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RESUMO 

 

O trabalho apontar os tipos de aplicações do sistema construtivo de estrutura tipo 

drywall, e formas de execução. Entende-se por estudo de viabilidade prever o 

eventual êxito ou fracasso de um projeto, é a qualidade do que é viável com forte 

probabilidade de se concretizar por reunir todas as características necessárias. O 

objetivo principal deste trabalho é realizar uma análise de viabilidade na aplicação 

do método drywall em uma construção residencial, utilizando o método que dispõe 

de características próprias que limita o seu uso, que deve ser seguida para fins de 

que obtenha o máximo de suas propriedades. Quando for aplicado de modo correto, 

oferece vantagens que viabilizam a sua construção, pois é um método construtivo 

rápido, econômico, eficaz e limpo, simplificando diretamente os custos e os prazos 

na obra. Para a realização deste trabalho, buscamos as fontes bibliográfica 

especializadas, fotos, tabelas e empresas que se prontificaram para ajudar. 

 

Palavras-chave: Drywall. Gesso. Acabamento. Economia. 
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ABSTRACT 

 

The work point out the kinds of constructive system of drywall type structure 

applications, and play styles. It is understood by the feasibility study to predict the 

eventual success or failure of a project is the quality of what is feasible with high 

probability to achieve by gathering all the necessary features. The main objective of 

this work is to conduct a feasibility study on the application of drywall method in a 

residential building, using the method which has characteristics that limit their use, 

which must be followed for purposes that get the most from their properties. When 

applied properly, offers advantages that enable its construction, it is a fast, 

economical, efficient and clean construction method, directly streamlining costs and 

delays in the work. For this work, we seek specialized bibliographic sources, photos, 

tables and companies who were willing to help. 

 

Keywords: Drywall. Plaster. Finishing. Economy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A utilização do sistema de divisórias de gesso, que começou a ter uma 

grande área aqui no Brasil, já é usado a mais de 80 anos no mundo todo, no Brasil 

chegou a mais de 30 anos, sendo promissor ao avanço tecnológico no país, mas 

pouco divulgado pelo próprio mercado. Apenas depois que iniciou o comercio para 

as entradas de novas tecnologias, que o drywall teve a chance de entrar no grande 

comercio da construção (SILVA, 2007).   

Construção rápida, acessível e eficaz é algum dos problemas da construção 

civil tem na atualidade. A solução é estes novos sistemas de construção, conhecida 

como obras secas, demonstra benefícios quanto a rápida execução, manutenção 

fácil e limpa, e pouco desperdício no decorrer da construção. Comparando a técnica 

construtiva tradicional, normalmente sempre tendo vantagens em relação a rápida 

instalação. Umas das técnicas com menor custo x rendimento são as do drywall, 

derivado do inglês Wall significa parede e Dry seco, formando a palavra “Parede 

Seca” (LESSA, 2005). 

O conjunto de duas placas de gesso fixa numa estrutura de aço galvanizado, 

não precisando do uso de argamassas como no método tradicional, no meio da 

parede, a o uso de lã mineral que permite maior conforto acústico e térmico, para o 

usuário. Obtendo um conjunto de tempo de serviço, de uma divisória de 40m² com 

no máximo oito horas para ficar pronto, e já com aplicação de parede de alvenaria, 

um pedreiro levaria em média uns três a cinco dias para finalizar (LESSA, 2005). 

Neste trabalho são abordados a utilização da estrutura do tipo drywall, 

fabricação, tipos de chapas, viabilidade, comparado com o método convencional de 

construção civil. 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

O tema deste trabalho aborda principalmente os tipos de utilização do sistema 

construtivo de estrutura tipo Drywall atualmente, e formas de execução. E a 

realização de um estudo de viabilidade entre a estrutura drywall x estrutura 

convencional.     
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1.2 PROBLEMA 

 

Quais os tipos de aplicação da estrutura tipo drywall, e as vantagens do uso 

do mesmo?  

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A execução de uma construção acessível, pratica, redução de tempo e mais 

limpa são uns dos desafios das construções, e a resposta para este problema é a 

utilização do drywall, que oferece benefícios quanto a agilidade no levantamento da 

obra, dispensando o sistema tradicional de alvenaria, onde os entulhos e lamaceiro 

então quase sempre presente. 

Estes fatores vão ser analisados e comparados, no estudo de caso realizado 

com alvenaria tradicional junto com método drywall, focando nas vantagens e 

desvantagens e qualidade do método, e custo benefício. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Realizar uma análise de viabilidade na aplicação do método drywall em uma 

construção residencial. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

 Entender a forma construtiva do drywall; 

 Conhecer suas aplicações; 

 Verificar as vantagens e desvantagens; 

 Realizar um comparativo de custo, com a alvenaria em uma construção 

residencial. 
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1.5 METODOLOGIA 

 

A metodologia deste trabalho tem como objetivo, a elaboração de um projeto 

arquitetônico de uma residência e realização de comparativos entre a estrutura 

convencional e a estrutura tipo drywall. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 O Drywall 

 

É uma técnica realizada na confecção de paredes secas, que substitui o 

método convencional de vedação, a aplicação poder ser montada com, divisórias, 

revestimento e forros (na forma estrutural, aramados e removíveis), aplicado na 

estrutura de aço galvanizado. As chapas de gesso têm um conjunto de três 

variedades: Standard (para ambientes internos secos), resistente a umidade (áreas 

expostas à umidade por tempo limitado), resistente ao fogo (para atender as normas 

exclusivas de resistência ao fogo) e também tem a cimentícia (resistente a ação de 

ventos e chuva). A principal vantagem do método construtivo Drywall, é a redução 

de até 15% no custo de uma fundação estrutural. Isso porque a parede de gesso 

acartonado pesa em média de 25 Kg/m², em quanto a parede de alvenaria pesa um 

total de 180 Kg/m². Obtendo assim um esforço menor nas fundações, pela estrutura 

mais leve (SILVA, 2007). 

 

2.1.2 Processo de Fabricação do Drywall 

 

O gesso é misturado junto com água para a moldagem, em seguida as 

chapas recebem uma camada de cartão de cada lado e logo após seguindo numa 

espécie de guilhotina que as cortas nas proporções exatas e assim seguindo para a 

secagem. As chapas de gesso devem ser fabricadas de acordo com a norma NBR 

14.715 (ABNT, 2010) (LESSA, 2005).  

A primeira parte do processo, a gessaria que se estabelece na extração da 

gipsita, moagem e calcinação. E em seguida no processo de fabricação do Drywall 

constitui em (LESSA,2005):  

 

 Matéria Prima: É extraído o minério gipsita das jazidas, em seguidas 

selecionadas as que garantem alto grau de pureza; 
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 Tremonha: É um mecanismo em forma de pirâmide invertida, onde o minério 

é introduzido no processo produtivo; 

 Gessaria: o minério é alterado para semi-hidratado, em seguida no processo 

segue com moagem, calcinação e resfriamento monitorado; 

 Papel: O papel próprio de fibras, apanhado através da matéria prima 

reciclada, e em seguida o papel superior e inferior são corretamente 

tencionados e ajustado; 

 Misturador: Equipamento que recebe o gesso calcinado, acrescentando os 

aditivos e a água formando uma massa uniforme, em seguida colocada sobre 

o cartão inferior; 

 Sala de Controle: É o setor principal da fábrica, onde o procedimento de 

fabricação, da alimentação das matérias primas a paletização das chapas, é 

acompanhado, monitorado e continuamente regulado; 

 Guilhotina: Já com as chapas de gesso acartonado endurecidas, são cortadas 

conforme as dimensões planejadas; 

 Transferência Úmida: Logo após, são cortadas, são levadas para o secador; 

 Secador: Com dose etapas é responsável pela remoção da água contida nas 

placas, nele também finaliza o processo de aderência do papel e o miolo de 

gesso; 

 Acabamento e Paletização: Após a retirado do secador, as chapas são 

deslocadas para a área de acabamento, onde são esquadrejadas, 

classificadas e paletizadas; 

 Armazenagem: Já nos paletes são transportadas para o deposito, 

classificadas e pronta para envio. 

 

2.1.3 Chapas 

 

As chapas de gesso acartonado fabricadas de acordo com a norma NBR 

14.715 (ABNT, 2010). É formada por um miolo de gesso (material encontrado na 

natureza derivado do minério gipsita, cuja formula química é (CaSO4.  2H2O), fator 

de obter na sua formula duas moléculas de água, faz com que as placas sejam 

resistentes ao fogo, no caso de incêndio, as chamas queimam o cartão e a água vai 

sendo liberada aos poucos na forma de vapor. As chapas standard de 12,5mm de 
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espessura, para temperaturas de até mil graus Celsius, resiste intacta até 30 

minutos de exposição as chamas, e também impedindo ainda que o calor 

transpasse para o outro lado da parede, para obter um grau de resistência mais alto 

ao fogo, deve utilizar as chapas RF (Resistencia ao fogo) que são próprias para tal 

utilidade (LABUTO, 2014). 

 

2.1.3.1 Chapas resistentes ao fogo (RF)  

 

Chapa de cor rosa (utilizadas nas áreas especiais saídas de emergência, 

escadas enclausuradas, etc.), a qual utiliza fibras de vidro em composição, material 

que tem uma alta resistência ao fogo. A parede feita com as chapas RF de 

espessura 12,5mm, com estrutura de aço galvanizado de espessura mínima de 

70mm, consegue totalizar 90 minutos de resistência ao fogo e caso o aguardado 

seja uma resistência de 120 minutos, basta aumentar a espessuras das placas RF 

para 15mm (LABUTO, 2014). 

 

2.1.3.2 Chapas resistentes à umidade (RU) 

 

Chapa de cor verde (utilizada em áreas úmidas como, banheiro, áreas de 

serviço e cozinhas), a qual possui silicone em sua composição e elementos 

hidrofungantes, que é capais de reduzir a absorção de água. Em tempo de duas 

horas a chapa standard absorve da 30 a 40% de água, em quanto no mesmo tempo 

a placa RU absorve abaixo de 5% de água (LABUTO, 2014). 

 

2.1.3.3 Chapas standard (ST) 

 

Chapa de cor branca (destinadas a uso geral, forros, paredes e revestimentos 

de áreas secas), composto apenas por gipsita (LABUTO, 2014). 
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Fonte: Pedreirão (2016) 
 

 
Fonte: PlacoGysp (2016) 

 

2.1.3.4 Chapas cimentícias 

 

Trata-se de uma chapa de concreto reforçado com fibra sintéticas, surgiu na 

década de 70 junto com as chapas OBS (da expressão inglesa Oriented Strand 

Board, em português Painel de Tiras de Madeira Orientadas) , no entanto, a sua 

aplicação se tornou mais continuo nos últimos anos devido ao crescimento de 

construções secas, trata-se a um método já abordado no hemisfério norte o qual foi 

amplamente utilizado em ambientes externos em áreas de alta umidade (resistência 

a intempéries, melhor que a chapa verde (RU)), já que a utilização do gesso não é 

aconselhável. No Brasil este método foi utilizado inicialmente como forro em beirais, 

e agora já está sendo aplicado em banheiros, cozinhas, e fechamentos externos, em 

 

Figura 1 - Diferenças entre placas 

Tabela 1 - Propriedades físicas e geométricas das placas 
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virtude que sua resistência estrutural e a boa qualidade em ambientes úmidos 

(LABUTO, 2014). 

 

2.1.4 Elementos Estruturais  

 

As chapas de gesso são parafusadas em estruturas metálica formadas por 

guias e montantes, A grande maioria destas estruturas no Brasil são formados por 

perfis de formato em “U” que são os guias, e em “C” que são os montantes(Tabela 

2), por possuir grande vantagem em relação as estruturas de madeira, apresentam 

uma menor transformação geométrica, entre as peças de mesma utilidade, menor 

massa, deixando assim a estrutura mais leve, não é uma estrutura incendiaria, no 

caso que venha pegar fogo e não tem problemas no ataque de pragas (cupins e 

fungos), no caso da madeira (LABUTO, 2014). 

Os perfis utilizados são fabricados em área nacional ou são importados, 

passam método de revestimento, conhecido como galvanização. Os perfis feitos 

devem apresentar uma espessura mínima de 0,5mm e o seu revestimento zincado 

deve seguir denominação Z 275 e a NBR 7008 (ABNT,2012) que emprega 

parâmetros para qualificar a massa mínima de revestimento de 275g/m² (LABUTO, 

2014). 

No método Drywall as travessas horizontais são chamadas de guias (superior 

e inferior), são presas na laje e no piso, as quais são encarregadas por direcionar as 

divisórias, enquanto os montantes que são colocados na posição vertical fazem 

parte da estruturação e travamento das paredes, os guias e os montantes por serem 

parecidos para um leigo, uma fácil forma de diferencia-los, é que normalmente os 

montantes obtém aberturas, que serve para facilitar as passagens de acessórios, 

elétricos e hidráulicos (LABUTO, 2014). 
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Fonte: Embazza (2016) 

 

2.1.5 Elementos de Fixação e Acessórios 

 

Para fixação das placas de gesso são usados parafusos com alta resistência 

à corrosão, um tratamento com zinco padrão Z 275, seguindo ainda a mesma norma 

dos perfis metálicos NBR 7008 (ABNT,2012), com os parafusos obtém acabamento 

perfeito para paredes e forros drywall. Na fixação de placas de gesso sobre 

perfilados metálicos, usa parafusos de cabeça trombeta com ponta agulhada ou 

broca, dependendo da espessura do perfil e na fixação de perfis metálicos entre si, 

utiliza parafusos cabeça lentilha com ponta agulha ou broca (LABUTO, 2014). 

 

 Tabela 2 - Elementos estruturais 
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Fonte: Blog Artesana (2016) 

 

Fonte: Placo Center (2016) 

Tabela 3 - Tipos de parafusos 

Figura 2 - Acessórios 
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2.1.5.1 Desempenho acústico 

 

O conforto acústico de uma divisória é composto geralmente por lã mineral, 

disponível em painéis de lã de vidro ou rocha (figura 03) são colocadas entre as 

placas da divisória aumentando gradativamente o desempenho, pode ocorrer uma 

perda do funcionamento acústico, quando há muitos pontos de instalação elétrica. 

Mesmo assim trabalhando em sincronia com a estrutura absorvendo uma 

quantidade boa do som emitido no ambiente, e conservando em constante a 

temperatura do local, proporcionando uma sensação maior de conforto ao usuário 

(LESSA, 2005). 

 

 
        Lã de vidro                                                       Lã de rocha                                   

Fonte: Trevo Drywal (2016) 
 

2.1.5.2 Fixação de cargas 

 

A diferença entre a fixação em a estrutura convencional, a fixação em 

divisórias drywall, é que na convencional tem a execução mais fácil. A utilização da 

parafusadeira é apenas necessário quando precisa colocar reforço nas placas, para 

cargas mais elevadas, a instalação de fixadores poder ser realizada apenas com a 

ajuda de uma grossa e uma chave (NETZEL, 2015).  

Com a execução certa dos fixadores, o método drywall é capaz de aguentar 

uma carga superior a 30Kg. Com as cargas previstas no projeto, pode ser aplicado 

um reforço dentro da parede, e podendo aguentar cargas pesadas, quanto uma 

divisória de alvenaria convencional (NETZEL, 2015).  

Figura 3 - Acessórios acústicos 
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Existem fixadores para cada tipo de carga, conforme o espaço do objeto de 

fixação e a carga a ser suportada. As buchas parafuso, expansão e as basculante, 

são as mais utilizadas (NETZEL, 2015). 

 

Fonte: Equipe de Obra (2016) 

 

1. As buchas parafuso: são próprias para cargas mais leves. 

2. As buchas de expansão: ideais para segurar elementos próximos a parede. 

3. As buchas basculantes: são para elementos mais pesados, aguentando até 

50Kg. 

 

2.1.5.3 Acessórios 

 

Cada profissional da área tem o conjunto de acessórios específicos do seu 

método, entre eles, os básicos (Tabela 04): 

 

 Parafusos para a fixação das placas na estrutura. 

 Fita, usada nas emendas entre placas. 

 Cantoneira metálica para acabamento e proteção das placas nos cantos das 

paredes. 

 Lã de vidro ou Lã de rocha, aplicando entre a parede, visando melhor 

desempenho acústico. 

 Massa que visa o rejuntamento das emendas entre placas, a base de gesso, 

aditivos e resinas, para suprir maior esforço e plasticidade. 

 

Figura 4 - Tipo de fixadores 
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Fonte: Placo do Brasil (2016) 

 

2.1.6 Processo Construtivo 

 

A atenção na montagem certa, seguindo as orientações dos fabricantes, e as 

normas referentes, é essencial para uma estrutura com desempenho aceitável 

quando solicitada (LABUTO, 2014). 

Inicialmente deve ter o cuidado para que onde estará sendo aplicado o 

método drywall, que envolva a utilização de agua ou possa ter uma frequência de 

umidade, em áreas não cobertas, e ainda a confirmação de que as instalações 

elétricas e hidráulicas, estejam corretamente prontas, para evitar problemas e gastos 

para refazer o serviço (LABUTO, 2014). 

 

2.1.6.1 Divisórias 

 

As divisórias de gesso acartonado é construída através da fixação de uma ou 

mais placas de drywall em perfis galvanizados. O espaçamento entre as placas 

Tabela 4 - Acessórios de fixação e acabamentos 



27 
 

beneficia o acesso para a instalações hidráulicas e elétricas, aplicação de métodos 

para redução de ruídos (MARIANE, 2012).  

 Divisórias altas é recomendável realizar duas guias de estrutura de perfil, 

interligadas por sobras de placas ou perfis da estrutura. É aplicado mais de uma 

camada de placas, não precisando de estrutura para ajudar com esforço 

(NAKAMURA, 2014).  

Divisórias acústicas são feitas com duas estruturas independentes (figura 05). 

É conveniente principalmente pra áreas onde precisa de isolamentos, atingindo um 

índice de funcionamento acústico notáveis com a ajuda da lã mineral no centro da 

parede, as divisórias com placas de 12,5 mm obtêm um isolamento próximo a de 

uma estrutura convencional, com 90 mm de espessura alcançando cerca de 35 a 37 

dB. Já as divisórias 200 mm, com duas placas em cada lado e lã no centro, 

consegue um isolamento de 64 a 66 dB. Logo percebendo que quanto maior for a 

espessura, quantidade de placas e o vão interno entre elas, maior será a eficiência 

de um grupo para reduzir ruídos (NAKAMURA, 2014).  

A confiança no método construtivo drywall, são motivos como espessura, 

fixação e intervalos das estruturas, além do pé direito da parede. No que refere as 

placas de gessos, são aspectos como consistência, resistência a rachaduras e 

quantidades de camadas. Também fatores como carga adicional, carga pontual 

temporária e a ação do vento (NAKAMURA, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Construção mercado (2016) 

Figura 5 - Divisórias de gesso 
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2.1.6.1.1 Execução de parede drywall simples 

 

As etapas da construção de paredes passo a passo (FIGUEROLA, 2005): 

 

 Com o auxílio de uma trena e lápis, marque o piso onde será aplicado a 

fixação dos guias que segurarão os montantes, em seguida com uma 

furadeira, faça furos nos guias metálicos junto à o chão e prenda-os com 

bucha e parafusos, em seguida também a fixação dos guias no teto com a 

ajuda de um prumo deverá ter as mesmas marcações realizadas no piso; 

 Após a fixação dos guias metálicos, marcar pontos com no máximo 600 mm 

onde serão colocados os montantes e fixados, os montantes devem ter a 

altura do pé direito, com 8 a 10 mm de folga; 

 Depois da estrutura metálica pronta, está na hora de aplicar as chapas de 

gesso, as placas devem ter uma folga de 10 mm do piso, as mesmas deverão 

ser parafusadas nos montantes de forma vertical, numa distância máxima de 

300 mm cada parafuso, caso a altura da placa for menor do que a do pé 

direito, com o auxílio de um estilete corte uma outra placa, passando o estilete 

num lado do papel e em seguida ao outro. Sempre deixar as emendas 

alternadas; 

 Com um lado da divisória já fechado, vem a instalação das caixas de luz 

interligando com as mangueiras corrugada, sistema hidráulico, reforços, e se 

necessário a utilização do método lã mineral. E em seguida já poder ser 

aplicando a outra face da divisória; 

 Depois de fixar todas as placas na estrutura, é colocado nas emedas das 

placas uma fita, pode tanto ser a fita telada quanto a de papel, em seguida é 

aplicado a massa em cima das fitas e nos parafusos, nos cantos internos e 

colocados a mesma fita, já nos cantos externos, vai uma cantoneira metálica 

e em seguida é aplicado a massa também. Deve-se esperar em média 24 

horas até a aplicação da segunda mão de massa. 
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2.1.6.1.2 Execução de parede drywall dupla ou mais 

 

As paredes duplas segue o mesmo processo da parede simples, apenas tem 

que tomar muita atenção, que nesta segunda camada as juntas nunca podem 

coincidir. No caso de ter começado com uma placa de 1,20 m, agora deve começar 

com uma de 0,60 m, sempre alternando as juntas, tanto as verticais quanto as 

horizontais (CICHINELLI,2012). 

 

2.1.6.2 Forros 

 

Os forros do uso de drywall é aplicado no acabamento de ambientes, serve 

para esconder instalações e rebaixar tetos, o forro de acartonado é possível criar 

diversos elementos decorativos, forros curvos, detalhes com rebaixes para um 

conjunto de alturas e instalação de iluminarias embutidas. E também oferecendo o 

isolamento térmico e acústico (MEDEIROS, 2009).  

O mesmo é montado por chapas de gesso, fixadas com parafuso na estrutura 

metálica, assim como as divisórias, o método de aplicação e os elementos utilizados 

concede a configuração do forro para a demanda ou necessidade de cada local, 

variando a quantidade de placas, as dimensões e a instalação da estrutura, e o uso 

do método de isolamento de ruídos ou térmico (MEDEIROS, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Construção mercado (2016) 

 

 

 

 

Figura 6 - Forro drywall 
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2.1.6.2.1 Forro estruturado 

 

O forro estruturado é um método fixo, que em conjunto forma uma superfície 

única, seguido pela fixação das chapas na estrutura metálica, ficando suspenso pelo 

pendural e tirante (Figura 02) e nivelados. Para contorno do perímetro é aplicado a 

tabica metálica (Tabela 02), uma cantoneira para dilatação da peça. Etapas da 

construção (GIRIBOLA, 2013): 

 

 Primeiramente é batido o nível na peça para ficar o perímetro nivelado, 

seguindo na fixação das tabicas, contornando a peça inteira, em seguida vem 

a fixação no teto dos tirantes junto ao pendural (com no máximo 0,60m entre 

um tirante e outro), deixando alinhados com as tabicas. Depois os perfis F530 

são encachados nos pendurais, caso falte um pedaço, com a ajuda de uma 

tesoura corta perfil, corte outra peça e emende com a emenda de F530 

(Figura 2), e nas extremidades dos perfis são parafusados nas tabicas; 

 Pronta a estrutura, as placas devem ser aplicadas de forma contraria dos 

perfis. A norma NBR 15.758 (ABNT, 2009) o espaçamento entre um parafuso 

e outro deve ter 30 cm e ficar no mínimo, 1 cm da borda da placa; 

 E por último vem o tratamento nas emendas das placas, é posto uma fita de 

papel ou telada, e em seguida vem a primeira camada de massa, nas fitas e 

parafusos, e após 24 horas a segunda camada. 
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Fonte: Construção mercado (2016) 

 

2.1.6.2.2 Forro aramado 

 

Segue o mesmo processo do estruturado, com a alinhamento das tabicas no 

perímetro inteiro, a diferença é a fixação no teto que no caso do estruturado são 

usados a tirante e os pendurais, e já no aramando, são usadas placas de 60 cm de 

largura interligadas por um elemento de forma H (Figura 2), preso por arame 

galvanizado de 1,24 mm de espessura. E concluída por uma espécie de nervura 

com a própria chapa de gesso que é chumbada com gesso junto com sisal 

(NAKAMURA, 2014).  

Figura 7 - Forro estruturado 
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Fonte: Construção mercado (2016) 

  

2.1.6.2.3 Forro removível  

 

Este método de forro é formado pela aplicação das chapas de gesso em 

perfis com forma de T. e feito toda a estrutura com o perfil tipo T, suas dimensões 

variam de acordo com as dimensões das placas, o forro é feito com a utilização de 

apenas uma camada de placa (NAKAMURA, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Forro aramado 
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Fonte: Construção mercado (2016) 

 

2.1.6.3 Revestimento 

 

O revestimento de gesso acartonado pode ser executado por duas maneiras 

estruturado, com estrutura metálica ou colado com gesso cola. 

 

2.1.6.3.1 Revestimento estruturado 

 

É recomendado o uso do estruturado para eventos onde for preciso esconder 

a distribuição do sistema elétrico e hidráulico, e também para aumentar o 

desempenho acústico, é feito com perfil metálicos e fixados na parede, em seguida 

parafusadas as placas na estrutura. O sistema de execução e os elementos usados 

proporcionam que o revestimento seja realizado com diferentes formatos, o 

revestimento pode ser ainda curvo, com cortes na placa para detalhes de 

iluminação, ou outros detalhes, possibilitando uma grande liberdade para quem 

projeta (LOURENÇON, 2011): 

 

Figura 9 - Forro removível 
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 Primeiro passo, com a ajuda de uma trena, marcar no piso onde será fixado o 

guia metálico, e no teto fazer a mesmo, certificando que o mesmo ficara no 

prumo, com a ajuda de uma furadeira fixar os guias, e em seguida colocar os 

montantes com no máximo 60 cm um do outro; 

 Com a estrutura pronta, já poder ser parafusadas as placas lembrando de 

deixar 1 cm do piso, as distâncias entre os parafusos devem ser no máximo 

30 cm; 

  Depois de fixadas as chapas de gesso, deve colocar a fitas nas emendas, de 

papel ou telada, em seguida com auxílio de uma espátula aplicar a primeira 

mão de massa própria para juntas, após 24 horas aplicar outra mão de 

massa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Blog do gesseiro (2016) 

 

2.1.6.3.2 Revestimento colado 

 

O método a base de colagem das placas de gesso, substitui o método 

convencional a utilização do reboco, mas só pode ser aplicado em paredes internas, 

blocos cerâmicos ou de concreto e pilares, ocasionando em uma parede lisa com 

acabamento perfeito (LOURENÇON, 2011). 

A aplicação muito simples e rápida, mas tem que ter atenção, antes de 

começar a execução. No local de colagem deve estar seca e limpa, em caso de 

Figura 10 - Revestimento estruturado 
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concreto têm que ter chapisco, na hora da aplicação as placas devem ser colocadas 

apenas na posição vertical (LOURENÇON, 2011). 

As fases de elaboração e aplicação da cola também requer alguns cuidados, 

além de obter o ponto certo da cola, é importante garantir a distribuição correta da 

cola em todo o verso da chapa, a maneira correta de execução do método é 

(LOURENÇON, 2011):     

 

 Primeira etapa é verificar as condições da parede de alvenaria a ser 

revestida, com a ajuda de uma trena busque os pontos onde a superfície da 

parede esta sobressaltada, em seguida determine os pontos de colagem da 

placa deixando uma folga de 1,75 cm a partir dos pontos sobressaltados; 

 Conferir os esquadros nos cantos da peça e marque a espessura desejada 

entre a parede de alvenaria e a placa e piso e no teto, em seguida faça as 

marcações onde recebera a cola, a cola deverá ser aplica dentro de margem 

de 10 cm da borda, alinhados a cada 40 cm, as pelotas de cola devem 

apresentar 10 cm de diâmetro e 5 cm de altura, assim já pode colocar a placa 

sobre as marcações depois já podendo pressionar contra a parede e em 

seguida verificar o prumo e o alinhamento com a ajuda e uma régua; 

 E por último a realização do tratamento das emendas, passando a fita de 

papel ou telada, e em seguida a primeira mão de massa nas fitas e parafusos, 

após a secagem aplicar uma outra camada de massa.  
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Fonte: Bassini (2014) 

 

2.1.7. Acabamentos 

 

2.1.7.1 Pintura 

O preparo da superfície da placa é de grande importância, para alcançar uma 

pintura de característica aceitável. A superfície do método drywall é nivelado e 

plana, no entanto apresenta diferenças de cor e textura, do cartão e na massa na 

região das emendas das placas e parafusos. A método a seguir é a utilização do 

fundo preparador de parede, seguindo com massa corrida látex para interiores, 

assim corrigindo as imperfeições de cor e de textura da placa. Depois da secagem 

das áreas tratadas, deve ser lixada para eliminar as rebarbas e irregularidades, 

indicado utilizar um desempenho com lixa 220 ou 280, para fins de obter uma 

superfície plana e lisa, no final do procedimento é preciso retirar o pó de toda a 

superfície. Assim ficando pronta para pintura (LUCA, 2013).  

 

2.1.7.2 Revestimento cerâmico 

 

O drywall poder utilizados para fazer todas as paredes internas do imóvel, as 

partes sujeitas a umidade tem que usar a placa RU (Resistente a Umidade). As 

paredes de acartonado aceita qualquer tipo de acabamento, entre pintura, papel de 

Figura 11 - Revestimento de forma colada 
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parede, texturas, como a cerâmica dá a mesma aparência de uma parede comum 

de alvenaria. Usando este método de revestimento cerâmico é até útil que seja feito, 

por que de certa forma protege da umidade, por este motivo que é recomendado 

colocar nos banheiros, cozinhas e lavandeiras (RODRIGUES, 2012).  

No caso dos banheiros, no boxe no piso e 15 cm do chão tem que aplicar o 

processo de impermeabilização com manta asfáltica ou polimérica, adotado em 

qualquer método construtivo (RODRIGUES, 2012).  

A colocação de azulejos, pastilha, porcelanato entre outros tipos de 

revestimento cerâmico para divisórias de gesso, deve ser aplicado normalmente com 

a argamassa AC2 que é mais aderente e apresenta características que permitem 

absolver os resultados das variações de temperatura e umidade. O rejunte pode ser 

o mesmo usado nas paredes convencionais de alvenaria (RODRIGUES, 2012).  

Antes de ser aplicado o revestimento na superfície desejada deve estar 

totalmente limpa, livre de sujeira e não sendo preciso o lixamento das emendas e 

nem dos parafusos (RODRIGUES, 2012).  

 

2.2 METODOLOGIA E MATERIAIS 

 

A metodologia deste trabalho tem como objetivo, a elaboração de um projeto 

arquitetônico de uma residência e realização de um estudo de viabilidade nas 

divisórias internas da casa com a estrutura convencional e a estrutura tipo drywall.   

 

2.2.1 Normas 

 

O desenvolvimento deste projeto começará com os estudos das seguintes 

normas:  

 

 NBR 14.715 (ABNT, 2010) - Chapas de gesso para drywall - Parte 1: 

Requisitos. Parte 2 - Métodos de Ensaio; 

 NBR 15.217 (ABNT, 2009) - Perfis de aço para sistemas construtivos em 

chapas de gesso para drywall - Requisitos e métodos de ensaio;  
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 NBR 15.758-1 (ABNT, 2009) - Sistemas construtivos em chapas de gesso 

para drywall - Projeto e procedimentos executivos para montagem. Parte 1: 

Requisitos para sistemas usados como paredes;  

 NBR 15.758-2 (ABNT, 2009) - Sistemas construtivos em chapas de gesso 

para drywall - Projeto e procedimentos executivos para montagem. Parte 2: 

Requisitos para sistemas usados como forros;  

 NBR 15.758-3 (ABNT, 2009) - Sistemas construtivos em chapas de gesso 

para drywall - Projeto e procedimentos executivos para montagem. Parte 3: 

Requisitos para sistemas usados como revestimentos. 

 

2.2.2 Materiais 

 

 Projeto arquitetônico; 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

2.3.1 Projeto Arquitetônico 

 

As figuras 12 a 15 a seguir são resultados da graficação pelo autor deste 

trabalho em software AutoCad. Neste capitulo será apresentado o projeto 

arquitetônico, sob forma de figura, sem escala. Os projetos em escala encontram-se 

no Apêndice A deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Fonte: O próprio autor. 

Figura 12 - Planta baixa 
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Figura 13 - Corta AA 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Figura 14 - Corte BB 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Figura 15 - Fachada 

 
Fonte: O próprio autor. 
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 2.3.2 Estudo 

 

Conforme foi explicado, o método tipo drywall é vulnerável ao contado com 

água e umidade, então o seu uso só deve ser aplicado no em lugares internos. 

Previsto isso o estudo de viabilidade, vai ser realizado somente nas paredes 

internas, conforme a figura 16, simbolizado com a cor azul. A residência tem o total 

101,76 m², pé direito de 2,60 m, cobertura de madeira. 
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 Figura 16 - Planta baixa 

 

Fonte: O próprio autor. 
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2.3.2.1 Orçamento 

 

2.3.2.1.1 Drywall 

 

Os orçamentos referentes a estrutura drywall, foi entrado em contato com três 

empresas que trabalham com o método drywall, primeira empresa de Herval do 

Oeste - SC, segunda Videira - SC e a terceira de Fraiburgo – SC. Na confecção da 

estrutura vai ser usado os mesmos tipos de materiais (tabela 5 e 6) e, tendo em vista 

que as três empresas apresentaram o mesmo valor do m² de matérial, será 

comparado o custo da mão de obra que cada uma delas cobra. 

 

Tabela 5 – Orçamentos de materiais parede Drywall  

 

 

  Empresa de Herval do Oeste – SC: O valor de R$ 2698,00 de mão de obra na 

confecção das divisórias drywall.  

 

  Empresa de Videira - SC: O valor de R$ 2396,00 de mão de obra na confecção 

das divisórias drywall. 

 

 Empresa de Fraiburgo - SC: O valor de R$ 2786,00 de mão obra na confecção 

das divisórias drywall.   

 

As empresas deram o prazo de 5 a 7 dias para a realização do levantamento 

das paredes em drywall. 
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Tabela 6 – Orçamentos de materiais forro Drywall  

 

 

 Empresa de Herval do Oeste – SC: O valor de R$ 723,00 de mão de obra na 

confecção do forro drywall.  

 

  Empresa de Videira - SC: O valor de R$ 629,00 de mão de obra na confecção 

do forro drywall. 

 

 Empresa de Fraiburgo - SC: O valor de R$ 755,00 de mão obra na confecção do 

forro drywall.   

 

As empresas deram o prazo de 3 a 4 dias para a realização do forro drywall. 

 

2.3.2.1.2 Alvenaria convencional 

 

Os orçamentos da estrutura convencional, foi entrado em contato com duas 

construtoras da cidade de Fraiburgo-SC, na elaboração do orçamento vai ser usado 

os mesmos tipos de materiais (tabela 7 e 8), em que ambas as construtoras, fizeram 

os mesmos valores, dessa forma então, vai ser comparado o custo de mão de obra 

de cada empresa.  
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Tabela 7 - Orçamento de materiais alvenaria 

 

 

 Construtora A: Vai cobrar de mão de obra um valor R$ 3190,00 no 

levantamento da alvenaria e do acabamento reboco. 

 

 Construtora B: Vai cobrar de mão de obra um valor R$ 2940,00 no 

levantamento da alvenaria e do acabamento reboco. 

 

As empresas deram o prazo de 20 a 25 dias para terminar o serviço. 

 

Tabela 8 - Orçamento de materiais forro PVC 

  

 

 Construtora A: Valor referente a mão de obra para a execução do forro de 

PVC foi de R$ 1252,00. 

 

 Construtora B: Valor referente a mão de obra para a execução do forro de 

PVC foi de R$ 1100,00. 

 

As empresas deram um prazo de aproximadamente 8 dias para a execução 

do forro PVC.  
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2.3.3 Avaliação econômica entre método drywall e alvenaria convencional 

 

Com os resultados obtido com os orçamentos da estrutura convencional e o 

drywall podemos dizer que ele é viável em partes, sendo analisada individualmente 

cada caso. 

 

2.3.3.1 Custo de material 

 

Comparado o custo dos materiais o drywall leva desvantagem pelo custo, que 

deu R$ 8719,00 e a estrutura convencional R$ 3998,88. Então o drywall tendo o 

custo do material bem mais alto pelo fato do trabalho que dá para a confecção das 

chapas, perfis e demais elementos que compõem a estrutura drywall.  

Entendemos que esse valor, tende, a longo prazo decrescer no país, tendo 

em vista que cada ano que se passa novas empresas especializadas nesse serviço 

estão iniciando suas atividades, o que acarreta em um aumento de oferta. Porém, 

nesse momento ele leva desvantagem se comparado a estrutura convencional. 

 

2.3.3.2 Custo mão de obra 

 

Já a mão de obra o drywall leva vantagem com o custo. Para a confecção das 

divisórias e forros a empresa de Herval do Oeste - SC cobrara R$ 3421,00 e a 

empresa de Videira - SC R$ 3025,00 estes são os preços mais em conta entra as 

três empresas, e para a realização com a sistema convencional as construtoras de 

Fraiburgo - SC, a construtora - A cobrara R$ 4442,00 e a construtora - B cerca de 

R$ 4040,00, podemos concluir que a estrutura convencional é aproximadamente 

30% mais cara que a do sistema drywall. A mão de obra do drywall é mais em conta 

pelo fato que sua estrutura e bem mais fácil sua aplicação e diminuição de etapas no 

serviço.  
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2.3.3.3 Tempo para realização do serviço 

 

Umas das principais vantagens que a estrutura drywall leva é o tempo para a 

termino do serviço, para o levantamento das paredes e a colocação do forro, com o 

sistema drywall levaria aproximadamente 11 dias para terminar, e com a utilização 

do método convencional levaria aproximadamente 33 dias para o termino.  

Essa diferença de tempo se deve ao fato que o sistema drywall é de fácil 

aplicação, os elementos que formam sua estrutura são de tamanho maiores, então 

rende mais o serviço e também diminuindo os passos na execução do mesmo. 

 

2.3.4 Avaliação qualitativa entre o método drywall e a alvenaria convencional 

 

2.3.4.1 Vantagens do sistema drywall 

 

 Maleável a diversas formas geométricas nas paredes e forros 

 Versatilidade nos projetos, permitindo maior criação do morador ou arquiteto. 

 

Figura 17 - Modelos de projetos 

 
Fonte: Polygesso (2016) 

 

 Excelente acabamento de divisórias e forros, obtendo uma superfície plana, e 

sem trincas ou imperfeições, comuns na alvenaria convencional, e pronta 

para receber outros tipos de acabamentos. 
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 Devido a seu peso reduzido, as divisórias de gesso permitem a diminuição 

dos esforços nas fundações, assim obtendo um maior espaçamento entre 

pilares. A diminuição do volume e do peso da estrutura drywall. 

 Aumento na velocidade de efetuação da obra, com a redução de etapas de 

trabalho, abrindo para a próxima etapa da obra, os acabamentos. 

 

 Conforto térmico, com utilização da lã mineral nos interiores de divisórias e 

forros, permitem um conforto térmico melhor. 

 

Figura 18 - Desempenho acústico 

 
Fonte: Nova Divisórias (2016) 

 

 Possibilidade nas instalações (com fácil acesso para a manutenção, basta 

recortar um pedaço da divisória e realizar a trabalho, mais simples e limpa); 

internas como o sistema hidráulico e o sistema elétricos. Que são facilmente 

estaladas entre as paredes, graças ao espaçamento vazio existente entre as 

chapas drywall. 
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Figura 19 - Instalações 

 
Fonte: Blog Artesana (2016) 

 

 Crescimento na produtividade, trabalho continuo na operação das 

montagens, com elementos de grandes dimensões em relação aos blocos na 

alvenaria, pela repetição na operação para finalizar. Causando o aumento de 

horas e mão de obra.  

 Facilidade nos ganhos, pela diminuição dos prazos da obra, custos globais 

da construção em até 15 % em relação a alvenaria convencional. 

 Leveza, o método pesa apenas 15% do total da alvenaria convencional  

 Resistência a impactos. 

 Divisórias com espessuras menores, ganhando uma área útil maior. Este 

ganho é de 5% aproximadamente. 

 Conforto acústico, as divisórias de gesso acartonado tem um isolamento 

acústico melhor que a tradicional. 

 Resistente ao fogo. 

 Rapidez e limpeza na montagem, o método gera bem poucos entulhos  

 Manutenção e reparos, a mesma vantagem na rápida e limpa execução, está 

também presente na hora nas reformas e reparos. 

 

2.3.4.2 Desvantagens do sistema drywall 

 

 Custo elevado. 

 Vazamento acidental, pior problema que pode ocorrer nas paredes usando 

este método, as divisórias sendo ocas esconde o local do vazamento, assim 
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dificultando para descobrir o local exato, ocorrendo prejuízos irreparáveis nas 

divisórias. 

 A aplicação das paredes deve ser completamente protegida com o contado 

da chuva, então é recomendado começar o serviço só após os fechamentos 

das janelas e o processo de impermeabilização da cobertura. 

 Umidade relativa do ar, constante no ambiente, resultando em fungos nas 

placas deixando as numa aparência amarelada ou cinzenta, para evitar a 

formação do mesmo, deve ser aplicado na superfície um fundo preparador de 

parede, seguindo com a tinta logo após.  

 

 

Figura 20 - Fungos 

 
Fonte: Revista ggn (2016) 

 

 A aplicação das paredes deve ser completamente protegida com o contado 

da chuva, então é recomendado começar o serviço só após os fechamentos 

das janelas e o processo de impermeabilização da cobertura. 

 O pior ponto negativo é quanto as paredes reproduz o som de oco, referente 

a isso, nada pode ser feito, porque é uma característica peculiar da parede 

de gesso. 

 Sustentação de cargas nas paredes de gesso acartonado, é necessário a 

aplicação de um reforço por traz da placa, ou a utilização de buchas próprias 

para gesso. 
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Figura 21 - Reforço 

 
Fonte: Blog do Gesseiro (2016) 

 As chapas de acartonado não pode ter o contado direto com a água, por isso 

seu uso só pode ser aplicado em áreas internas. 

 O espaçamento interno pode ser transformado em ninhos de insetos, como 

baratas, cupins e formigas, e também podem ser tornando em caminhos para 

o alastramento de vazamentos. 

 

2.3.4.3 Vantagens da Alvenaria Convencional 

 

 Para uma obra pequena, possui um custo bem inferior à do drywall; 

 Fixação simples e direta dos objetos de utilização doméstica sem 

necessidade de análise prévia; 

 Em caso de vazamento, o mesmo fica mais fácil de identificar pontualmente e 

mais localizado; 

 Boa resistência a umidade, reparos pontuais na estrutura, e demora na 

propagação de patologias; 

 Por seu baixo custo numa obra de pequeno porte, seu preço se torna mais 

atraente no mercado de trabalho. 

 

2.3.4.4 Desvantagens da Alvenaria Convencional 

 

 Execução da obra é demorada;  
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 Alta geração de resíduos, muita sobra de material; 

 Mão-de-obra especializada; 

 Acabamento exige um cuidado elevado; 

 Para se obter um bom desempenho acústico deve-se ter paredes muito 

espessas; 

 Reparos e manutenção nas paredes, instalações e acesos muito difíceis; 

 Por ser de 6 a 7 vezes mais pesada que a de Drywall, precisa de uma 

fundação e estruturas mais robustas. 

 

2.3.4.5 Comparativo drywall x alvenaria convencional 

 

Tabela 9 - Comparativo Drywall x Alvenaria convencional 

Item de análise Drywall Alvenaria Conclusões 

Conforto térmico 

  

Sim  Por utilização da lã 
mineral nos 
interiores de 

divisórias e forros 

Execução rápida Sim  Fácil aplicação 

Acabamento Sim  Superfície plana 
sem imperfeições 

Manutenção Sim  Pouca sujeira e a 
facilidade para o 

trabalho 

Resistencia a 
humidade 

 Sim Material não 
corrosivo 

Custo para obra 
de pequeno porte  

 Sim  Material mais 
barato 

Peso de estrutura Sim  Método pesa 
apenas 15% do 

total da alvenaria 
convencional 

Fixação de 
objetos 

 Sim  Fixação simples e 
direta sem 

necessidade de 
análise prévia; 
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3. CONCLUSÃO 

 

A falta de maior conhecimento ao mercado de consumidores gera um 

prejulgamento em relação a este tipo de estrutura. Boa parte do mercado tem a 

sensação de que se trata de uma estrutura frágil, que no caso não é verdade.  

A utilização do método de gesso acartonado dispõe de características 

próprias que limita o seu uso, que deve ser seguida para fins de que obtenha o 

máximo de suas propriedades. Quando for aplicado de modo correto, oferece 

vantagens que viabilizam a sua construção, pois é um método construtivo rápido, 

eficaz e limpo, simplificando diretamente os custos e os prazos na obra. Esta 

técnica, pode ser realizado com a confecção de paredes secas, que substitui o 

método convencional de vedação, a aplicação poder ser montada com, divisórias, 

revestimento e forros (forros na forma estrutural, aramados e removíveis), aplicado 

na estrutura de aço galvanizado. 

Com os conjuntos de placas, o método do uso de drywall pode ser aplicado 

em todos os cômodos internos da residência, que são a placa normal standard (para 

ambientes internos secos), placa verde resistente a umidade (áreas expostas à 

umidade por tempo limitado) e a placa rosa resistente ao fogo (que atender as 

normas exclusivas de resistência ao fogo). 

Com os resultados obtido com este estudo de viabilidade foi concluído que o 

sistema drywall e viável em partes. É uma estrutura com o custo do material mais 

elevado, pelo fato do trabalho que dá para a confecção das chapas, perfis e demais 

elementos que compõem a estrutura. Sua mão de obra e mais barata por ser um 

sistema de fácil aplicação e também umas de suas principais vantagens o tempo de 

serviço, que para o termino do serviço usando neste estudo, usando a estrutura 

drywall levaria aproximadamente 11 dias, e quanto a estrutura convencional levaria 

cerca de 33 dias para terminar.  

Embora o mesmo tenha um custo alto do material, a estrutura drywall tem 

variais outras vantagens que garante a sua utilização no mercado de trabalho. Como 

no conforte térmico que com o uso de lã mineral aumenta seu desempenho acústico 

é térmico, acabamento superfície plana e sem imperfeições, entre outras vantagens 

já citadas neste estudo. Vantagens que agregam ainda mais a utilização Drywall no 

mercado. 
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APÊNDICE A – PROJETO ARQUITETÔNICO, PLANTA BAIXA E CORTES.  

 


