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(57) Resumo: "PLACAS COMPOSITAS DE
MATRIZ DE GESSO COM REFORÇOS DE
FIBRA ORGÂNICA PARA ACABAMENTO NA
CONSTRUÇÃO CIVIL." Patente de invenção
que objetiva a utilização de resíduos orgânicos
como fibra de coco, serragem, sisal, bambu
como componente de não somente com uma
função mecânica de resistência na matriz de
gesso, mas como estrutura de decoração,
remate e revestimento, minimizando gastos nas
etapas de embolso e acabamento, otimizando e
acelerando o processo de finalização da obra
civil. A importância desta patente leva ao
entendimento do uso de resíduos que são
descartados cotidianamente sem um uso
adequado e que podem voltar a servir
comercialmente no ramo da decoração e
acabamento can uma obra civil.
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"PLACAS COM POSITAS DE MATRIZ DE GESSO COM REFORÇOS DE
FIBRA ORGÂNICA PARA ACABAMENTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL"

[1]

A presente patente de invenção de processo de obtenção de placas

matriz de gesso e reforço de fibras orgânicas para acabamento, texturização e
consequente decoração.
[2]

Amostras fabricadas manualmente da mistura homogênea da

argamassa de gesso com fibra de coco, e argamassa de gesso com serragem foram
comparadas com amostras de gesso sem reforço, onde fora estudado todo o processo de
fabricação das placas, garantindo que os resultados fossem satisfatórios, pois as
vantagens do material composto em relação ao modelo original (sem reforços) se
apresentaram mais efetivas no que tange as aplicações apresentadas no item acima
[001].

[3]

Podemos então resumir que nos dias de hoje grande parte desses

materiais (resíduos orgânicos fibrosos) são descartados e deixados para decomposição
natural com facilidade em praias como é o exemplo do coco, onde dificilmente será
reutilizado. Então além do desenvolvimento de um produto de maior resistência, mais
barato, esta patente tem como caminho natural contribuir com a preservação do meio
ambiente, minimizando os impactos causados pelo descarte.
[4]

Para análise e estudo do comportamento das fibras foram

produzidos manualmente quatro tipos de placas divididas em classes, onde cada classe
com uma medida diferente de água e gesso específica para sua obtenção, ou seja, a
relação seguiu a seguinte prática: 60% de água equivalem ao volume utilizado em um
recipiente com volume total de 3,5 litros, e 40% de gesso equivale à porcentagem em
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volume restante do mesmo recipiente, totalizando sempre 100%, correspondente a um
litro de pasta após a mistura, conforme (Figura 01).
[5]

0 método de preparação das fibras de coco se faz da seguinte

forma: a)Depois de retirado do lixo, abrimos o coco verde ao meio, separando a casca
da poupa desfiando fibra por fibra, conforme mostra a (Figura 02); b) Em seguida
lavamos a fibra em água corrente, com o objetivo de retirar as impurezas visíveis
decorrentes do desfibramento; c)Após a lavagem as fibras são expostas ao sol para
secagem, estando prontas para o uso, como mostra a (Figura 03).
[6]

Fora feita uma tabela baseada nos resultados mais promissores para

produção das placas como apresentado na tabela 01.
[7]

Vale salientar que toda a serragem foi doada, pois não tem nenhum

valor específico para o dono da madeireira, que a descarta o mesmo para o coco verde
fora obtido através da coleta no lixo das praias.
[8]

Cada placa possui aproximadamente 1,5cm a 2 cm de espessura.

Caso haja a necessidade de se reduzir a espessura da placa, basta reduzir a porcentagem
de água, mantendo a mesma porcentagem de gesso para que a pasta não perca a
consistência, ver (Figura 04).
[9]

A técnica de construção da placa está ligada a acomodação em uma

base acrílica, como uma camada lubrificante interna de glicerina e a acomodação da
fibra ao fundo de acordo o com nível de textura que se deseja, isto pode ser observado
na (Figura 05) e em seqüência nas (Figuras 06, 07 e 08).
[10]

Caso exista o interesse de pigmentação se faz necessário o uso de

extrato de beterraba na mistura da água que será usada para produção da pasta base da
matriz, além de outros elementos naturais como casca de cebola, coloral, extrato de
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folhas
verdes, dentre outros. Estes darão a tonalidade na laca além do efeito de textura
op
desejado.
[011] Ao final do desenvolvimento técnico do protótipo foi feita urna
aplicação de algumas placas produzidas com as especificações pertinentes (Figura 09).
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REINVIDICAÇÕES
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1) PLACAS COMPÓSITAS DE MATRIZ DE GESSO COM REFORÇOS DE
FIBRA ORGÂNICA PARA ACABAMENTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL,
caracterizada

pela construção de placas com matriz cerâmica e reforço de fibras

orgânicas para acabamento na construção Civil e efeito de decoração ecológica.

2) PLACAS COMPÓSITAS DE MATRIZ DE GESSO COM REFORÇOS DE
FIBRA ORGÂNICA PARA ACABAMENTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL,
caracterizada

pelo uso de texturização e aplicação direta em paredes de alvenaria,

minimizando custos com embolso e acelerando o processo de finalização da obra
Civil.

3) PLACAS COMPÓSITAS DE MATRIZ DE GESSO COM REFORÇOS DE
FIBRA ORGÂNICA PARA ACABAMENTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL,
caracterizada pelo uso de pigmentação natural para a finalidade de decoração, com
uso de extratos ou pó de substâncias orgânicas, corno beterraba, folhas verdes, pó de
urucum (coloral), cascas diversas em pós ou solução para dissolução dos pigmentos
para aplicação, além temperos que poderão ser usados como base para pigmentação.

4) PLACAS COMPÓSITAS DE MATRIZ DE GESSO COM REFORÇOS DE
FIBRA ORGÂNICA PARA ACABAMENTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL,
caracterizada com o uso de pétalas de flores, e uso de folhas que estarão inclusas no
processo decorativo da placa.

5) PLACAS COMPÓSITAS DE MATRIZ DE GESSO COM REFORÇOS DE
FIBRA ORGÂNICA PARA ACABAMENTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL,
caracterizada

no uso externo e interno para efeitos decorativos.

6) PLACAS COMPÓSITAS DE MATRIZ DE GESSO COM REFORÇOS DE
FIBRA ORGÂNICA PARA ACABAMENTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL,
caracterizada como estrutura de separação de ambientes do tipo Dry Wall (parede
com estrutura a base de gesso, forro e alumínio para separação de ambientes).
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Figura O] - Pasta Classc C
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Figura 04 - Espessura da Placa

•

Figura 05 - Adição da fibra de coco verde

3/5

á

d3,

Figura 06 - Depósito total da pasta Classe D
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Figura 07- Deforma da face textura
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Figura 08 - Deforma da face lisa

Figura 09- Aplicação das placas corno revestimento
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Volume
d'Água

% d Quantidade %
Água
Gesso
Gesso

Classe da
Placa

Peso da
Placa
Gesso

Peso da
Placa
Fibra de
Coco

Peso da
Placa
Serragem

500 ml

50

1400g

50

A

2300g

1500g

2358g

600 ml

60

1080g

40

B

1776g

1157g

1819g

700 ml

70

760g

30

C

1250g

814g

1280g

800 ml

80

440g

20

D

724g

472g

741g

Tabela 01 - Modelagem para obtenção da placa
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RESUMO
"PLACAS COMPOSITAS DE MATRIZ DE GESSO COM REFORÇOS DE FIBRA
ORGÂNICA PARA ACABAMENTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL." Patente de
invenção que objetiva a utilização de resíduos orgânicos como fibra de coco, serragem,
sisal, bambu como componente de não somente com uma função mecânica de resistência
na matriz de gesso, mas como estrutura de decoração, remate e revestimento,
minimizando gastos nas etapas de embolso e acabamento, otimizando e acelerando o
processo de finalização da obra civil. A importância desta patente leva ao entendimento
do uso de resíduos que são descartados cotidianamente sem um uso adequado e que
podem voltar a servir comercialmente no ramo da decoração e acabamento can uma obra
civil.
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