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RESUMO 

 

O sistema construtivo a seco do drywall configura uma técnica moderna e vantajosa quanto à rapidez, manutenção e 

desperdício durante a execução da obra, em relação aos métodos construtivos tradicionais. O próprio sistema vem se 

aperfeiçoando nas últimas décadas, assim como as chapas de gesso que o compõem, as quais devem atender aos requisitos 

das Normas Regulamentadoras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR), tanto para limites, quanto 

para métodos de ensaios para verificação deles. Nesse sentido, a chapa standard ultralight é uma novidade de variação 

da chapa standard padrão e traz promessas de seus fabricantes com o objetivo de melhorar ainda mais as características 

do drywall. Por isso, o presente trabalho pretende verificar o desempenho da chapa standard ultralight por meio de estudo 

comparativo da mesma frente à chapa standard tradicional, de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14715-1:2010 e 

métodos de ensaio da ABNT NBR 14715-2:2010, a fim de analisar a viabilidade da inovação na determinação das 

características geométricas, determinação de resistência à ruptura na flexão, determinação da densidade superficial de 

massa e determinação da dureza superficial. 
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COMPARISON BETWEEN PLAQUE STANDARD AND PLAQUE STANDARD 

ULTRALIGHT IN THE DRY CONSTRUCTION SYSTEM DRYWALL ACCORDING 

ABNT NBR 14715-1:2010 AND ABNT 14715-2:2010 

  
ABSTRACT 

 

The dry construction system drywall sets a modern technique and advantageous for its speed, maintenance and waste 

during the construction, compared to traditional construction methods. The system itself has been improving in recent 

decades, as well as the sheets of plaster that comprise it, which must meet the requirements of the Regulatory Standards 

of Brazilian Association of technical standards (ABNT NBR), as for limits, and to test methods for their verification. In 

this way, the plaque standard ultralight is a novelty variation of the plaque standard and brings promises of its 

manufacturers in order to further improve the drywall features. Therefore, this study aims to verify the performance of 

the standard ultralight plate by means of a comparative study of that against the traditional standard plate, in accordance 

with the requirements of  ABNT NBR 14715-1:2010 and test methods of ABNT NBR 14715-2:2010, to examine the 

viability of innovation in the determination of geometric features, determination of tensile strength in bending, 

determination of surface mass density and determination of surface hardness. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

As últimas décadas da realidade socioeconômica mundial vêm carregadas de capitalismo e 

globalização, os quais devem ser acompanhados pela construção civil, desde o projeto até o 
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consumidor final. Assim, construções rápidas, econômicas, eficientes, inovadoras e sustentáveis são 

alguns desafios da construção civil moderna (CRUZ, 2011).  

O sistema construtivo a seco, que utiliza o aço galvanizado como principal elemento estrutural, 

bem como o sistema drywall para paredes internas, surge como uma solução alternativa para o novo 

quadro de necessidades da construção, já que a chamada obra seca apresenta vantagens quanto à 

rapidez, manutenção e desperdício durante a execução da obra, em relação aos métodos construtivos 

tradicionais (LESSA, 2005). 

A tecnologia drywall no Brasil, além de já chegar com o título de inovação, por contribuir com 

os avanços e necessidades modernas - produção, o uso e a manutenção do que é construído, mas 

também a desmobilização da área da obra e a diminuição e reciclagem dos resíduos -, ela própria 

passa por aperfeiçoamentos com o decorrer dos anos (CRUZ, 2011; LESSA, 2005). 

A primeira fábrica no Brasil para produção de chapas de gesso acartonado, hoje conhecidas 

como chapas de gesso para sistemas drywall, foi implantada na década de 1970. A partir dissoe na 

década de 80, o setor da construção civil empregou grande esforço a fim de efetivar processos 

racionalizados e pré-fabricados, canteiros experimentais, industrialização, racionalização e abertura 

de mercado (MITIDIERI, 2009). 

No final do século passado, encontra-se o auge da difusão do sistema drywall no país, 

principalmente com o aumento de importação, fabricação e referências técnicas. E, com o século 

XXI, vem o fortalecimento da normatização dos sistemas e produtos, dos programas setoriais de 

qualidade e da contribuição de dissertações e trabalhos acadêmicos para aprimorar seu uso 

(MITIDIERI, 2009). 

Assim, no Brasil, o drywall se consolida como único sistema construtivo para vedações internas 

– paredes, forros e revestimentos –integralmente fundado em normas técnicas, diferenciando-o das 

demais tecnologias aplicadas com a mesma finalidade, visto que a tecnologia construtiva drywall faz 

jus aos requisitos de acústica, resistência mecânica e comportamento ao fogo determinados na Norma 

de Desempenho de Edificações (ABNT NBR 15575, vigente desde maio de 2010), dentre outras NBR 

(Normas Brasileiras) aprovadas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) (FILHO, 

2010). 

Nesse sentido, o presente trabalho busca contribuir com as inovações da composição do sistema 

drywall (duas placas de gesso acartonado acopladas em estrutura metálicas, resistentes à corrosão, 

que dispensam as argamassas do sistema tradicional), ao dissertar, em especial,sobre a chapa de gesso 

standard ultralight comparada com a chapa standard padrão, conforme revisão bibliográfica, análise 
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laboratorial de resistência mecânica, bem como as implicações respectivas, positivas ou não, no 

cenário da construção civil atual (LESSA, 2005). 

A chapa standard ultralight difere da chapa standard padrão por ser criada com o intuito de 

facilitar o trabalho dos instaladores, sendo própria para aplicações em paredes internas e tetos, em 

reformas ou reparos de construções residenciais e corporativas. Além disso, por ser a chapa de 12,7 

mm mais leve do mercado, a intenção dos fabricantes é de proporcionar: até 30% mais leveza que as 

chapas disponíveis no mercado; menor custo logístico transportando maior quantidade de chapas por 

veículo; manuseio limpo com pouco resíduo; ganhos em eficiência operacional; maior segurança, 

produtividade e bem-estar dos instaladores; instalação rápida e alta resistência e performance 

(DRYTECH, 2016). 

Todas essas características são típicas do sistema drywall e compatíveis com as carências da 

construção civil, já mencionadas. Todavia, a proposta comercial e sua publicidade merecem uma 

análise imparcial e técnica, a fim de que os operadores do sistema drywall e a sociedade consumidora 

não sejam prejudicados pela promessa de um produto, mas que este cumpra com os requisitos 

normativos e da realidade da construção brasileira, sendo possível tal verificação principalmente no 

meio acadêmico (GYPSUM, 2016). 

Analisar-se-á, portanto, o desempenho da chapa standard ultralight por meio do presente 

estudo comparativo da mesma, frente à chapa standard padrão, de forma a proporcionar uma 

conclusão técnica totalmente cooperativa, bem como possibilitar o avanço intelectual, tecnológico e 

empírico do sistema construtivo a ser melhorado, logo, da Engenharia Civil e Construção Civil como 

um todo. 

 

 

2 SISTEMA CONSTRUTIVO A SECO: O DRYWALL 

 

2.1 ASPECTOS GERAIS 

 

A indústria da construção a nível mundial é consumidora de mais matérias-primas que qualquer 

outra atividade econômica. O crescimento da população mundial até o ano 2030, espera-se que 

aumente mais de 2000 milhões de pessoas, e as necessidades implícitas em termos de construção de 

edifícios e outras infraestruturas, agravará ainda mais o consumo de matérias-primas não renováveis, 

bem como a produção de resíduos. A sustentabilidade da indústria da construção e o caso dos 
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materiais de construção assumem, dessa forma, desempenho primordial de imprescindível 

aprofundamento (JALALI e TORGAL, 2007). 

Essa realidade socioeconômica mundial carregada de capitalismo e globalização, devem ser 

acompanhados pela construção civil, desde o projeto até o consumidor final. Assim, construções 

rápidas, econômicas, eficientes, inovadoras e sustentáveis são alguns desafios da construção civil 

moderna (CRUZ, 2011). 

No viés ambiental, por exemplo, os efeitos imediatos dos padrões de consumo da civilização 

humana, revelam dimensões de natureza intergeracional e intergeográfica tão evidentes, produzindo 

consequências em outros países e afetando futuras gerações, sendo necessárias medidas eficientes na 

construção civil como: incorporação de resíduos de outras indústrias em materiais de construção, 

maior durabilidade e vida útil dos materiais, esses obtidos a partir de fontes renováveis, materiais 

recicláveis (como metais e os de origem geológica) e escolha desses a partir de uma análise global 

dos seus impactos (JALALI e TORGAL, 2007). 

Nesse contexto, no sistema construtivo a seco, que utiliza o aço galvanizado como principal 

elemento estrutural, tem-se o sistema drywall para paredes internas, o qual surge como resposta 

alternativa para o novo quadro de necessidades da construção, já que a chamada obra seca apresenta 

vantagens quanto à rapidez, manutenção e desperdício durante a execução da obra, em relação aos 

métodos construtivos tradicionais (LESSA, 2005). 

A técnica é a mais aplicada nos Estados Unidos há décadas e, anualmente, ganha adeptos no 

Brasil, por ser um sistema industrializado pré-fabricado composto de estrutura de aço e placas de 

gesso e, por isso, permite construções e reformas rápidas, silenciosas, com pouca sujeira ou 

desperdício. Dados divulgados pela Associação Brasileira de Fabricantes de Chapas para Drywall 

apontam que foram 14,6 milhões de metros quadrados de chapas vendidas no território nacional no 

primeiro semestre de 2010 e as construtoras calculam cerca de 6% de economia no custo dos 

empreendimentos, por implicar obras leves e ágeis.  

Profissionais elogiam a sua flexibilidade, porque proporciona diferentes tipos de acabamentos 

- recortes, curvas e inclinações uniformes - e comporta todo tipo de revestimento, dispensando a 

mistura de cimento, areia e água confeccionada na obra tradicional (REVISTA ARQUITETURA E 

CONSTRUÇÃO, 2009; FLACH, 2010). 

Portanto, restam-se evidentes os benefícios sustentáveis e modernos do uso do drywall, visto 

que, por exemplo, o papel Kraft, que reveste, serve de reforço para os esforços de tração. Permite o 

manuseio seguro de chapas de grandes dimensões e confere resistência a esforços de uso e os produtos 
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têm alta produtividade na montagem e permitem a execução de serviço com um baixo consumo de 

material, conforme detalhamento nos tópicos a seguir (JOHN e CINCOTTO, 2010). 

 

2.2 PRINCIPAIS ELEMENTOS 

 

O termo drywall conceitua tanto as chapas com miolo de gesso e face de papel-cartão (kraft) 

quanto o sistema, composto dessas placas fixadas em estruturas de aço galvanizado, composta de 

montantes e guias. São parafusadas duas placas em cada montante, formando um colchão de ar. Sua 

grande vantagem consiste na possibilidade de criação de centenas de formas, empregando-se painéis 

simples ou duplos, de variadas espessuras. Os isolamentos acústico e térmico são incrementados com 

enchimentos de lã mineral (PORTAL CASA, 2014; REVISTA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO, 

2009). 

Configura-se tecnologia limpa, por oferecer apenas 5% de resíduos na obra, contra cerca de 

30% dos métodos tradicionais, e possuir componentes recicláveis, além da matéria-prima, o gesso 

(gipsita) não desenvolver descartes tóxicos. Ainda, há menor custo de transporte por causa de sua 

leveza (PORTAL CASA, 2014). 

É o único sistema construtivo para vedações internas – paredes, forros e revestimentos – 

integralmente fundado em normas técnicas, diferenciando-o das demais tecnologias aplicadas com a 

mesma finalidade. Visto que a tecnologia construtiva drywall faz jus aos requisitos de acústica, 

resistência mecânica e comportamento ao fogo determinados na Norma de Desempenho de 

Edificações (ABNT NBR 15575, vigente desde maio de 2010), dentre outras NBR (Normas 

Brasileiras) aprovadas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) (FILHO, 2010). 

Assim, segundo o Manual de Projeto de Sistemas Drywall – paredes, forros e revestimentos 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO DRYWALL, 2006), seguem as definições e principais 

características dos elementos do sistema drywall, dedicando-se às chapas de gesso, objeto da presente 

pesquisa, tópico apartado. 

a) Perfis metálicos em aço galvanizado: São perfis fabricados industrialmente por meio de um 

processo de conformação contínua a frio, por sequência de rolos a partir de chapas de aço 

galvanizadas pelo processo de imersão a quente; 

b) Fixações (parafusos e buchas): São peças utilizadas para fixar os componentes dos sistemas 

drywall entre si ou para fixar os perfis metálicos nos elementos construtivos (lajes, vigas pilares, etc). 

Pode-se fixar os perfis metálicos nos elementos construtivos com buchas plásticas e parafusos com 
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diâmetro mínimo de 6 mm, rebites metálicos com diâmetro mínimo de 4 mm, fixações à base de 

‘tiros’ com pistolas específicas para esta finalidade, e em situações específicas, a fixação das guias 

permite adesivos especiais. Basicamente, são dois os tipos de fixações dos componentes dos sistemas 

drywall entre si, a fixação dos perfis metálicos entre si (metal/metal) e a fixação das chapas de gesso 

sobre os perfis metálicos (chapa/metal); 

c) Massa para juntas e massa para colagem: Trata-se de produtos próprios para o tratamento das 

juntas entre chapas de gesso, tratamento dos encontros entre as chapas e o suporte (alvenarias ou 

estruturas de concreto), além do tratamento das cabeças dos parafusos. Sua utilização deve ser com 

fitas também apropriadas. As massas para colagem são produtos próprios para a fixação das chapas 

de gesso diretamente sobre os suportes verticais (alvenarias ou estruturas de concreto) e para 

pequenos reparos nas chapas. Com isso, assegura-se o acabamento sem trincas; 

d) Fitas: São componentes empregados para o acabamento e a fim de melhorar o desempenho 

dos sistemas drywall; 

e) Acessórios: Compreende as peças indispensáveis para a montagem dos sistemas drywall. 

Geralmente, empregadas para a sustentação mecânica dos sistemas; 

f) Lã mineral: Trata-se dos materiais compostos de lã de vidro ou lã de rocha, para instalação, 

nas paredes, entre as chapas de gesso, nos revestimentos, entre as chapas de gesso e o suporte ou, nos 

forros, sobre as chapas de gesso. Seu escopo é aumentar o isolamento termo acústico. As lãs minerais 

são apresentadas em feltros ou painéis, facultando-se o seu revestimento; 

g) Ferramentas necessárias para montagem: Os sistemas em chapas de gesso acartonado não 

utilizam quaisquer instrumentos, mas ferramentas apropriadas, para medição, cortes, fixações e 

aberturas. 

 

 

3 CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL 

 

O gesso na construção civil desempenha papel importante em vários aspectos da obra. É um 

material produzido por calcinação do minério natural gipso (sulfato de cálcio dihidratado) constituído 

essencialmente de: sulfato de cálcio hemidratado, anidritas solúvel e insolúvel, gipsita, aditivos 

retardadores do tempo de pega. Logo, as propriedades do gesso dependem do teor relativo desses 

constituintes (JOHN e CINCOTTO, 2010). 
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Na produção de drywall, a fabricação de placas de gesso acartonado segue processos 

automatizados e patenteados. Genericamente, o processo compreende calcinar a gipsita, misturar a 

água e aditivos expansores, distribuir essa mistura sobre uma folha contínua de papel kraft, espalhar 

e colocar uma outra folha de papel kraft superior, colar as abas, cortar, curar sob vapor e secar (PIRES, 

2001). 

Assim, no Manual de Projeto de Sistemas Drywall – paredes, forros e revestimentos 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO DRYWALL, 2006), definem-se as chapas de gesso como: “São 

chapas fabricadas industrialmente mediante um processo de laminação contínua de uma mistura de 

gesso, água e aditivos entre duas lâminas de cartão, em que uma é virada sobre as bordas longitudinais 

e colada sobre a outra”. Ressalta-se o dever de se produzir as chapas de gesso de acordo com as 

Normas ABNT NBR 14715-1:2010 e NBR 14715-2:2010. 

Ainda conforme o Manual (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO DRYWALL, 2006) e o Portal 

Casa (2014), são três os tipos de chapa de gesso para drywall, que se diferenciam pelo tom da 

cobertura de papel cartão: 

a) Chapa ST (Standard – cor branca ou marfim): abordada no tópico seguinte; 

b) Chapa RU (Resistente à Umidade – cor verde): com silicone e aditivos fungicidas misturados 

ao gesso, permite a aplicação em áreas sujeitas à umidade por tempo limitado de forma ininterrupta, 

como banheiro, cozinha e lavanderia. 

c) Chapa RF (Resistente ao Fogo – cor rosa): com presença de fibra de vidro na fórmula, permite 

aplicação em áreas secas, as quais necessitam de um maior desempenho em relação ao fogo, resistindo 

mais a ele, como ao redor de lareiras e na bancada de cooktop. 

 

3.1 CHAPA STANDARD 

 

A Chapa Standard (ST) é a variedade mais básica, de coloração geralmente branca, amplamente 

empregada em áreas secas, como em forros, shafts, mobiliários integrados e paredes de ambientes 

secos, típicas do sistema drywall (PORTAL CASA, 2014). Em caso de áreas úmidas de forros, a 

chapa standard pode ser utilizada, desde que previsto em projeto (NBR 14715-1:2010). 

Assim, obedecendo-se os requisitos para chapas de gesso para drywall estabelecidos na NBR 

14715-1:2010, conforme explicado adiante, alcançar-se-á os benefícios do sistema, segundo já 

elencado nos tópicos anteriores. 

 

3.2 CHAPA STANDARD ULTRALIGHT 



 
 

8                        Anais do 14º Encontro Científico Cultural Interinstitucional – 2016 

ISSN 1980-7406 

 

Ocorre que, por mais moderno e prático que o drywall seja, o próprio método vem se 

aperfeiçoando para atender as necessidades da construção civil, o que ensejou uma novidade no 

mercado, a chapa standard ultralight, visto que a inovação é o grande desafio da construção civil. Se 

não houver inovação, a construção civil não será viável, inserida numa sociedade sustentável, como 

já acontece em diversos países, devendo-se incorporar novas atitudes na construção, pois se pode 

discutir o prazo e o processo, porém, não se pode evitar a mudança de tecnologia (CRUZ, 2011). 

Nesse sentido, a chapa standard ultralight difere da chapa standard padrão por ser criada com 

o intuito de facilitar o trabalho dos instaladores, sendo própria para aplicações em paredes internas e 

tetos, em reformas ou reparos de construções residenciais e corporativas. Ainda, por ser a chapa de 

12,7 mm mais leve do mercado, a intenção dos fabricantes é de proporcionar: até 30% mais leveza 

que as chapas disponíveis no mercado; menor custo logístico transportando maior quantidade de 

chapas por veículo; manuseio limpo com pouco resíduo; ganhos em eficiência operacional; maior 

segurança, produtividade e bem-estar dos instaladores; instalação rápida e alta resistência e 

performance (DRYTECH, 2016). 

Todavia, partindo-se da premissa que a Engenharia, de modo geral, consiste no conjunto de 

conhecimentos científicos e tecnológicos de base físico-matemática, o qual por meio da técnica e da 

arte analisa, cria e desenvolve sistemas e produtos, processos e obras físicas, através do emprego da 

energia e de materiais, a fim de proporcionar à humanidade de maneira eficiente e sobre bases 

econômicas, bens e serviços que lhe ofereçam bem-estar com segurança e crescente qualidade de 

vida, com preservação do meio ambiente, a nova chapa ultralight deve ser analisada de acordo com 

esses princípios e as normas abordadas na presente pesquisa, a fim de que as propriedades sejam 

verificadas tecnicamente e não apenas pelo olhar das promessas comerciais (CUNHA, 2013). 

 

 

4 NORMAS TÉCNICAS 

 

As normas técnicas pertinentes ao tema, sistema drywall e chapas de gesso, foram de modo 

bastante interessante, reunidas em um dossiê técnico formado em convênio entre a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE) em 2016, conforme Figura 1 e Figura 2. 
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Figura 1 – Dossiê de Normas 

 

Fonte: ABNT – Centro de Informação Tecnológica e para Negócios, 2016. 

 

Figura 2 – Dossiê de Normas 

 

Fonte: ABNT – Centro de Informação Tecnológica e para Negócios, 2016. 

 

4.2 FICHA TÉCNICA DE ANÁLISE 

 

Verificadas as normas, os itens trabalhados na presente pesquisa encontram-se na ABNT NBR 

14715-1:2010, ou seja, a norma traz os requisitos que as chapas de gesso devem cumprir para se 

adequar ao sistema drywall ideal conforme as normas, como mostra a Figura 3, instituindo os valores 

necessários para tanto, os quais foram analisados na presente pesquisa. 
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Figura 3 – Limites das características físicas e mecânicas  

 

Fonte: ABNT NBR 14715-1:2010. 

 

4.3 ENSAIOS LABORATORIAIS 

 

Ademais, a importância do drywall e de sua normatização é tamanha, que até mesmo os 

métodos de ensaio para se chegar aos valores estabelecidos ou verificar a conformidade de 

determinada chapa, foram regulamentados na segunda parte da norma, ABNT NBR 14715-2:2010, 

de acordo com o exemplo da Figura 4.  
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Figura 4 – Exemplo de método de ensaio 

 

Fonte: ABNT NBR 14715-2:2010. 

 

4.4 RELATÓRIO 

 

Por fim, não restam dúvidas da importância das adequações normativas ao passo em que a 

ABNT NBR 14715-2:2010 também estabelece como os resultados devem ser tabulados e 

apresentados num relatório final, como demonstrado na Figura 5. 
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Figura 5 – Requisitos para relatório 

 

Fonte: ABNT NBR 14715-2:2010. 

 

 

5 METODOLOGIA 

 

5.1 TIPO DE ESTUDO E LOCAL DA PESQUISA 

 

Trata-se de uma análise dos ensaios para determinação da resistência à ruptura na flexão, 

determinação da densidade superficial de massa e determinação da dureza superficial, das chapas de 

gesso para drywall tipo standard e standard ultralight, levando em consideração os requisitos para 

procedimentos laboratoriais de caracterização de chapas de gesso para drywall, conforme já 

estabelecido na NBR 14715-1:2010 e NBR 14715-2:2010, propondo conclusões práticas para 

utilização na construção civil. 

Trata-se de uma pesquisa do tipo quantitativa, pois foram coletados dados mediante ensaios 

laboratoriais, averiguando atentamente as especificações da NBR 14715-2:2010. A coleta de dados 

determinou as características de resistência, densidade e dureza das chapas standard e standard 

ultralight, e, por meio de comparação, também verificou quanto o uso da última na construção civil 

será melhor ou não com relação às características da primeira. 

As informações do projeto foram obtidas através de ensaios no Laboratório de Engenharia da 

Faculdade Assis Gurgacz, localizada à Avenida das Torres, nº 500, na cidade de Cascavel – Paraná, 

de acordo com a NBR 14715-2:2010, analisando, assim, se as chapas atendem os requisitos mínimos, 

conforme a norma NBR 14715-1:2010 e qual atende de maneira mais satisfatória.   

 



 
 

Anais do 14º Encontro Científico Cultural Interinstitucional - 2016                      13 

ISSN 1980-7406 

5.2 Caracterização da amostra 

 

As amostras são compostas por duas chapas de gesso, uma do tipo standard e outra do tipo 

standard ultralight, das quais foram retirados seis corpos de prova de cada, conforme Figura 6. As 

duas chapas foram obtidas com fornecedores e colaboradores da cidade, ambas manuseadas de acordo 

com os requisitos para ensaios da NBR 14715-2:2010. 

 

Figura 6 – Esquema para a retirada dos corpos de prova para realização dos ensaios 

 

Fonte: ABNT NBR 14715-2:2010. 

 

5.3 COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram coletados no próprio laboratório da instituição de ensino, com execução em 

agosto e setembro do ano de 2016. 

Ainda foram utilizados como suporte pesquisas em livros, artigos, revistas, sites e 

principalmente as normas ABNT NBR 14715-1:2010 e NBR 14715-2:2010. 
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O principal objetivo desta pesquisa consistiu em coletar as características de resistência, 

densidade e dureza do material pesquisado, com o intuito de saber se as chapas de gesso atendem a 

NBR 14715-1:2010, e comparou o seu uso na construção civil, conforme benefícios propostos pelos 

fabricantes. 

 

5.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após se obter todas as informações, foi realizada a análise, verificando se a chapa standard 

ultralight atende a NBR 14715-1:2010 e se suas características são superiores às da chapa standard 

padrão. A chapa deve atender as determinações normativas, conforme Figura 7, e atingir as metas 

propostas pelos fabricantes, assim, o relatório dos ensaios apontou quais os pontos de relevância para 

o uso da chapa ultralight. 

 

Figura 7 – Limite para as características físicas e mecânicas das chapas de gesso para drywall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABNT NBR 14715-1:2010 

 

6 ENSAIOS 

 

Os ensaios necessários foram realizados de acordo com o método – propósito, princípio, 

equipamentos e aparelhagens, preparação dos corpos-de-prova, procedimento para execução, 

cálculos e expressões dos resultados – da ABNT NBR 14715-2:2010, conforme segue. 
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a) Determinação das características geométricas: Anexo A, itens A.1 a A.6; 

b) Determinação da resistência à ruptura na flexão: Anexo B, itens B.1 a B.2; 

c) Determinação da densidade superficial de massa: Anexo C, itens C.1 a C.6; 

d) Determinação da dureza superficial: Anexo E, itens E.1 a E.6. 

 

6.1 RESULTADOS 

 

6.1.1 Chapa Standard 

 

Os resultados obtidos devem ser expressos conforme Relatório de Ensaio do item 5 da ABNT 

NBR 14715-2:2010. Assim, a chapa standard apresentou os seguintes dados. 

 
Quadro 1 – Relatório dos ensaios da Chapa Standard 

RELATÓRIO DE ENSAIO - STANDARD  

A- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 

Placa de gesso para drywall 

B- MARCA COMERCIAL OU NOME DO FABRICANTE 

Placo do Brasil 

C- IDENTIFICAÇÃO DO LOTE DE PRODUÇÃO COMO 

CONDUÇÃO DE RASTREABILIDADE 

11/08/2016 09:55 

D- DENOMINAÇÃO DA CHAPA DE ACORDO COM AS 

TABELAS 1 E 2 DA ABNT NBR 14715-1:2010 

STBR 

E- IDENTIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO 

Laboratório de Engenharia Civil, Avenida das Torres, 500, 

Loteamento FAG, Cascavel, Paraná  

F- CONDIÇÕES AMBIENTAIS, QUANDO PERTINENTES 

Não pertinente 

G- DATA DA REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS 

31/08/2016 a 06/09/2016 

H- DIMENSÕES E QUANTIDADES DOS CORPOS-DE-

PROVA 

Seis corpos-de-prova de 400x300mm 

I- INFORMAÇÃO GERAL RELATIVA AO ENSAIO, TAL 

COMO QUALQUER FATO RELEVANTE OCORRIDO QUE 

POSSA TER AFETADO 

O RESULTADO DO ENSAIO; 

Velocidade de aplicação de carga da prensa era de 588 N/min 

J- RESULTADOS CONFORME CADA ENSAIO 

1. Características Geométricas 

Espessura 12,3 mm 

Largura 1200 mm 

Comprimento 1797 mm 

Esquadro 2 mm 

Rebaixo 
Largura 60,47 mm 

Profundidade 1,54 mm 
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2. Determinação da Resistência à Ruptura na Flexão 

Longitudinal 1128 N 

Transversal 932 N 

3. Determinação da Densidade Superficial de Massa 

Média das Amostras 8,18 kg/m² 

4. Determinação da Dureza Superficial 

Diâmetro da Amostra 18,17 mm 

K- REFERÊNCIA  

ABNT NBR 14715-2:2010 (Anexos A, B, C e E) 

Fonte: Adaptado da ABNT NBR 14715-2:2010 

 

6.1.2 Chapa Standard Ultralight 

 

Os resultados obtidos devem ser expressos conforme Relatório de Ensaio do item 5 da ABNT 

NBR 14715-2:2010. Assim, a chapa standard ultralight apresentou os seguintes dados. 

 

Quadro 2 – Relatório dos ensaios da Chapa Standard Ultralight 

RELATÓRIO DE ENSAIO – STANDARD ULTRALIGHT 

A- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 

Placa de gesso para drywall 

B- MARCA COMERCIAL OU NOME DO FABRICANTE 

USG Brasil 

C- IDENTIFICAÇÃO DO LOTE DE PRODUÇÃO COMO 

CONDUÇÃO DE RASTREABILIDADE 

19/03/2016 05:52 

D- DENOMINAÇÃO DA CHAPA DE ACORDO COM AS TABELAS 

1 E 2 DA ABNT NBR 14715-1:2010 

STBR 

E- IDENTIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO 

Laboratório de Engenharia Civil, Avenida das Torres, 500, Loteamento 

FAG, Cascavel, Paraná  

F- CONDIÇÕES AMBIENTAIS, QUANDO PERTINENTES 

Não pertinente 

G- DATA DA REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS 

31/08/2016 a 06/09/2016 

H- DIMENSÕES E QUANTIDADES DOS CORPOS-DE-PROVA 

Seis corpos-de-prova de 400x300mm 

I- INFORMAÇÃO GERAL RELATIVA AO ENSAIO, TAL COMO 

QUALQUER FATO RELEVANTE OCORRIDO QUE POSSA TER 

AFETADO 

O RESULTADO DO ENSAIO 

Velocidade de aplicação de carga da prensa era de 588 N/min 

J- RESULTADOS CONFORME CADA ENSAIO 

1. Características Geométricas 

Espessura 12,75 mm 

Largura 1199 mm 

Comprimento 1799 mm 

Esquadro 1 mm 

Rebaixo 
Largura 68,0 mm 

Profundidade 1,45 mm 
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2. Determinação da Resistência à Ruptura na Flexão 

Longitudinal 1422 N 

Transversal 1079 N 

3. Determinação da Densidade Superficial de Massa 

Média das Amostras 6,11 kg/m² 

4. Determinação da Dureza Superficial 

Diâmetro da Amostra 20,7 mm 

K- REFERÊNCIA  

ABNT NBR 14715-2:2010 (Anexos A, B, C e E) 

Fonte: Adaptado da ABNT NBR 14715-2:2010 

 

6.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

6.2.1 Características Geométricas 

A ABNT NBR 14715-1:2010 estabelece os requisitos adequados quanto às características 

geométricas das chapas de gesso para drywall em seu item 6.1 e sua tabela 3. 

 

Figura 8 – Limites características geométricas 

 

Fonte: ABNT NBR 14715-1:2010 

 

De acordo com os resultados obtidos e a comparação entre os dois modelos de chapa analisados, 

optou-se por apresentar a análise da relação entre a norma, chapa standard e chapa ultralight nos 

gráficos abaixo. 
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Gráfico 1 – Comparação entre chapa standard e chapa ultralight para o item espessura conforme limites da ABNT NBR 

14715-1:2010 

 

Fonte: Ensaios laboratoriais do autor. 

 

 

Gráfico 2 – Comparação entre chapa standard e chapa ultralight para o item largura conforme limites da ABNT NBR 

14715-1:2010 

 

Fonte: Ensaios laboratoriais do autor. 

 

 

Gráfico 3 – Comparação entre chapa standard e chapa ultralight para o item comprimento conforme limites da ABNT 

NBR 14715-1:2010 

 

Fonte: Ensaios laboratoriais do autor. 
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Gráfico 4 – Comparação entre chapa standard e chapa ultralight para o item esquadro conforme limites da ABNT NBR 

14715-1:2010 

 

Fonte: Ensaios laboratoriais do autor. 

 

 

Gráfico 5 – Comparação entre chapa standard e chapa ultralight para o item rebaixo/largura conforme limites da ABNT 

NBR 14715-1:2010 

 

Fonte: Ensaios laboratoriais do autor. 

 

Gráfico 6 – Comparação entre chapa standard e chapa ultralight para o item rebaixo/profundidade conforme limites da 

ABNT NBR 14715-1:2010 

 

Fonte: Ensaios laboratoriais do autor. 
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Portanto, verificou-se que a chapa standard ultralight atende aos requisitos da ABNT NBR 

14715-1:2010, quanto às características geométricas (espessura, largura, comprimento e esquadro e 

rebaixo), juntamente com a chapa standard padrão, dentro dos limites de mínimo e máximo 

estabelecidos por ela. 

 

6.2.2 Resistência à ruptura na flexão 

 

A ABNT NBR 14715-1:2010 estabelece os requisitos adequados para a resistência à ruptura na 

flexão, de densidade superficial de massa e dureza características geométricas das chapas de gesso 

para drywall em seu item 6.2 e sua tabela 4. 

 

Figura 9 – Limites físicos e mecânicos 

 

 

Fonte: ABNT NBR 14715-1:2010. 

 

De acordo com os resultados obtidos e a comparação entre os dois modelos de chapa analisados, 

a análise da relação entre a norma, chapa standard e chapa ultralight para a ruptura na flexão 

encontra-se no gráfico abaixo. 
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Gráfico 7 – Comparação entre chapa standard e chapa ultralight para o item resistência à ruptura na flexão conforme 

limites da ABNT NBR 14715-1:2010 

 
Fonte: Ensaios laboratoriais do autor. 

 

Portanto, a Chapa Standard Ultralight atende aos requisitos da ABNT NBR 14715-1:2010, 

quanto à resistência à ruptura na flexão, juntamente com a chapa standard padrão, dentro dos limites 

de mínimo e máximo estabelecidos por ela. 

Importante ressaltar que ambas as chapas atenderam mais que o mínimo tanto na flexão 

longitudinal quanto na transversal. E, nesse ponto, a chapa ultralight se sobressaiu ao valor da 

standard padrão, atingindo maior desempenho no que tange à resistência à ruptura na flexão. 

 

6.2.3 Densidade superficial de massa 

 

Ainda conforme os limites da tabela 4 (Figura 9), bem como os resultados obtidos e a 

comparação entre os dois modelos de chapa analisados, a análise da relação entre a norma, chapa 

standard e chapa ultralight para a densidade superficial de massa encontra-se no gráfico seguinte. 
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Gráfico 8 – Comparação entre chapa standard e chapa ultralight para o item densidade superficial de massa conforme 

limites da ABNT NBR 14715-1:2010 

 

Fonte: Ensaios laboratoriais do autor. 

 

Portanto, a Chapa Standard Ultralight não atende aos requisitos da ABNT NBR 14715-1:2010, 

quanto à densidade superficial de massa, pois sendo o limite mínimo de 8,0 kg/m², atingiu apenas o 

valor de 6,11 kg/m². 

 

6.2.4 Dureza superficial 

 

Do mesmo modo, conforme os limites da tabela 4 (Figura 12), bem como os resultados obtidos 

e a comparação entre os dois modelos de chapa analisados, a análise da relação entre a norma, chapa 

standard e chapa ultralight para a dureza superficial encontra-se no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 9 – Comparação entre chapa standard e chapa ultralight para o item dureza superficial de massa 

conforme limites da ABNT NBR 14715-1:2010 

 

Fonte: Ensaios laboratoriais do autor. 
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Portanto, a Chapa Standard Ultralight não atende aos requisitos da ABNT NBR 14715-1:2010, 

quanto à dureza superficial, pois ultrapassou o limite de 20 mm estabelecido por ela, ao atingir o 

resultado de 20,7 mm. 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante todo o exposto, compreendendo referencial teórico, requisitos da ABNT NBR 14715-

1:2010, métodos de ensaio da ABNT NBR 14715-2:2010, resultados obtidos (Quadros 1 e 2) e análise 

e discussão dos resultados (Gráficos 1 a 9), pôde-se obter as seguintes auferições. 

Primeiramente, a chapa standard e a chapa standard ultralight atenderam em conjunto aos 

limites de mínimo e máximo estabelecidos na ABNT NBR 14715-2:2010 para os itens: espessura, 

largura, comprimento, esquadro, rebaixo/largura, rebaixo/profundidade e resistência à ruptura na 

flexão transversal e longitudinal. 

Isso torna plausível a intenção dos fabricantes em proporcionar com a chapa ultralight mais 

leveza que as chapas disponíveis no mercado; menor custo logístico transportando maior quantidade 

de chapas por veículo; manuseio limpo com pouco resíduo; ganhos em eficiência operacional; maior 

segurança, produtividade e bem-estar dos instaladores e instalação rápida. 

Ainda no item resistência à ruptura na flexão, além de ambas as chapas obedecerem ao limite 

estabelecido, interessante é apontar que a chapa ultralight atingiu valor maior de resistência do que a 

chapa standard padrão. Consequentemente, os fabricantes acertaram ao apresenta-la como produto 

de boa performance, pois, com isso, nas eventuais deformações sofridas pela chapa ultralight as 

mesmas não serão tão prejudiciais quanto aos sofridos pela chapa standard, resultando melhor 

manuseio, já que, submetida a determinados esforços, sua flexão será superior, inclusive pela visível 

quantidade maior de fibras que a compõe, impedindo-a de romper com mais facilidade. 

No item densidade superficial de massa, tem-se a chapa standard dentro dos limites normativos, 

mas a chapa ultralight não atingiu o mínimo de 8,0 kg/m² estabelecido, o que implica maior 

fragilidade ao impacto do que a chapa standard, ou seja, apesar de mais leve, seu desempenho quanto 

ao impacto é inferior à padrão, porque exposta a ele, a vulnerabilidade é maior, podendo comprometer 

a integridade do sistema. 

Já na dureza superficial, a chapa standard também se encontra dentro dos limites normativos, 

porém, a chapa ultralight ultrapassou o limite máximo estabelecido, apresentando maior diâmetro da 
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mossa, ou seja, resultou baixa dureza superficial. Isso configura relação direta com o impacto, pois a 

baixa dureza significa igualmente maior fragilidade e vulnerabilidade. 

Sugere-se, então, que para os dois últimos itens não atendidos pela chapa ultralight, os 

fabricantes se prontifiquem em atender a norma, pois apesar de ser mais frágil ao impacto, romperá 

com menos facilidade que a chapa standard e, dentre todos os itens analisados, apenas dois não 

respeitaram a norma, ou seja, é possível concordar com a viabilidade da chapa ultralight em 

detrimento da chapa standard, dependendo a finalidade para que se a utiliza, em forros e elementos 

decorativos, por exemplo, mas não em paredes e destinos mais suscetíveis ao impacto. 

Ademais, as características auferidas demonstram que a chapa ultralight é compatível com as 

características típicas do sistema drywall e com as carências da construção civil (rapidez, manutenção, 

logística, menor desperdício, diminuição e reciclagem dos resíduos).  

Todavia, mantém-se a afirmativa inicial, através da presente análise imparcial e técnica, de que 

a proposta comercial e sua publicidade, não podem prejudicar os operadores do sistema drywall e a 

sociedade consumidora pela promessa de um produto, mas que este cumpra com os requisitos 

normativos e da realidade da construção brasileira, visto que a inovação é recente e de importação, 

cabendo à ABNT a determinação de sua irregularidade ou não, mas contribuem os apontamentos, 

indubitavelmente, para agregar conhecimento à prática da construção civil. 

Nesse sentido, portanto, conclui-se que a chapa standard ultralight atende parcialmente aos 

requisitos da ABNT NBR 14715-1:2010, é superior à chapa standard padrão no quesito resistência à 

ruptura na flexão, é inferior ao modelo padrão nos quesitos dureza superficial e densidade superficial 

de massa, bem como será ainda mais viável sua utilização, se realizadas as adequações em 

conformidade com as normas referidas. 
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