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RESUMO

Na construção civil, existem muitos desperdícios de materiais, e muitos deles são de
difícil destinação final. Muitas vezes não há alternativas para reutilização ou
reciclagem dos mesmos, por serem produtos inertes, o descarte torna-se um
problema. Nos dias atuais a busca por alternativas sustentáveis está crescendo cada
vez mais, proporcionando novas tecnologias na área da construção civil, e novas
alternativas de produtos que já são do conhecimento de todos. O trabalho que será
apresentado a seguir trata de alternativa para divisórias, tanto de salas comerciais
quanto residenciais. Enfim, pode ser utilizada para vários tipos de ambientes. Se trata
da divisória de papelão, a qual busca uma alternativa sustentável, e também mais
barata do que as já existentes no mercado. Foi confeccionado um protótipo 100% em
papelão, toda sua estrutura, tudo em papelão ondulado, as paredes externas, e a
estrutura interna com colmeias montadas, para unir foi utilizado cola PVA, e além disso
pode ter um acabamento moderno, com papel de parede, ou até mesmo com pintura.
Este tipo de divisória possui muitas vantagens, como seu custo baixo comparando
com as divisórias existentes no mercado, simples processo de fabricação, fácil acesso
a matéria prima, e reciclável, o que torna um produto sustentável, o tornando algo
muito mais atraente.

Palavras-chave: Papelão. Divisória. Sustentabilidade. Custo.
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ABSTRACT

In civil construction, there are many waste materials, and many of them are difficult to
final destination. Often there are no alternatives for reuse or recycling of them, because
they are inert products, the disposal becomes a problem. Nowadays, the search for
sustainable alternatives is growing, providing new technologies in the field of
construction, and new alternatives of products that are already known to all. The work
that will be presented next is an alternative to partitioning, both commercial and
residential rooms. In short, it can be used for various types of environments. It is the
cardboard partition, which seeks a sustainable alternative, and also cheaper than
those already in the market. A 100% prototype was made in cardboard, all its structure,
all in corrugated cardboard, the external walls, and the internal structure with mounted
hives, to join was used PVA glue, and in addition it can have a modern finish with
wallpaper , or even with paint. This type of partition has many advantages, such as its
low cost comparing with existing partitions in the market, simple manufacturing
process, easy access to raw material, and recyclable, which makes a product
sustainable, making it something much more attractive.

Keywords: Cardboard. Partition. Sustainability.Cost.
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1 INTRODUÇÃO

Os acidentes ambientais acontecidos e o crescente desequilíbrio social têm
imposto as organizações a necessidade de se atualizarem frente a esta situação e
assumirem uma postura comprometida com a responsabilidade socioambiental.
Atualmente, o papel das empresas tem grande valor para a construção de uma
sociedade mais justa e solidária em função dos investimentos que podem ser
priorizados em projetos ambientais e sociais (CORTES; FRANÇA; QUELHAS, 2011).
No Brasil, a Industria da Construção Civil apresenta um quadro de atraso
quanto a responsabilidade socioambiental, que se revela, por exemplo, nos
investimentos pouco expressivos na formação e qualificação dos profissionais e na
destinação inadequada dos resíduos sólidos. Entretanto, iniciativas mais recentes que
começam a surtir efeito, como as determinações do Ministério do Meio Ambiente MMA: as Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA (CORTES;
FRANÇA; QUELHAS, 2011).
Isto mostra a necessidade de se desenvolverem tecnologias alternativas para
a construção. Nesse sentido, destaca-se a contribuição de Shigeru Ban, que utiliza
um material oriundo de reciclagem e que também pode ser reciclado após o seu uso
(SALADO; SICHIERI, 2006).
O emprego de tubos de papelão na construção civil começou a ser cogitada na
década de 70, nos EUA, e gerou alguns experimentos isolados feitos também por
pesquisadores europeus. No entanto, foi o arquiteto Shigeru Ban quem mais se
dedicou ao desenvolvimento e divulgação desta tecnologia (SALADO; SICHIERI,
2006).
Perante isso, este trabalho se propõe a pesquisar sobre divisórias de papelão,
verificando sua aplicabilidade, e custos relativos, para que se possa verificar suas
vantagens. Acreditando-se que, com isso, a Engenharia civil pode contribuir
consideravelmente para o desenvolvimento com sustentabilidade.
Neste trabalho, iremos verificar a possibilidade de utilização de divisórias, para
salas comerciais, ambientes institucionais, residenciais, enfim, onde tenha a
necessidade em dividir ambientes, oferecendo uma divisória com um custo mais
baixo, e um fator muito importante, que pode ser reciclado facilmente.
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Em suma, pelos poucos estudos realizados, podemos perceber que os
materiais alternativos possuem, assim como os materiais convencionais, as suas
vantagens e desvantagens de uso. Assim sendo, os materiais alternativos têm o seu
potencial – que depende de material para material e da aplicação que se pretenda –
e, portanto, poderiam ser mais utilizados ou difundidos (SALADO; SICHIERI, 2006).
A busca incessante em novas tecnologias, apoiada na sustentabilidade, nos faz
um questionamento, o uso de divisórias de papelão é viável financeiramente? Quais
suas vantagens?
O objetivo geral deste trabalho é realizar um estudo da análise técnica de
divisórias em papelão, com isso surge os seguintes objetivos específicos:

·

Apresentar as vantagens em utilizar a divisória em papelão;

·

Desenvolver o processo de fabricação da divisória em papelão;

·

Conferir sua resistência;

·

Analisar o custo, verificando se é acessível e viável.
Para este trabalho foi adotado como metodologia o estudo de caso, onde foi

abordado as divisórias confeccionadas em papelão, onde foi analisado suas
vantagens, verificando os custos para a confecção das mesmas, enfim analisando e
é viável sua utilização, e seu custo relacionado as opções existentes hoje em dia.
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2 DESENVOLVIMENTO

Neste item abrange o referencial teórico buscado, a metodologia e materiais
aplicados e os resultados que se pretende alcançar nesta pesquisa.

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico irá conter tudo que foi encontrado em livros, revistas, sites
eletrônicos etc, e que julgado necessário para um bom fundamento teórico referente
a este trabalho.

2.1.1 Histórico do Papelão
A revolução industrial, iniciada no século 18, expandiu-se com intensa força no
século 19, com invenções que modificariam para sempre a história do
desenvolvimento da humanidade: locomotivas a vapor, lâmpada elétrica, automóvel,
telefone, máquina de escrever, fotografia, cinema, entre outras. Foi criado o conceito
de linha de montagem, sistema que apressou a produção de bens de consumo em
larga escala (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO PAPELÃO ONDULADO - ABPO,
2018).
Neste século tão cheio de transformações que então, nasceu o papelão
ondulado, primeiramente utilizado como proteção interna de chapéus, na Inglaterra de
1856. As características de proteção e a facilidade de trabalho deste versátil material
foram logo adaptadas para o uso em embalagens. Em 1871, o americano Albert L.
Jones patenteou embalagens produzidas em papelão ondulado para embalar
produtos frágeis, como garrafas de vidro (ABPO, 2018).
Em 1874, Oliver Long criou o papelão ondulado com uma ou duas capas, e
com isso notou que as ondas rígidas formavam coluna, e que esta estrutura básica
poderia aguentar bastante peso. Com a utilização em grande escala de tal inovação,
ocorreu com a revolução industrial, afinal todos as mercadorias estavam sendo
transportados para distâncias cada vez maiores. As caixas e barris de madeiras, então
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em uso, eram pesados e caros, e o papelão ondulado tornou-se uma solução viável
econômica e tecnicamente (SAMPAIO; SANTOS, 2008).
No século 20, o papelão ondulado continuou sendo a matéria-prima mais
empregada no mundo para proteger, transportar e expor mercadorias. Hoje, a
tecnologia do papelão ondulado oferece diversas gramaturas em composições de
capa e miolo que permitem uma variedade de estruturas rígidas e, ao mesmo tempo,
leves, para as mais diversas aplicações (ABPO, 2018).
Com inovações em design e sistemas construtivos, impressão e acabamento
de alta qualidade, as embalagens de papelão ondulado ampliam suas fronteiras,
sendo notadas nos pontos-de-venda mundo afora, como embalagens primárias
sustentáveis. A tecnologia da produção da embalagem de papelão ondulado evolui
sempre, e suas qualidades essenciais, cada vez mais valorizadas, permanecem
intactas: matéria-prima 100% reciclável, 100% biodegradável e 100% proveniente de
fontes renováveis (ABPO, 2018).

2.1.1.1 Fabricação do papelão ondulado

O papelão ondulado é fabricado em uma máquina denominada onduladeira,
onde as ondas são fabricadas de acordo com o perfil do cilindro ondulador. Para que
as chapas sejam transformadas em caixas e/ou acessórios de papelão ondulado, elas
passam por diversos equipamentos-impressoras, máquinas de corte vinco planas e
rotativas, coladeira e grampeadeiras, vincadeiras e divisórias (ABPO, 2018).
Os principais tipos de ondulação interna das chapas são classificados pelas
letras “A”,”C”,”B” e “E”, que irão caracterizar as espessuras das chapas, onde podese observar na Figura 1. A opção por um tipo ou outro de ondulação depende dos
requisitos técnicos especificados, conforme a aplicação e uso do papelão ondulado.
O uso mais frequente do papelão ondulado é na fabricação de embalagens para
transporte garantindo a proteção dos mais variados produtos (ABPO, 2018).
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Figura 1 - Tipos de ondas de papelão ondulado mais utilizadas

Fonte: ABPO (2018)

2.1.1.2 Estrutura do papelão ondulado

O papelão ondulado é uma estrutura formada por um ou mais elementos
ondulados, chamados de “miolo”, fixados a um ou mais elementos planos, chamados
de “capa”, por meio de adesivo aplicado no topo das ondas. Tanto o “miolo” quanto a
“capa” são obtidos a partir de fibras virgens de celulose, matéria-prima renovável ou
de papel reciclado. No Brasil, o uso de papel reciclado na produção do papelão
ondulado chega a mais de 70% do total produzido (ABPO, 2018).
Conforme ABPO (2018), o número de capas e miolos utilizados na estrutura do
papelão ondulado define a sua classificação*:

·

Face simples: Estrutura formada por um elemento ondulado (miolo) colado a
um elemento plano (capa);

·

Parede simples: Estrutura formada por um elemento ondulado (miolo) colado,
em ambos os lados, a elementos planos (capas);
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·

Parede dupla: Estrutura formada por três elementos planos (capas) coladas a
dois elementos ondulados (miolos), intercalados;

·

Parede tripla: Estrutura formada por quatro elementos planos (capas) colados
em três elementos ondulados (miolos), intercalados;

·

Parede múltipla: Estrutura formada por cinco ou mais elementos planos (capas)
colados a quatro ou mais elementos ondulados (miolos), intercalados.

*As terminologias acima adotadas para a classificação das diferentes estruturas
do papelão ondulado estão de acordo com a norma NBR 5985 (ABPO, 2018).
Pode-se compreender melhor a classificação das paredes, conforme descrito
anteriormente, observando a Figura 2, já na Figura 3 apresenta a estrutura do papelão
ondulado.

Figura 2 - Classificação das estruturas de papelão ondulado

Fonte: ABPO (2018)
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Figura 3 - Estrutura do papelão ondulado

Fonte: ABPO (2018)

2.1.1.3 Propriedades do papelão ondulado
Devido às suas propriedades intrínsecas, o papelão ondulado é parte integrante
da moderna sociedade de consumo e está presente no cotidiano de todos os
consumidores do mundo. Sua engenhosa combinação de “capa” e “miolo” proporciona
um material leve, resistente e versátil, com ampla utilização na produção de
embalagens para os mais variados tipos de produtos, facilitando o transporte, a
armazenagem e a exposição no ponto de venda (ABPO, 2018).
O papelão ondulado é um material 100% reciclável e 100% produzido a partir
de fontes de matérias-primas renováveis. É amigo da natureza e sustentável de ponta
a ponta. A competitividade e a excelente relação custo x benefício tornam o papelão
ondulado o material mais utilizado para a fabricação de embalagens, sendo
responsável pelo transporte e proteção de aproximadamente 75% dos produtos
embalados no mundo todo (ABPO, 2018).
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Conforme Sampaio e Santos (2008), os papeis mais comumente utilizados na
produção do papelão são de três tipos:

·

Papel Kraft: este papel é composto de elevado percentual de fibras virgens e
tem elevadas propriedades de resistência e se destinam as fabricações de
sacos multifoliados (sacos de cimento) e de papel para caixas de papelão
ondulado. Sua cor varia desde o marrom escuro até o amarelo claro e estas
variações de tonalidade provêm da madeira empregada, processo de obtenção
das fibras, ou processo de limpeza e depuração. A cor é irrelevante, pois o que
mais tem valor são suas qualidades físicas;

·

Papel Test-Liner: neste papel tenta-se obter uma boa resistência física com a
mistura de fibras recicladas com fibras virgens. Quanto maior for a quantidade
de fibras virgens mais elevada será sua resistência. Sua cor também é variável
desde o marrom escuro até o amarelo claro;

·

Papel Miolo/Reciclado: este papel é composto de somente fibras recicladas.
Um bom miolo poderá ser fabricado utilizando-se aparas de sacos multifoliados
ou papelão ondulado que contem fibras de um comprimento maior. Porém com
a utilização de fibras de refugo de papéis de escritório e papeis finos de
impressão e escrita tende a empobrecer a qualidade deste papel. Sua cor
também é marrom, porém um pouco mais embranquecido devido a mistura de
fibras que foram branqueadas. Para a obtenção de características adequadas
é necessária uma seleção criteriosa dos papeis velhos e aparas que irão ser
reciclados.

2.1.2 Racionalização Construtiva

A racionalização construtiva é definida por Sabbatini (1989), como “um
processo composto pelo conjunto de todas as ações que tenham por objetivo otimizar
o uso de recursos materiais, humanos, organizacionais, energéticos, tecnológicos,
temporais e financeiros disponíveis na construção em toda as suas fases”.
Esta definição, embora esteja de acordo com o senso comum sobre este
conceito é muito mais abrangente que as ações, que à primeira vista, devem ser
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implementadas para a consecução de seus objetivos. Não se pode imaginar que a
racionalização da vedação vertical seja constituída simplesmente pela substituição
dos materiais e equipamentos tradicionais, por congêneres de maior qualidade e
desempenho. Esta visão limita muito os possíveis resultados que podem ser advindos
da racionalização construtiva (FRANCO, 1998).
O conceito de racionalização construtiva só pode ser plenamente empregado
quando as ações são planejadas desde o momento da concepção do
empreendimento (FRANCO, 1998).
Conforme Franco (1998), o desenvolvimento de projetos voltados para a
produção possui uma dimensão estratégica para a racionalização construtiva. O
projeto da vedação vertical possui objetivos que justificam sua importância:

·

Servir como ferramenta de coordenação de projeto;

·

Servir como base para o planejamento da produção do subsistema e dos
subsistemas com os quais tem interferência;

·

Detalhar tecnicamente a produção desse subsistema, estudando e definindo
as tecnologias de produção, tanto no que se refere as alternativas de materiais
como de técnicas construtivas empregadas em cada caso;

·

Servir como canal de comunicação eficiente entre projeto e planejamento e a
produção e ainda, entre todos os setores envolvidos na produção;

·

Servir como base para o controle da produção da execução da vedação
vertical.

Detalhar tecnicamente a produção deste subsistema, estudando e definindo as
tecnologias de produção é sem dúvida um dos principais objetivos da elaboração de
um projeto de vedação vertical. Esta análise deve necessariamente ter por base a
previsão do desempenho da vedação vertical, segundo critérios técnicos e objetivos.
Deve conter a visão sistêmica e levar em consideração não unicamente o subsistema
vedação vertical, mas também os demais subsistemas do edifício, de forma que o
desempenho do conjunto não seja afetado por problemas de incompatibilidade entre
as partes (FRANCO, 1998).
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2.1.3 Vedação Vertical
A vedação vertical pode ser entendida como sendo o subsistema do edifício
constituído por elementos que compartimentam, definem os ambientes internos e
fornecem proteção lateral e controle contra a ação de agentes indesejáveis
(TANIGUTI, 1999).
Desde as primeiras construções, o homem utiliza vedações verticais para a
proteção contra intempéries, animais e inimigos. Com o passar do tempo os métodos
de construção de vedações verticais foram aprimorados com a utilização de materiais
que concedem melhor desempenho estrutural, térmico e acústico (FLEIRY, 2014).
Em 2007, com a publicação da norma de desempenho (NBR 15575,
ASSOCIAÇÃO BARSILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT, ano), as vedações
passaram a ter um papel ainda mais relevante na construção civil, uma vez que foram
estabelecidos critérios mínimos de desempenho para diversas características do
sistema visando maior conforto e segurança aos usuários.
Antes de discutir os diversos aspectos que se referem as vedações verticais
internas, cabe precisar os termos a que elas são referidas, pois termos como parede,
divisória e até mesmo “drywall” são atribuídos a um mesmo elemento, tanto na
linguagem corrente como no meio técnico (TANIGUTI, 1999).
O termo parede é definido como sendo uma construção vertical, geralmente em
alvenaria ou concreto, que limita ou subdivide um espaço e pode ou não cumprir a
função de receber cargas além de seu peso próprio (TANIGUTI, 1999).
Pela definição de parede apresentada pela norma inglesa, percebe-se não ser
correto o emprego desse termo para designar a vedação de gesso acartonado, pois,
conforme salienta Sabbatini (1989), uma parede constitui-se num elemento fixo e é
obtido por conformação, como é o caso da alvenaria e do concreto, o que não ocorre
com a vedação de gesso acartonado.
Referente às terminologias das divisórias leves internas moduladas, define-a
como sendo um “elemento construtivo que separa os espaços internos de uma
edificação, compartimentando e ou definindo ambientes, estendendo-se do piso ao
forro, ou teto, sendo constituído por painéis modulares e seus componentes, com
massa não superior a 60kg/m²” (TANIGUTI, 1999).
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2.1.3.1 Classificação das vedações verticais
As vedações verticais internas são aquelas constituídas por elementos que
subdividem o volume interno do edifício, compartimentando-o em vários ambientes
(TANIGUTI, 1999).
Diferentes critérios podem ser adotados para classificar as vedações verticais
internas, sendo que, ao propor classifica-las segundo algum critério, procura-se
agrupar os diversos tipos existentes, de acordo com sua natureza comum. A partir
dessas classificações, torna-se mais fácil a distinção entre um tipo e outro de vedação
vertical, auxiliando na escolha da mesma (TANIGUTI, 1999).
Conforme, Sabattini (1989), por exemplo, propõe uma classificação quanto a
capacidade de suporte, que é condicionada pela resistência mecânica da vedação
vertical. Neste caso pode –se classificar em:

·

Resistente: vedação que possui função estrutural, além da função de
compartimentação, como a alvenaria estrutural, por exemplo;

·

Auto

Portante:

vedação

emprega

unicamente

com

a

função

de

compartimentação de ambientes, como por exemplo a alvenaria de blocos de
vedação.

No caso das vedações de gesso acartonado, essas constituem-se em vedação
auto portante, pois seus componentes não possuem resistência para suportar as
cargas provenientes dos elementos estruturais do edifício (TANIGUTI, 1999).
Uma outra classificação proposta por Taniguti (1977) subdividem as vedações
verticais quanto a mobilidade, podendo ser:

·

Fixa: esse tipo de vedação geralmente necessita de acabamentos
complementares e, em caso de modificações posteriores a execução, os
elementos constituintes são difíceis ou impossíveis de recuperar, como é o
caso das paredes maciças moldadas in loco, por exemplo;
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·

Desmontável: vedação que, quando desmontada, sofre pouca ou nenhuma
degradação e podem ou não necessitar de algumas peças para a remontagem,
como os painéis tipo “sanduíche”, por exemplo;

·

Móvel: vedação que pode ser removida de um local para outro sem que haja a
necessidade de desmontar ou degradar seus componentes. Um exemplo
desse tipo de vedação são os biombos.

Podem ser classificadas também quanto a sua densidade superficial. Essa
característica influencia no dimensionamento das cargas das fundações e,
eventualmente, das estruturas. Além disso, alteram o método construtivo e definem o
uso ou não de equipamentos de transporte. Quanto à densidade superficial, as
vedações podem ser:
Leves: segundo a norma brasileira NBR 11685 (ABNT, 1990) as vedações
leves são aquelas cuja densidade superficial é inferior a 60 kg/m². Esses tipos de
vedações, as quais incluem as paredes de bloco de concreto celular autoclavado, não
têm função estrutural, de modo que não tem capacidade de suportar cargas além do
seu peso próprio.
Pesada: vedações cuja densidade é superior a 60 kg/m². Nesse caso, a
vedação pode ou não auxiliar no desempenho funcional da estrutura do edifício,
citando-se como exemplo os painéis de concreto (TANIGUTI, 1999).

2.1.3.2 Funções das vedações verticais internas

Para que o edifício como um todo atenda às necessidades dos usuários, é
importante que cada um dos vários subsistemas cumpra com suas funções. No caso
das vedações verticais internas, essas, de um modo geral, devem cumprir a função
primária de compartimentação de ambientes (TANIGUTI, 1999).
Além disso, para criar condições de habitabilidade do edifício, devem cumprir
também algumas funções secundárias, dentre as quais Taniguti (1999) destaca:
·

Auxiliar no controle de ruídos, luz, calor, e ventilação do ambiente;

·

Servir de suporte e proteção as instalações do edifício;
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·

Servir de proteção dos equipamentos de utilização do edifício;

·

Suprir a função estrutural do edifício, ou parte dessa função.

2.1.4 Definição de Construção a Seco
Construção a seco para métodos construtivos nos quais não se faz uso de água
como insumo no processo executivo. Os métodos mais conhecidos são o Wood
Frame, Steel Frame e o Drywall. O primeiro, o Wood frame, é feita em perfis de
madeira reflorestadas. O segundo é composto por perfis metálicos leves com função
estrutural revestidas com placas cimentícias, placas de madeira composta por tiras
orientadas (Oriented Strand Board – OSB) ou placas de gesso acartonado. Enquanto
o terceiro, é um sistema de vedação interna, sem função estrutural, com placas de
gesso acartonado fixadas em perfis de aço galvanizado pré-fabricados (FLEIRY,
2014).
Conforme citado anteriormente os métodos que serão abordados, pode-se
observar cada um deles nas figuras: Figura 4, Figura 5 e Figura 6.

Figura 4 - Construção a seco – Wood Frame

Fonte: Atos Arquitetura (2018)
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Figura 5 - Construção a Seco - Steel Frame

Fonte: Pinterest (2018)

Figura 6 - Construção a seco - Gesso Acartonado/Drywall

Fonte: Cimemprimo (2018)
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Uma das principais vantagens em relação aos métodos convencionas, é que,
por utilizarem materiais pré-fabricados os métodos de construção a seco podem ser
considerados sistemas de montagem, nos quais as peças são encaixadas e fixadas,
e dessa forma, a execução é considerada rápida se comparada a outros métodos
executivos (FLEIRY, 2014).
Outra significativa vantagem da construção a seco é o baixo desperdício e a
redução de entulho, deixando o ambiente da obra mais limpo e diminuindo os
descartes de resíduos no meio ambiente (FLEIRY, 2014).

2.1.5 Wood Frame

O Wood frame para casas consiste num sistema construtivos industrializado,
durável, estruturado em perfis de madeira reflorestada tratada, formando painéis de
pisos, paredes, e telhado que são combinados e/ou revestidos com outros materiais,
com a finalidade de aumentar conforto térmico e acústico, além de proteger a
edificação das intempéries. Nos Estados Unidos da América a tecnologia wood frame
é utilizada em 95% das casas construídas (MOLINA; JUNIOR, 2010).
É um método construtivo industrializado, sua estrutura é feita em perfis de
madeira reflorestadas. Essas madeiras configuram-se em placas para paredes e
telhados que envolvidos com outros materiais protegem contra intempéries dando
mais conforto tanto térmico quanto acústico (RODRIGUES, 2016).
Construções em wood frame é o método mais utilizado para construir casas e
apartamentos nos Estados Unidos. É utilizado naquele pais para construção de
edifícios comerciais e industriais, que podem alcançar até cinco andares. Casas em
wood frame são econômicas, e tem ótimo isolamento térmico, proporcionando um
maior conforto. Além disso, esse sistema de construção permite estilos de arquitetura
dos mais variados (SOUZA, 2012).
Neste sistema, as paredes são pré-montadas através de painéis constituídos
dos montantes e peças da base e do topo. A montagem é feita com a fixação na base
e amarração lateral entre painéis paralelos e transversais. Na próxima fase, fixam-se
os painéis externos aos montantes. O fechamento interno só é feito após as

27

instalações elétricas e hidráulicas terem sido executadas. A instalação dos dutos
hidráulico passa pelos montantes e os eletrodutos também (MONICH, 2012).
Embora a madeira esteja entre os materiais de construção mais antigos e atuais
em todo o mundo, a utilização desse material como elemento estrutural no Brasil ainda
é cercada de muito desconhecimento e atrelada a ideias errôneas como a de que se
construir com madeira implica necessariamente no desmatamento de áreas verdes
preservadas. Vale lembrar que a madeira foi muito utilizada nas construções por
arquitetos em meados do século XX, mas a partir da década de 1970 essa tecnologia
começou a perder espaço no Brasil devido a inserção das estruturas de concreto, e
consequente imposições do mercado, enquanto no resto do mundo, as estruturas de
madeira continuaram evoluindo (MOLINA; JUNIOR, 2010).
Na sequência, segue a Figura 7, mostrando uma residência em Wood Frame.

Figura 7 - Residência em Wood Frame

Fonte: Take Incorporadora (2018)

No Brasil, o que barra o crescimento das técnicas alternativas é a sua tímida
divulgação e muita insegurança quanto ao sistema, justamente por falta de
conhecimento da técnica, por falta de normatização e da mentalidade de que o uso
da madeira gera o desmatamento e consequente desastre ecológico (SOUZA, 2012).
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2.1.6 Steel Frame
O Light Steel Framing é um sistema que se caracteriza por perfis de aço
galvanizado de formação à frio, juntamente com subsistemas é capaz de suportar
cargas da edificação. Isso ocorre com o auxílio dos próprios painéis, que podem ser
estruturais ou não, vigas secundarias, vigas de piso, tesoura de telhado, etc. Esse tipo
de construção, devido a sua caracterização como sistema industrializado, possibilita
ser sistema autoportante de construções a seco, ou seja, rapidez de execução,
otimização e racionalização dos recursos, além de, permitir total controle de custo de
obra com gerenciamento de perdas (PRONER; BISCHOFF, 2015).
No Brasil, o Steel Frame começou a ser utilizado a poucos anos, portanto ainda
está passando por uma fase de divulgação e aceitação do público. Porém, em países
como Inglaterra, Canadá e Estados Unidos o mesmo já é utilizado desde a Revolução
Industrial, onde a indústria se desenvolveu e começou a conhecer o aço formado a
frio, identificando a sua resistência e constatando o baixo peso (SANTIAGO;
RODRIGUES; OLIVEIRA, 2010).
Após a identificação de que o aço formado a frio tinha valor estrutural o mesmo
começou a substituir as construções de casas em madeira, devido a produção
controlada e não dependência da natureza para obter matéria prima (obras durante o
ano todo). As aplicações do Steel Frame são diversas e versáteis, como por exemplo:
residências unifamiliares, edifícios comerciais e residências, posto de gasolina,
unidades de saúde, entre outros (HEREDIA; PIMENTA, 2015).
No sistema construtivo Steel Frame, existem basicamente dois tipos de perfis,
os verticais e horizontais. Os perfis dispostos verticalmente são tipo Ue e U
denominados montantes, os horizontais são tipo U e denominados guias. Os
montantes que compõe o painel são responsáveis por transferir a carga e por estarem
alinhadas verticalmente, conceituam o Steel Frame como uma estrutura alinhada
(OLIVEIRA, 2012).
Para conseguir estabilidade na estrutura é necessário ter ligações rígidas
capazes de suportar os esforços e transferir para a fundação. O método mais comum
de estabilização da estrutura é o contraventamento em “X” (conforme Figura 8) ou “K”,
que consiste em utilizar fitas em aço galvanizado fixadas (ancoragem) na face do
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painel, cuja largura, espessura e localização é determinada pelo projeto estrutural
(HEREDIA; PIMENTA, 2015).

Figura 8 - Contraventamento em “X”

Fonte: Portal Metálica (2015)

A utilização do sistema Steel Frame implica em um ganho de tecnologia na
construção civil, permitindo o controle rígido dos processos. Por se um sistema
racionalizado, é adequado para produção industrial, contribuindo no projeto de
edifícios mais eficientes sob vários aspectos, como em uma construção sustentável,
devido a possibilidade de reciclagem dos materiais e racionalização nas perdas de
material (GOMES; SOUZA, 2012).
No entanto, por suas características industrializadas, a produção do sistema
exige um detalhamento maior de todos os projetos desde os estágios iniciais da
construção. A desarticulação entre projeto e produção é um de seus maiores
problemas. A concepção de edificações em Steel Frame demanda uma atenção maior
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nas interfaces e especificidades de cada projeto para garantir o fornecimento de todos
os subsídios necessários à produção, evitando erros e desperdícios (GOMES;
SOUZA, 2012).
Pode-se observar na Figura 9, como é uma residência em Steel Frame.

Figura 9 - Construção em Steel Frame

Fonte: Sul Módulos (2018)

2.1.7 Gesso Acartonado/Drywall
O uso de chapas de gesso na construção civil começou nos Estados Unidos,
no início do século passado, e passou a ser utilizado em larga escala a partir de 1920,
espalhando-se por todo o mundo. Hoje, cerca de 95% das residências americanas
utilizam paredes, forros e revestimentos em chapas de gesso, na Europa, está
presente na construção civil, há mais de 70 anos sendo, portando considerada uma
tecnologia totalmente consolidada. A utilização se disseminou não só em países
desenvolvidos, mas também em desenvolvimento. Brasil, o emprego da tecnologia
teve início em 1972 com a fabricação das primeiras chapas de gesso (REIS; MAIA;
MELO, 2003).
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Hoje em dia, cada vez mais escritórios, residências, hotéis, flats, shopping
centers têm suas paredes internas, revestimentos e forros sendo executados no
sistema construtivo a seco – drywall (chapas de gesso e seus acessórios (REIS; MAIA;
MELO, 2003).
Podemos observar alguns exemplos da utilização de gesso acartonado –
drywaal, nas figuras: Figura 10 e Figura 11.

Figura 10- Instalação de parede em gesso acartonado/drywall

Fonte: Pinterest (2018)

Figura 11 - Divisória interna em gesso acartonado/drywall

Fonte: Multiservicios GDL (2018)
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O sistema de paredes em gesso acartonado é constituído basicamente de uma
estrutura metálica, guias e montantes (perfis de chapas de aço galvanizado ou
madeira), na qual as chapas de gesso são parafusadas, gerando uma superfície
pronta para o recebimento de qualquer tipo de acabamento (pintura, cerâmica, papel
d parede, entre outros). Esse sistema não é indicado para áreas externas, sujeitos a
intempéries. A utilização dessas chapas em locais sujeitos a umidade (cozinha,
banheiro, áreas de serviço) não são recomendados, porém existe um tipo de chapa
resistente à água, a qual sua utilização é possível (SILVA, 2000).
Em alguns países onde o sistema já é de uso corrente, como Estados Unidos,
Canadá e França, é possível encontrar, nas lojas de materiais de construção, uma
grande variedade de materiais e componentes para a execução de divisória com
gesso acartonado, sendo que o próprio usuário tem condições de realizar facilmente
eventuais reparos na divisória (TANIGUTTI; BARROS, 1998).
Conforme Silva (2000), no subsistema de vedação vertical, com gesso
acartonado – drywall, existem inúmeras vantagens, as quais serão citadas logo em
seguida:

·

Execução rápida;

·

Montagem sem entulho ou desperdício de material;

·

Isolamento termo-acustico;

·

Resistencia Mecânica;

·

Resistente ao fogo;

·

Facilidade nas instalações hidráulicas e elétrica;

·

Ganho de área útil devido a menos espessura;

·

Menor peso por m²;

·

Redução da mão-de-obra;

·

Acabamento perfeito;

·

Plantas reversíveis.
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E as suas desvantagens são:

·

Efeito que se tem quando batemos na parede (“toc-toc”)

·

Falta de mão-de-obra especializada;

·

Ausência de normalização no Brasil;

·

Cultura dos usuários em relação ao uso da divisória;

·

Por ser um produto novo, ainda existe dependência na fabricação e
comercialização no Brasil de complementos e acessórios.

O sistema construtivo em foco, tem potencial comprovado para aumentar a
produtividade e também a qualidade das habitações, e vem passando, recentemente,
por inúmeros testes de desempenho em laboratórios oficiais. Pode representar, no
futuro próximo, uma excelente alternativa para a questão do déficit habitacional, que
contabiliza uma carência em torno de cinco milhões de moradias (TANIGUTTI;
BARROS, 1998).
A Figura 12 demonstra a comparação do consumo de placas de gesso
acartonado, em m² por habitante por ano, em vários países do mundo, e podemos
constatar que o consumo de placas de gesso no Brasil, ainda é muito pequeno quando
comparado com o consumo de outros países mais desenvolvidos.
Figura 12 - Utilização de chapas de gesso no mundo

Fonte: Abragesso (2000)
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Esses dados são de suma importância para a criação de um lastro informativo
e conceitual para a realização de pesquisas, que procurem identificar a utilização da
tecnologia de vedação interna em painéis de gesso acartonado no mercado da
construção civil (SILVA, 2000).

2.1.8 Divisória em EPS (Isopor)
O poliestireno expandido (EPS) é um plástico celular rígido que pode se
apresentar sobre diversas formas geométricas e pode desempenhar uma infinidade
de aplicações. Apresenta-se como uma espuma moldada, constituída por um
aglomerado de grânulos (SANTOS; SOUZA, 2008).
É um plástico celular rígido, derivado do petróleo através da polimerização do
estireno em água, constituindo-se em uma espuma termoplástica, classificada como
material rígido tenaz. No seu estado compacto, o poliestireno expandido é um material
rígido, incolor e transparente (ALVES; OLIVEIRA, 2015).
Sendo um material plástico na forma de espuma com micro células fechadas,
composto basicamente de 2% de poliestireno e 98% de vazios contendo ar, na cor
branca, reciclável, não poluente, fisicamente estável, é sem dúvida um material
isolante de melhor qualidade (TESSARI; ROCHA, 2006).
Duas características do isopor têm fortalecido a sua presença no mercado
consumidor, onde vem obtendo crescente participação: a leveza e a capacidade de
isolamento térmico, às quais ainda se associa o baixo custo (SANTOS; SOUZA,
2008).
A utilização do material EPS industrialmente hoje abrange uma grande gama
de aplicações. Seu emprego vai da agricultura até a construção civil, é na construção
civil que hoje o EPS tem se destacando devido a adequação de suas propriedades às
necessidades das obras, seja pelas suas características de isolante térmico, como
pelo seu reduzido peso especifico aliado a alta resistência e sua facilidade de
manuseio (SANTOS; SOUZA, 2008).
Nos últimos anos o EPS ganhou uma posição estável na construção civil, não
apenas por suas características isolantes, mas também por sua leveza, resistência e
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facilidade de manuseio. Proporciona uma economia no corte, mão-de-obra,
equipamentos e tempo de execução (TESSARI; ROCHA, 2006).
É muito utilizado no enchimento de lajes e fôrmas para concreto, enchimento
de elementos estruturais, lajes nervuradas e industrializadas, isolamento térmico de
lajes impermeabilizadas, isolamento térmico de telhados e paredes, isolamento
térmico de dutos de ar condicionado, painéis auto-portantes, forros isolantes e
decorativos, isolamento acústico, piso flutuante e painéis divisórios (conforme Figura
13) , isolamento térmico em câmaras frias ou frigorificas, e inúmeras outras aplicações
na construção civil, e em outras áreas também (TESSARI; ROCHA, 2006).

Figura 13 - Divisório em EPS

Fonte: Decorlit (2018)

Existe o sistema construtivo monoforte, que consiste em painéis monolíticos de
EPS (isopor), integrados de aço galvanizado, que substituem a alvenaria estrutural ou
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alvenaria de vedação. Inovador, seguro e ecoeficiente, o Monoforte é indicado para
todos os tipos de edificações, como residências, escritórios e industrias
(TERMOTÉCNICA. 2018).
A inovação permite que o processo construtivo seja otimizado com a redução
no tempo de execução e na mão de obra necessária que, dependendo do projeto,
pode ser superior a 30%. A facilidade se estende ao transporte e manuseio do
material, que é leve e compacto. As tubulações de hidráulica, esgoto e elétrica são
instaladas entre os painéis e a tela metálica, resultando em um sistema resistente.
Este sistema

é muito utilizado

na construção civil em diversos países

(TERMOTÉCNICA. 2018).
Na Figura 14, conseguimos observar como é este sistema monoforte.

Figura 14 - Sistema Construtivo Monoforte – EPS

Fonte: Decorlit (2018)
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2.1.9 Divisória de Eucatex
Esta divisória é leve e modulada, a qual é destinada a separar espaços internos
de uma edificação, é indicado para áreas internas secas e não deve ser utilizado em
locais úmidos. O sistema é composto por painéis, portas, perfis e peças de fixação.
Cada componente tem funções estruturais dependentes. Os componentes estruturais
básicos são: guia superior, guia inferior, montante e travessa (EUCATEX, 2018).
A estrutura celular do miolo tipo honey-comb absorve os impactos distribuindoos nos pontos de ligação da formação da colmeia. O requadro, em madeira maciça
tratada, confere estabilidade dimensional e leveza, o que a facilita a montagem.
Conforme Figura 15 , pode-se observar a estrutura do painel em eucatex (EUCATEX,
2018).

Figura 15 - Estrutura do Painel em Eucatex

Fonte: Eucatex (2018)

No transporte e manuseio dos painéis e perfis, evitar arrastamento e choques
para não danificar a pintura, o armazenamento deve ser feito em local livre de
umidade, ventilado, protegido da ação do sol e da chuva, sobre estrado plano e
nivelados, com painéis na horizontal. A limpeza deve ser feita com pano macio, seco,
ou moderadamente úmido.
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2.2 METODOLOGIA E MATERIAL
Neste trabalho foi desenvolvido um protótipo de divisória em papelão ondulado,
onde realizamos um processo construtivo da mesma, elencando todos os custos,
assim, verificando sua viabilidade. Os materiais utilizados foram, chapas de papelão
ondulado, hidrorrepelente, cantoneiras rígidas de papelão, cola PVA, tubetes e
revestimento.

2.2.1 Materiais

Neste item será descrito, todos os materiais que ser utilizados para o
desenvolvimento da divisória em papelão.
2.2.1.1 Chapas de papelão ondulado
As chapas utilizadas para a composição das divisórias podem ser: onda B (
Figura 16), onda C (
Figura 17) e BC (Figura 18), as espessuras de cada onda variam de 2,5mm a 6,5mm,
com gramaturas variáveis de 360 gr/m² até 1400 gr/m².
Na divisória desenvolvida neste trabalho foi utilizada chapa de onda BC, com
gramatura de 985 gr/ m².
Figura 16 - Chapa de papelão ondulado - ONDA B

Fonte: O próprio autor
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Figura 17 - Chapa de papelão ondulado - ONDA C

Fonte: O próprio autor

Figura 18 - Chapa de papelão ondulado - ONDA BC

Fonte: O próprio autor

2.2.1.2 Hidrorrepelente

O Hidrorrepelente é um produto químico, que pode ser acrescentado a
argamassa, tintas e vernizes com a função de proteger a superfície da umidade. São
substâncias que detêm a água, impedindo sua passagem, muito utilizados no
revestimento de peças e objetos que devem ser mantidos secos. Agem eliminando ou
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reduzindo a porosidade do material, preenchendo infiltrações e isolando a umidade
do meio (COLÉGIO DE ARQUITETOS, 2018).

2.2.1.3 Cantoneira rígida de papelão

A Cantoneira de Papelão, é produzida em laminas de papel prensado,
fabricadas com papéis multifoliados e adesivos aquosos, livre de solventes orgânicos
e com tintas atóxicas isentas de metais pesados, o que a torna um produto totalmente
reciclável (FOXPACK, 2018).
São cantoneiras rígidas (Figura 19) confeccionadas para atender qualquer tipo
de necessidade, suas medidas disponíveis: espessura poderá ser de 03mm à 08mm,
com abas de 50mm ou 75mm e comprimento de 60mm a 3.000mm (FOXPACK,
2018).
As cantoneiras rígidas foram utilizadas como rodapé, para proporcionar melhor
acabamento na divisória, onde as mesmas contribuíram para a estrutura,
proporcionando maior resistência nas extremidades.

Figura 19 - Cantoneira Rígida de Papelão

Fonte: MBB Embalagens (2018)
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2.2.1.4 Cola PVA

A cola utilizada foi a cola branca PVA, a base de acetato de polivinila (PVA),
onde a mesma é adesiva de alta viscosidade para colagem de madeira em
geral, como fórmica, papel, papelão, embalagens, papel/lata, papel/tecido e
madeira/madeira (PEREIRA, 2017).
Como mostra a Figura 20, é parecida com colas comuns, e a
Figura 21, está mostrando as informações do produto.

Figura 20 - Cola própria para papelão ondulado

Fonte: O próprio autor
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Figura 21 – Rótulo da embalagem da cola

Fonte: O próprio autor

O rendimento da cola depende dos materiais que estão sendo colados, assim
como da quantidade de cola empregada e da habilidade de aplicação do profissional.
A média de rendimento da COLA BRANCA PVA é de 180g do produto para cada 1m².
Conforme mostra a
Figura 22, apresenta alguns dados técnicos pertinentes da cola branca PVA.
Figura 22 - Dados Técnicos: Cola Branca PVA

Fonte: Wurth (2018)
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2.2.1.5 Tubetes de papelão

Os tubetes utilizados são de bobinas em geral, bobinas de plásticos, strech,
papel, enfim, tubetes que seriam descartados, serão aproveitados para colaborar com
a estrutura da divisória. Porém, se necessário, existe a possibilidade de adquirir estes
tubetes, quando não estiver em falta os para reaproveitamento. Pode-se observar na
Figura 23, modelo de tubete que pode ser adquirido, caso seja necessário.

Figura 23 - Tubete de papelão

Fonte: O próprio autor
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2.2.1.6 Revestimento para a divisória – Papel de parede/tinta
São sugeridos dois tipos de revestimentos na divisória, o papel de parede (
Figura 24), que ajuda a deixar um acabamento mais moderno, que é de fácil aplicação.
Também tem a opção da tinta acrílica, onde deixa o acabamento de acordo com a
necessidade de cada um, mas antes da aplicação de qualquer um destes
revestimentos, deve-se aplicar o hidrorrepelente para obter um produto de melhor
qualidade.

Figura 24 - Papel de parede adesivo

Fonte: Pinterest (2018)
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2.2.2 Metodologia
Neste item, serão descritos alguns dos testes que teremos que levar em
consideração, para que então se consiga atingir uma divisória de papelão de
qualidade.

2.2.2.1 Arrebentamento
É característica de resistência do papelão ondulado, define-se como a pressão
máxima desenvolvida por um sistema hidráulico que força um diafragma elástico
através de uma área circular de cartão (ou papelão ondulado), quando a pressão é
aplicada do modo descrito no método de ensaio NM ISO 2759-2007 (PEREIRA, 2013).
Por muitos anos o arrebentamento foi considerado como a melhor referência
para indicar a resistência do papelão ondulado. Outros estudos, porém, levaram a
adoção da resistência de coluna do papelão ondulado (PEREIRA, 2013).
O arrebentamento, porém, ainda aparece em algumas especificações,
principalmente para aquelas embalagens sujeitas a muitos manuseios durante seu
uso normal até chegar nas mãos do consumidor final (PEREIRA, 2013).

2.2.2.2 Resistência à compressão de coluna
É a especificação mais importante para definir o nível de qualidade da chapa
de papelão ondulado a ser utilizada na produção da embalagem. O cálculo é feito a
partir da compressão exercida sobre um corpo de prova de dimensões de 63x100mm
posicionado verticalmente em uma prensa especifica e seguindo os procedimentos da
NBR 6737 (PEREIRA, 2011).
2.2.2.3 Umidade relativa (UR)
A umidade relativa é um fator que tem influência muito crítica sobre o
desempenho da embalagem de papelão ondulado. Infelizmente, em geral, a indicação
da UR não aparece nas especificações dos usuários. Às vezes, nem mesmo é
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indicada para as embalagens para produtos que serão armazenados e transportados
em condições de alta umidade, como é o caso de frutas, carnes e outros itens que
exigem refrigeração na armazenagem e no transporte (PEREIRA, 2011).
A UR é um dos fatores que mais afetam a resistência à compressão da
embalagem de papelão ondulado. Entre os multiplicadores utilizados para o cálculo
do fator segurança nesse aspecto, está o percentual de retenção de resistência que a
embalagem deve manter quando em equilíbrio com a UR a qual está submetida.
Quanto mais alta a UR, portanto, maior a perda de resistência da embalagem
(PEREIRA, 2011).
Mesmo quando se aplicam revestimentos para retardar a absorção da umidade,
a influência da UR não é diminuída. Há ganho em relação ao fator “tempo”, que,
porém, tem menor impacto no desempenho da embalagem se comparado com a UR
(PEREIRA, 2011).
2.2.2.4 Cobb
O método Cobb, é a determinação da quantidade de água que pode ser
absorvida pela superfície do papel ou cartão em um tempo especificado. A agua
absorvida é função de várias características do papel ou cartão, como colagem,
porosidade, etc (NBR NM ISO 535, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS - ABNT, 1999).
A Norma NM ISSO 535 (ABNT, 1999), especifica um método para determinar
a capacidade de absorção de água de papeis e cartões colados, incluindo papelão
ondulado, sob condições padronizadas. Pode não ser adequado a papeis com
gramatura inferior a 50g/m² ou gofrados (NBR NM ISO 535, ABNT, 1999).
Não se aplica a papeis com alta permeância ao ar como: papel jornal, papeis
sem colagem como mata-borrão ou outros papeis com alta capacidade de absorção
de água para os quais a ISSO 8787 é mais apropriada (NBR NM ISO 535, ABNT,
1999).
Este método não deve ser usado para avaliação precisa de imprimibilidade,
apesar de fornecer uma indicação geral da adequação ao uso com tintas aquosas.
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A capacidade de absorção de água (valor de Cobb), é a massa de água
calculada, absorvida por 1m² de papel ou cartão, em um tempo especificado, sob
condições especificadas de ensaio (NBR NM ISO 535, ABNT, 1999).
Para calcular a capacidade de absorção de água (A), expressa em gramas por
metro quadrado, com uma casa decimal, para cada casa decimal, através da equação
seguinte, conforme mostra a Figura 25.

Figura 25 - Equação – Cobb

Fonte: NBR NM ISO 535 (ABNT, 1999)
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2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS

2.3.1 Apresentação da divisória de papelão ondulado

O protótipo que foi produzido, será descrito com todos os detalhes no decorrer
deste trabalho, se trata de uma divisória feita 100% em papelão ondulado, com
dimensões de 2,10 metros de altura, 1,80 metros de largura e 0,10 metros de
espessura.

2.3.1.1 Chapas utilizadas
No protótipo realizado foram utilizados dois tipos de chapa, para parte interna
da chapa, formando uma colméia montada, utilizando uma chapa com onda BC e
gramatura de 605 gr/m², e outra na parte externa, com onda BC e gramatura de 985
gr/m², conforme mostram os dados na Figura 26 e Figura 27.
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Figura 26 - Ficha técnica chapa (externa)

Fonte: WestRock (2019)
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Figura 27- Ficha técnica chapa (interna/colméia)

Fonte: KLABIN (2019)
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2.3.1.2 HIDRORREPELENTE

Pelo difícil acesso em adquirir uma menor quantidade do hidrorrepelente,
optou-se por obter chapas que já possuíssem o hidrorrepelente em sua composição.
Mas também, é possível a aplicação de outros materiais, que contribuem para
melhorar sua resistência a absorção de agua, e também aumentando sua vida útil.
Algumas das opções seriam tintas, vernizes, papel de parede, entre outros.

2.3.1.3 CANTONEIRAS RIGIDAS

As cantoneiras rígidas foram utilizadas como rodapé, para proporcionar melhor
acabamento na divisória, e colaborando para a estrutura, proporcionando maior
resistência nas extremidades.
Também foi confeccionado um modelo de cantoneira, para que ajudasse na
estrutura e contribuísse para um melhor acabamento da divisória, conforme mostra a
Figura 28.
Figura 28 - Cantoneiras

Fonte: O próprio autor.
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Foram utilizadas cantoneiras também para fixação e acabamento dos
contornos da abertura (porta), conforme Figura 29.

Figura 29 - Cantoneiras para acabamento na abertura

Fonte: O próprio autor
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2.3.1.4 COLA

Conforme citado anteriormente, foi utiliza cola PVA, para o processo de união
da colmeia e das chapas, para a formação da divisória, pode-se observar nas Figura
30, Figura 31 e Figura 32.

Figura 30 - Chapa com cola PVA

Fonte: O próprio autor
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Figura 31 - Chapa com cola e colméia

Fonte: O próprio autor

55

Figura 32 - Chapa com colméia colada

Fonte: O próprio autor
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2.3.1.5 TUBETE

A ideia inicial era a utilização de tubetes para estabelecer a estrutura da
divisória, mas quando foi realizado o primeiro protótipo, conforme pode-se observar
na Figura 33, com os tubetes de papelão. Surgiu então uma nova ideia, na qual se
utilizaria outro material para estrutura a deixando mais leve e prática para montagem
e colagem, optamos por pela outra opção, onde a mesma torna o processo de
montagem mais ágil e com custo reduzido.

Figura 33 - Ideia inicial com tubetes de papelão

Fonte: O próprio autor
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2.3.2 Desenvolvimento do processo de fabricação da divisória
No processo de montagem da divisória teve várias etapas, a primeira etapa foi
a fabricação da colmeia, foi realizada através de uma Plotter CNC (Figura 34) onde
foi realizado o corte da chapa de papelão ondulado (Figura 35) para a montagem da
colmeia (parte interna), a montagem foi realizada manualmente, onde podemos
observar na Figura 36.

Figura 34 - Imagem monitor Plotter CNC

Fonte: O próprio autor
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Figura 35 - Plotter em processo de corte

Fonte: O próprio autor

Figura 36 - Colmeias montadas

Fonte: O prórpio autor
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Em seguida foi separada as chapas de papelão que foram utilizadas na parte
externa da divisória, então foi feito o processo de colagem da parte interna (colmeia)
com as partes externas, conforme pode ser observado na Figura 37, Figura 38 e
Figura 39.
Figura 37 - Chapa e colmeias

Fonte: O próprio autor
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Figura 38 - Chapas externas e colmeias coladas

Fonte: O próprio autor
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Figura 39 - Chapas externas com colmeias coladas

Fonte: O próprio autor

Posteriormente, foi colado mais uma chapa externa para maior resistência,
tornando mais espessa a divisória.
A próxima etapa foi colar as cantoneiras para acabamento das extremidades,
e recorte para colocação da porta, e logo em seguida, foi fixada a porta na divisória,
onde foi adicionado cantoneiras para acabamento na abertura, conforme mostra a
Figura 40.
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Figura 40 - Divisória com porta e cantoneiras

Fonte: O próprio autor
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O último processo foi o acabamento, onde aplicamos papel de parede (Figura
41), também pode ser aplicado outros tipos de revestimentos, como tecidos, tintas,
vernizes, resinas, existem diversas opções.

Figura 41 - Divisória com revestimento (papel de parede)

Fonte: O próprio autor
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2.3.3 Custo

A fabricação da divisória de papelão ondulado tem um custo relativamente
baixo, pela larga escala de produção de chapas de papelão, e também pela
quantidade de especificações produzidas. Assim, permite a confecção de diferentes
composições estruturais da divisória.
No protótipo realizado neste trabalho, foi utilizado dois modelos de chapas, uma
delas, a utilizada na parte externa, com o custo de 3,00 reais por metro quadrado, e a
outra, utilizada na parte interna da divisória, com o custo de 2,20 reais por metro
quadrado. Foi também, a qual utilizado cola PVA tem um custo de 6,00 reais o kg, e
foi utilizado em média 0,700 kg.
Foram utilizadas mais as cantoneiras rígidas, as quais tem um custo de um real
por metro quadrado, e foram utilizadas, 6 metros quadrados.
O protótipo teve um custo aproximado de 19,37 reais por metro quadrado,
considerando, que este é apenas o valor dos materiais utilizados, sem considerar a
mão de obra, processo de fabricação e os equipamentos utilizados na fabricação.
Devemos levar em consideração que este protótipo foi fabricado com parede
dupla, ou seja, tendo seu custo mais elevado, caso necessitasse de uma estrutura
mais simples, poderia ter feito por exemplo uma parede simples que reduziria seu
custo para 12,04 reais o metro quadrado.
Consideramos isso um grande diferencial, pois como existem várias
especificações de chapas de papelão ondulado, podemos criar inúmeras
configurações de divisórias, conforme sua necessidade de utilização.
Um dos diferenciais desse projeto é a facilidade de adequação da divisória
conforme a necessidade de utilização.
Com relação aos custos levantados, podemos analisar, que o custo da divisória
de papelão é em torno de 20,00 reais por metro quadrado, levando em consideração,
que este protótipo não foi realizado com as especificações mais econômicas. Então,
podemos comparar com os demais métodos existentes (conforme orçamentos Figura 42 e Figura 43), observando que o custo fica em torno de no mínimo 50% mais
barato, do que os métodos existentes.
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Figura 42 - Orçamento Divisória Eucatex

Fonte: JOINMIX (2019)
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Figura 43 - Orçamento Divisória Gesso Acartonado

Fonte: Gesso e Decorações (2019)

Podemos considerar, que a divisória de papelão é uma opção a ser
desenvolvida e aprimorada, para eventualmente viabilizar seu custo, e sua produção
em escala, possibilitando ser introduzida como um produto comercial.
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3 CONCLUSÃO

Com a crescente demanda da construção civil, se faz necessário buscar
alternativas para reduzir custos com mão-de-obra e com materiais. As divisórias são
muito utilizadas, principalmente em áreas comerciais, industrias e residências.
Existem divisórias feitas a partir de inúmeros materiais, e cada vez mais as
empresas têm buscado formas sustentáveis de fabricação. Por isso, nesse estudo
introduzimos a utilização de chapas de papelão ondulado, para confeccionar a
divisória, tornando se um método rápido, totalmente reversível, com um bom aspecto
físico e um excelente custo benefício.
Conseguimos verificar isso através do seu custo, que mostrou ser relativamente
baixo comparado aos existentes no mercado, e além disso, podendo obter várias
opções conforme a necessidade, variando os custos, o que pode tornar algo muito
mais interessante, caso seja algo eventual, pode ser uma divisória mais simples, tendo
um custo bem mais baixo.
Outro ponto que foi citado, é a questão da sua resistência, conforme abordado,
a resistência de chapas de papelão é mensurada pelo teste de coluna. Já para
conseguir verificar isto na divisória em si, com o mesmo equipamento, que é realizado
os teste nas chapas de papelão, não é possível, pois o equipamento não comporta a
divisória, então será necessário estudos futuros para conseguir sanar esta dúvida,
mas podemos nos basear na resistência da chapa em si, para considerar a resistência
da divisória.
Um dos benefícios com a utilização do papelão ondulado, é por ele ser um
material reciclável, visando assim a sustentabilidade, considerando que o papelão é
um produto de fácil reciclagem, ele acaba se tornando uma receita, quando
descartado. Considerando que neste caso, a divisória é praticamente toda composta
por papelão ondulado, ela pode ser considerada um produto totalmente reciclável,
sendo assim, é um novo método ecologicamente correto.
Conforme foi apresentado o resultado da divisória, podemos observar que seu
acabamento, estrutura e aspecto visual ficaram de acordo com o esperado, e podendo
ser competitivo com as demais opções já existentes no mercado. Podemos
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considerar, que é uma ideia inovadora, um produto inovador, o qual tem grande
potencial, e que pode se tornar algo visado no mercado.
Considerando ser um produto tão inovador, ainda não é possível verificar todos
os seus aspectos, pois é uma ideia inicial, ainda precisa ser amadurecida, e mais
aprofundada, para que possamos tirar esta ideia do papel, e levar para a pratica.
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