒ. A mistura de gesso será dividida em duas partes com mesma proporção; 

2ᵒ. Após a primeira mistura pronta posta na forma, o crivo será colocado sobre a mesma, sendo 

este pressionado para que preenche todos os espaços não deixando vazios; 

3ᵒ. Posteriormente a cura da primeira parte da mistura, a segunda é lançada sobre o crivo. 

 Segundo procedimento: 

1ᵒ. A mistura de gesso será dividida em duas partes com mesma proporção; 

2ᵒ. O crivo deverá ser “molhado” antes de ser utilizado; 

3ᵒ. Após a primeira mistura pronta posta na forma, o crivo será colocado sobre a mesma, sendo 

este pressionado para que preenche todos os espaços não deixando vazios; 

4ᵒ. Posteriormente a cura da primeira parte da mistura, a segunda é lançada sobre o crivo. 

No Grupo 2, o crivo será posicionado mais próximos de uma das extremidades da placa, 

assim como no Grupo 1, a diferença será também que no primeiro procedimento o crivo será 

usado “seco” e, no segundo, “molhado”. 

 Primeiro procedimento: 

1ᵒ. A mistura de gesso será dividida em três partes com mesma proporção; 

2ᵒ. Após 2/3 (dois terços) da mistura pronta posta na forma, o crivo será colocado sobre a 

mesma, sendo este pressionado para que preenche todos os espaços não deixando vazios; 

3ᵒ. Posteriormente a cura da primeira parte da mistura (2/3 – dois terços), a segunda parte (1/3 

– um terço) é lançada sobre o crivo. 
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 Segundo procedimento: 

1ᵒ. A mistura de gesso será dividida em três partes com mesma proporção; 

2ᵒ. O crivo deverá ser “molhado” antes de ser utilizado; 

3ᵒ. Após 2/3 (dois terços) da mistura pronta posta na forma, o crivo será colocado sobre a 

mesma, sendo este pressionado para que preenche todos os espaços não deixando vazios; 

4ᵒ. Posteriormente a cura da primeira parte da mistura (2/3 – dois terços), a segunda parte (1/3 

– um terço) é lançada sobre o crivo. 

 

5.5. ENSAIOS DO PROGRAMA EXPERIMENTAL 

5.5.1. ISOLAMENTO ACÚSTICO 

O limite máximo recomendado de intensidade sonora é da ordem de 80 decibéis (dB). 

Dessa forma, será medido a quantidade de decibéis que a placa de gesso com o crivo é capaz 

de reter, através das prescrições da ABNT NBR 10151:2000. 

 

5.5.2. ISOLAMENTO TÉRMICO 

Afim de melhorar a termodinâmica do gesso acrescentado do crivo, será avaliado os 

seguintes pontos: 

 Temperatura radiante média; 

 Umidade relativa. 

 

5.5.3. RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÃO 

O ensaio de resistência à tração na flexão será realizado segundo especificações da 

ABNT NBR 13279:2005. Os rompimentos serão realizados nas idades de 3 e 7 dias, com três 

corpos de prova prismáticos por idade e placa produzida. As dimensões dos corpos de prova 

serão de 160 mm (comprimento) x 40 mm (largura) x 40 mm (altura). Neste ensaio, um 

carregamento central é aplicado ao corpo de prova prismático, que é colocado sobre dois apoios, 

ficando um vão entre eles. 
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5.5.4. RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

O ensaio de resistência à compressão será realizado de acordo com prescrições da 

ABNT NBR 13279:2005. Os rompimentos serão realizados nas idades de 3 e 7 dias, com três 

corpos de prova por idade e placa produzida. O método compreende a determinação da 

resistência à compressão de corpos de prova cúbicos, com arestas de 40 mm. As amostras serão 

carregadas até sua ruptura. A resistência à compressão será determinada a partir de ensaios 

realizados nos corpos de prova prismáticos utilizados na obtenção da resistência à tração na 

flexão. 

 

6. CRONOGRAMA  

MESES/ANO  Recolhimento 

dos crivos  

Confecção 

das placas  

Realização 

dos 

ensaios  

Análise 

dos 

resultados  

Conclusão 

de análise  

Relatório 

final e 

produção 

de artigo  

ABR/2018  X      

MAI/2018   X     

JUN/2018   X     

JUL/2018   X     

AGO/2018    X    

SET/2018     X   

OUT/2018     X   

NOV/2018      X  

DEZ/2018       X 
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8. PLANO DE ATIVIDADES 
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