
FACULDADE DE ENGENHARIA E                                                                    
INOVAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL 

 
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 

 
 
 
 

PHABLO RAFAEL BARBOSA GOMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DRYWALL COMO FECHAMENTO DE 
ESTRUTURAS RESIDENCIAIS – COMPARAÇÃO ENTRE BLOCOS 

CERÂMICOS E DRYWALL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARINGÁ 

2018  



PHABLO RAFAEL BARBOSA GOMES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DRYWALL COMO FECHAMENTO DE 

ESTRUTURAS RESIDENCIAIS – COMPARAÇÃO ENTRE BLOCOS 
CERÂMICOS E DRYWALL 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado à FEITEP - Faculdade de 
Engenharia e Inovação Técnico 
Profissional - como parte dos 
requisitos para obtenção do Título de 
Engenheiro Civil. 
Orientador: Prof. Esp.: Marcos 
Fernando Virissimo de Souza Schmidt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ 

2018 



FEITEP – Faculdade de Engenharias e Arquitetura 
 

PHABLO RAFAEL BARBOSA GOMES 

 

 

UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DRYWALL COMO FECHAMENTO DE 
ESTRUTURAS RESIDENCIAIS – COMPARAÇÃO ENTRE BLOCOS 

CERÂMICOS E DRYWALL 
 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado à FEITEP - Faculdade de 
Engenharia e Inovação Técnico 
Profissional - como parte dos 
requisitos para obtenção do Título de 
Engenheiro Civil. 
Orientador: Prof. Esp.: Marcos 
Fernando Virissimo de Souza Schmidt 

 
 
 
 

COMISSÃO EXAMINADORA: 
 
 
 
 

______________________________________ 
Professor Orientador: Esp. Marcos Fernando Virissimo de Souza Schmidt  

 
 
 
 

______________________________________ 
Prof. Me. Lourival Zorzato de Matos Junior 

 
 
 
 

______________________________________ 
Prof. Esp.Tiago Lopes 

 
 
 
 

Data de Aprovação: 02 de julho de 2018.  



AGRADECIMENTOS 
 

 

Agradeço a toda equipe acadêmica que através de seus conhecimentos colaboraram 

de forma primordial para minha qualificação e conhecimento profissional através da 

graduação de Engenharia Civil. 

Ao meu professor orientador Esp. Marcos Schmidt, e ao professor de trabalho de 

conclusão de curso Me. João Karlos, pelas idéias e colaborações ao longo do 

semestre. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sonhos determinam o que você quer, ação 
determina o que você conquista”. 

Aldo Novak 
  



RESUMO 

 

 

A atual demanda pela racionalização dos sistemas construtivos, em busca de práticas 

eficientes e sustentáveis, faz com que novas tecnologias se imponham no mercado. 

Neste sentido, este trabalho buscou analisar comparativamente dois sistemas 

construtivos, a alvenaria de blocos cerâmicos convencionais e o sistema drywall, 

ambos presentes no mercado nacional. Suas vantagens e desvantagens foram 

avaliadas em relação aos aspectos de desempenho, técnico-executivo, econômico e 

conforto. Esta análise foi baseada em uma revisão bibliográfica de estudos de caso 

analisados nos últimos 5 anos e uma análise quantitativa sobre o assunto. A análise 

de dez estudos de caso, juntamente com a revisão teórica, denotou a entrada reticente 

no mercado do sistema drywall. Esta ainda sofre com a falta de conhecimento por 

parte dos usuários de suas reais vantagens, o que causa um aumento no custo do 

material, cerca de 25% mais caro, menos mão de obra qualificada apesar de suas 

vantagens gerais de velocidade, cerca de 20% mais rápido que convencional, limpeza, 

redução de resíduos e redução de peso em estruturas que seriam de construção. A 

alvenaria convencional ainda se destaca por sua popularidade, fácil acesso a 

materiais e mão-de-obra e seu baixo custo. Cabe ao construtor e ao usuário definir a 

partir de seus parâmetros e critérios a solução que melhor lhes convém, entretanto, 

teoricamente a partir da análise dos estudos pode-se afirmar que 7 dos 10 casos 

analisados adotariam o drywall. 

 

Palavras-chave: Gesso Acartonado; Alvenaria Cerâmica Convencional; Comparativo 

de Custo. 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

 

The current demand for rationalization of construction systems, in search of efficient 

and sustainable practices, makes new technologies impose themselves on the market. 

In this sense, this work sought to comparatively analyze two constructive systems, the 

masonry of conventional ceramic blocks and the drywall system, both present in the 

national market. Its advantages and disadvantages were evaluated in relation to 

performance aspects, technical-executive, economic and comfort. This analysis was 

based on a bibliographical review of case studies analyzed in the last 5 years and a 

quantitative analysis on the subject. The analisys of ten case studies, together the 

theoretical revision, denoted the reticent entrance in the market of the drywall system. 

This still suffers from the lack of knowledge on the part of the users of its real 

advantages, which causes an increase in the cost of the material, about 25% more 

expensive, less skilled labor despite its overall speed advantages, about 20% faster 

than conventional, cleaning, waste reduction and weight reduction on structures which 

would construction. Conventional masonry still stands out for its popularity, easy 

access to materials and labor, and cheapness of it. It is up to the constructor and the 

user to define from their parameters and criteria the solution that suits them best, 

however theoretically from the analysis of the studies it can be said that 8 out of 10 

analyzed cases would adopt the drywall. 

 
Keywords: Gypsum Plaster; Conventional Ceramic Masonry; Comparative of Cost. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

As placas pré-fabricadas em gesso acartonado, comumente conhecidas como 

Drywall1, tratam-se de um sistema que combina aço galvanizado e chapas de gesso 

de alta resistência fixadas ou chumbadas na estrutura de piso ou teto, utilizadas em 

fechamentos e divisórias internas de estruturas residenciais, comerciais, executivas e 

outras (PET-UFC, 2012; MORRETTI, 2017). 

O sistema drywall vem sendo muito utilizado no país apesar dos consumidores 

reticentes. Sua inserção no mercado nacional se deu na década de 1970, quando se 

buscavam metodologias e processos de construção mais racionalizados. Visando 

economia e sustentabilidade surge no país a primeira fábrica de drywall em Petrolina, 

Pernambuco. Na época, já haviam os primeiros estudos em alvenaria estrutural e pré-

fabricação de concreto e o sistema começou a ser utilizado em obras públicas em 

programas governamentais (ARANGUIZ, 2016). 

Nos anos 1980 a tecnologia do gesso acartonado era utilizada praticamente só 

em instalações comerciais, 80% em forros e apenas 20% em paredes (ARANGUIZ, 

2016). Importava-se, em sua grande maioria, a tecnologia, sendo os fabricantes 

europeus os líderes de mercado nacional (Lafarge, francesa, Knauf, alemã e a Placo, 

francesa). Já nos anos 1990 o mercado começa a dar espaço aos produtores 

nacionais. Porém, foi somente na década de 2000, com a inserção de sistemas 

normativos de qualidade, que a utilização do sistema de construção a seco ganhou 

espaço no mercado brasileiro (PET-UFC, 2012; MORRETTI, 2017). 

Historicamente, o Brasil está a mais de um século atrasado com relação a 

utilização dessa tecnologia construtiva se comparado a países europeus e norte-

americanos. Cerca de 90% das vedações internas nos Estados Unidos são em gesso 

acartonado, eles se utilizam da técnica desde 1895, quando desenvolvida por 

Augustine Sackett como um núcleo de gesso natural revestido com cartão duplex 

(FLEURY, 2014). Porém, foi com a demanda da 1a Guerra Mundial, por rapidez e 

resistência a fogo que se fez conhecida e, já na 2a Guerra Mundial, a demanda de 

reconstrução dos centros urbanos, introduziu a técnica na Europa que a utilizou em 

larga escala. Na América Latina o Brasil fica atrás do Chile e Argentina no uso do 

                                                

1 Como ficou conhecido por não utilizar água em seus processos, o termo drywall traduzido se refere 
à “parede seca” em português 
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método (LIMA, 2012; PLECH et al, 2013). Esse atraso resultou na necessidade de 

adaptação do sistema ao mercado nacional e, apesar de tecnicamente este preencher 

todos os requisitos normativos considerados, ainda hoje gera preconceito e 

insegurança nos consumidores, o que diminui a aceitação desse método construtivo 

no país (PET-UFC, 2012). 

De modo prático, é possível visualizar tanto vantagens quanto desvantagens 

no uso da tecnologia se comparada ao sistema convencional de alvenaria. As 

vantagens do sistema referem-se tanto a aspectos técnicos como: ganho de área e 

menor peso; facilidade na execução de instalações; rapidez na execução, limpeza e 

diminuição de desperdícios; quanto em aspectos econômicos (cerca de 25% mais 

cara que a alvenaria se tomados em conta os desperdícios (MORRETI, 2017). Com 

relação as desvantagens, a utilização do Drywall como sistema de vedação, necessita 

de mão-de-obra técnica qualificada - escassa no seguimento-, planejamento e 

organização, já que cada elemento do sistema corresponde proporcionalmente no 

custo final da obra, devendo ser extremamente racionalizada sua utilização.  

Nesse sentido, e no senso comum, podemos dizer que se países mais 

desenvolvidos que o Brasil já se utilizam dessa tecnologia, em grandes escalas e a 

mais tempo, deve ser porque suas vantagens o justificam e superam as desvantagens 

e levando em conta o fato de que a vedação interna de uma construção corresponde 

entre 35 e 60% do custo total de uma obra (SABBATINI, 2003 apud ARANGUIZ, 2016) 

a racionalização na escolha de um método deve ser fomentada. Por isso, este trabalho 

vem como uma forma de ilustrar esse panorama, dando a conhecer todos os aspectos 

embutidos nessa tecnologia e seu comparativo com a metodologia convencional, 

buscando incentivar a aceitação do método, demonstrando suas vantagens e 

desvantagens, aplicação e custo benefício em seu emprego na construção civil. Isso 

feito a partir tanto de uma revisão bibliográfica embasada quanto pela análise de 

estudos de caso já realizados sobre a temática. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

 

1.1.1 Objetivo geral 
 

 

Estudar comparativamente os sistemas de vedação Drywall e alvenaria 

cerâmica no fechamento e divisões internas na construção civil residencial, apontando 

suas vantagens e desvantagens em relação um ao outro. 

 

 

1.1.2 Objetivos específicos 
 

 

 Caracterizar o sistema Drywall, fabricação e execução, e o sistema de vedação 

com blocos cerâmicos. 

 Definir as vantagens e desvantagens na utilização do Drywall como divisórias 

internas. 

 Analisar estudos de caso comparativos entre Drywall e Blocos cerâmicos. 

 Definir um quadro comparativo analítico entre os sistemas construtivos de 

vedação Drywall e alvenaria de blocos cerâmicos em vedações internas utilizando-se 

da análise quantitativa comparativa entre os estudos de casos analisados. 
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2 DRYWALL 
 

 

Como dito anteriormente, o Drywall (Figura 1) é a soma de uma estrutura 

metálica leve, fixa ou desmontável geralmente perfis de aço galvanizado ou alumínio, 

em forma de guias e montantes, sobre as quais são fixadas as placas de gesso, que 

quando acabadas podem receber pintura, papel de parede ou outro revestimento 

qualquer (Figura 2) cuja montagem é feita por acoplamento mecânico e utilizada na 

construção de paredes, forros, revestimentos, para compartimentação e separação 

de ambientes internos e externos (PET-UFC, 2012; SABBATINI, 1998 apud TRES, 

2017). 

 

Figura 1- Esquema drywall 

 
Fonte: SPY Divisórias (2018) 

 

Figura 2- Configuração das paredes de drywall. 

 
Fonte: TRES (2017) 
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O sistema de vedação Drywall é um dos poucos que atende completamente os 

requisitos da Norma de Desempenho (NBR 15.575, 2013, parte 4) que estabelece 

critérios mínimos para vedações verticais para garantir melhor durabilidade, conforto 

e segurança aos usuários das edificações no que concerne à resistência, 

desempenho estrutural, estanqueidade, resistência a fogo, desempenho térmico e 

acústico, isolamento sonoro (FLEURY, 2014). Segue, para tanto, rigidamente as 

normas brasileiras desenvolvidas especificamente para o sistema: 

 

•  ABNT NBR 14.715 (2010) - Chapas de gesso para drywall. Parte 1 – 

Requisitos. Parte 2 - Métodos de ensaio.  

• ABNT NBR 15.217 (2009_ - Perfis de aço para sistemas construtivos em 

chapas de gesso para drywall. Requisitos e métodos de ensaio. 

• ABNT NBR 15.758:2009 - Sistemas construtivos em chapas de gesso para 

drywall 

• ABNT NBR 6.355:2003  

• ABNT NBR 14.717:2001  

• ABNT NBR 14.762:2001  

• ABNT NBR 15.217:2009  

• ABNT NBR 15.253:2005  

• ABNT NBR 15.498:2007  

• DIRETRIZ SINAT Nº 003 

 

Figura 3- Comparativo de consumo de chapas de gesso acartonado para 
sistemas Drywall no mundo 

 
Fonte: ABD (2015) 
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Essa tecnologia é muito comum, em salas comerciais, lojas de shopping e 

escritórios e, vem sendo utilizada nos últimos anos como forma de divisão de prédios 

em fase final, onde as construtoras dão ao cliente a opção de escolha de layouts, 

quanto a divisão e locação dos cômodos. Essa demanda pela utilização do drywall 

tende a crescer no Brasil. Na Figura 3, vemos que o consumo no país ainda é bem 

menor que o internacional, porém como vemos na Figura 4 esse consumo vem 

aumentando ao longo dos anos (ABD, 2015). 

 

Figura 4- Comparativo de consumo de chapas de gesso acartonado para 
sistemas Drywall no Brasil 

 
Fonte: ABD (2015) 
 
 

2.1 FABRICAÇÃO DO DRYWALL 
 

 

Como dito anteriormente, o Drywall é composto por perfis de aço galvanizado 

ou alumínio, em forma de guias e montantes, sobre as quais são fixadas as placas de 

gesso acartonado. O painel de gesso acartonado é um ‘sanduíche’ de cartão-gesso-

cartão, desenvolvido na intenção de impedir trincas devido a dilatações por amplitude 

térmica e o amarelamento do gesso por conta do processo de secagem do mesmo 

(Figura 5).  
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A parte de gesso é constituída de gypsita, um minério extraído da natureza, que 

logo é moído, misturado a aditivos, desidratado e submetido a altas temperaturas, 

formando uma pasta que é colocada entre as placas de cartão de acordo com as 

espessuras definidas e que aderem química e mecânicamente ao gesso, formando 

painéis estruturados (SILVA, 2016). 

 

Figura 5- Processo de fabricação do gesso acartonado 

 
Fonte: www.construfacilrj.com (2014) 

 

Logo, em uma fôrma própria, as placas são submetidas a um processo de 

vibração para extrair eventuais bolhas de ar, depois são colocadas novamente em 

contato com a água para se tornarem monolíticas, tornando-se então resistente a 

impactos apesar de sua aparência frágil. A partir daí as placas vão para guilhotina 

onde são cortadas de acordo com as normas estabelecidas para esse processo e 

secas, com controle total de umidade e temperatura, para retirar qualquer resquício 

de água. Em seguida, passam por um circuito de ar frio, para que a placa não perca 

a sua propriedade elástica neste processo de secagem (Figura 6) (OLIVEIRA, 2014; 

SILVA, 2016). 

O papel cartão utilizado no sistema é produzido especificamente para esta 

função e sua composição atende a padrões internacionais (OLIVEIRA, 2014; SILVA, 

2016). 

As placas possuem variações de acordo com as especificidades que 

pretendem atender. Há as que são resistentes a fogo e as que podem entrar em 
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contato com a umidade. Hoje é possível dividir uma casa, um apartamento, um 

escritório etc.... internamente por completo com o drywall, a tecnologia do sistema 

permite diversas opções. 

 

Figura 6- Processo de fabricação do drywall 

 
Fonte: www.construfacilrj.com (2014) 

 

Segundo (ABD, 2015), é possível vedar banheiros, cozinhas, pendurar quadros 

e fazer qualquer outra vedação interna. No geral pode-se dividir em três tipos, de 

acordo com a utilização a qual se destinam (Figura 7). 

 

 Normais: (padrão ou standard), para paredes sem 
exigência especifica (Branca); 

 Resistentes à umidade: tratadas com produtos 
hidrofugantes, como o silicone (verde). 

 Resistentes ao fogo: possuem aditivos para retardar a 
liberação de água da chapa, evitando o colapso da peça 
(rosa) (PET-UFC, 2012). 

 

Os componentes estruturadores destas placas são os que dão suporte as 

mesmas e fornecem a elas resistência estrutural pois estas não são autoportantes. 

No Brasil relacionam-se estrutura metálica ao drywall (steel frame), mas esta estrutura 

também pode ser de madeira (wood frame). 
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Figura 7- Tipos de placas no mercado 

 
Fonte: Engenheiro no Canteiro, (2015) 

 

Os componentes metálicos são divididos em guias e montantes e canaletas 

(Figura 8), além de outros elementos complementares como cantoneiras, tabica, 

rodapé, e outros. 

 

Figura 8- Perfis metálicos necessários para instalação do drywall 

 
Fonte: Pedreirão, 2015 
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Figura 9- Instalações complementares feitas no interior das placas de gesso 
acartonado 

 
Fonte: Ilumina Gesso (2016) 

 

O drywall permite que as instalações tanto elétricas quanto hidráulicas sejam 

feitas em seu interior (Figura 9) antes da sobreposição da placa, isso evita quebras 

desnecessárias e retrabalhos. Isso respectivamente também exige um planejamento 

prévio e uma sincronia entre profissionais para que não sejam ocasionados atrasos. 

 

 

2.2 A INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS 
 

 

O processo de instalação do sistema drywall é simples, rápido e preciso, se 

planejado e racionalizado adequadamente. Cada elemento é ligado a outro e 

influenciará no produto final (Figura 10). O sistema pode ser comparado a uma linha 

de montagem onde os painéis de drywall, perfis metálicos, parafusos, fitas e massa 

para rejunte, são locados em momentos específicos (TRES, 2017). 
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Figura 10- Instalação dos painéis de drywall 

 
Fonte: PET-UFC, 2012 

 

Recomenda-se que sua instalação seja feita por um profissional competente e 

especializado por exigir técnica e habilidade. Os tamanhos dos painéis são 

normalmente padrões, porém há empresas que oferecem opções diferenciadas de 

acordo com as especificações do cliente e projeto. Pode-se aumentar o número de 

placas, elevando a resistência mecânica e ao fogo e melhorando a isolação acústica, 

ou seja, o sistema atende flexivelmente às necessidades de cada projeto (Figura 11). 

 

 

O tamanho e espessura das peças está intrinsecamente ligado ao número de 

componentes necessários para uma instalação bem-feita. Por exemplo, para cada 100 

m² de drywall é necessário aproximadamente 3,5 kg de parafusos, um balde de 19 

litros de massa de rejuntamento misturada e um rolo de 150 m de fita se pensarmos 

em uma estrutura convencional (SILVA, 2016). Esses materiais farão a fixação dos 

elementos metálicos com metálicos quanto a fixação perfil metálico e placa de gesso 

acartonado (OLIVEIRA, 2014). 

A execução do sistema pode ser dividida em 6 (seis) etapas: estruturação dos 

perfis, chapeamento, instalações dentro das paredes, fechamento, novamente as 

instalações na segunda placa e, por fim, emassamento das juntas. Ou seja, a 

Figura 11- Configuração tipológica das paredes de drywall 

 
Fonte: ABD (2011) 
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instalação do sistema é feita primeiramente com a locação e marcação (Figura 12) de 

onde serão instalados os painéis, nesta etapa é necessário seguir estritamente o 

descrito em projeto e tomar cuidado com relação os referenciais utilizados e o 

esquadro, para a mesma são necessários lápis, trena, nível e esquadro. Logo devem 

ser montadas as estruturas, cortados os montantes e as guias de acordo com as 

dimensões especificadas. Deve ser feita a colagem de um isolante entre o montante 

que fará a conexão com a estrutura de alvenaria, por exemplo, para não haver a 

passagem de umidade (FLEURY, 2014). 

 

Figura 12- Marcação da locação dos perfis 

 
Fonte: www.cemear.com. br (2008) 
  

 
Em seguida devem ser fixadas as guias (Figura 13) nas marcações e devem 

ser feitos furos para fixação das placas. 
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Figura 13- Medição e instalação dos painéis 

 
Fonte: www.pedreirão.com.br (2011) 

 

Logo de um dos lados das placas serem fixados é feita a colocação do material 

de isolamento acústico (Figura 14), quando necessário. 

 

 

Além da alteração de espessuras e quantidades de placas para definir o 

desempenho especificado em projeto, o drywall permite com que se instale elementos 

Figura 14- Instalação de elemento de isolamento acústico e térmico 

 
Fonte: Renato Rayol (2012) apud TRES (2017) 
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de isolamento acústico e térmico em seu interior, podendo ser ou lã de vidro, lã de pet 

ou lã de rocha, conforme definido em projeto (Figura 15). 

 

Figura 15- Tipos de isolamento termo acústico 

 
Da esquerda para direita: Lã de PET, Lã de Rocha e Lã de Vidro. 
Fonte: Neo Térmica, (2016) 

 

É preciso verificar os detalhes estruturais entre janelas, portas e atentar-se 

sempre com relação a prumo e esquadro. Onde serão fixados elementos de peso nas 

paredes deve ser feito o reforço. Depois de fixadas as placas passa-se a fita e a massa 

para dar acabamento às juntas de dilatação (Figura 16) (TRES, 2017). 

 

Figura 16- Acabamento na instalação das placas 

 
Fonte: RÊGO (2015); EYE (2015) 

 

Seguindo os procedimentos indicados o drywall estará pronto para receber o 

acabamento final (Figura 17). 
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Figura 17- Placas de Drywall Instaladas 

 
Fonte: Diniz, (2015) apud TRES (2017) 
 
 

2.3 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO DRYWALL 

 

 

2.3.1 Vantagens 
 

 

De modo geral são várias as vantagens características que se pode citar do 

sistema drywal. Uma execução ágil e fácil, que aumenta a velocidade da obra em 

geral - cerca de 30% mais rápida que a alvenaria convencional. Segundo Tres (2017), 

enquanto um pedreiro oficial executaria, em média, de 15 m² a 20 m² de alvenaria por 

dia, o montador de drywall produz cerca de 40m² no mesmo espaço de tempo. 

Uma construção à seco, com maior limpeza e organização no decorrer da 

execução. Uma instalação a partir da montagem de peças prontas o que faz com que 

acabado o tratamento das juntas a parede de dywall estará pronta para receber 

acabamento, revestimentos, pintura ou decoração, entre outras sem a necessidade 

de massa corrida o que reduz tempo e gastos (RÊGO, 2015;  LISBOA; ZACCHI, 

2017). 

Com relação a sua execução as vantagens descritas são redução do volume 

de materiais a serem transportados durante a mesma, a instalação de sistemas 



30 

complementares embutidos, elétrico, lógica, gás e hidráulico, por exemplo, o que é 

mais fácil, rápido, gera menos retrabalho e facilita a manutenção além de poderem 

ser testados antes mesmo de fechar-se as paredes (ERBS, 2012). 

Estruturalmente, já podemos dizer que as vantagens do drywall fixam-se numa 

menor espessura de paredes, com uma otimização da área útil e ganho de área no 

geral e, redução do peso. Enquanto que uma parede de alvenaria convencional mede 

15 cm de espessura em média, uma de drywall mede 10cm, a cada 100 m² de área 

construídas em drywall é possível ter um ganho de 5 m² em área cerca de 5% da área 

útil total do empreendimento (ABD, 2015). A redução no peso incidente sobre a 

estrutura é cerca de 6 a 7 vezes menor que a alvenaria, enquanto uma parede de 

drywall pesa 25kg uma de alvenaria pesa entre 155 e 165 kg, o que possibilita a 

flexibilidade na disposição de pilares, diminuição na altura de vigas e gastos com as 

fundações, uma economia média de 10% (DISNER, 2016). 

Também estruturalmente, o drywall possui uma resistência maior contra 

incêndios, não propaga a chama e resiste até 1000ºc, mais caso seja necessária uma 

resistência maior a fogo pode-se usar as chapas RF que conseguem aguentar até 90 

minutos de resistência ao fogo. (TRES, 2017). 

No que se refere a racionalização das construções por obras mais sustentáveis 

o drywall possibilita uma menor geração de resíduos devido ao planejamento anterior 

à execução. Os resíduos de uma obra de drywall são em média 5% de seu peso o 

que corresponde de 50 a 70% menos que os de alvenaria, sendo que em sua maioria, 

esses resíduos são recicláveis, tanto os metais na indústria metalúrgica, como o gesso 

na confecção de cimento (RÊGO, 2015). 

Apesar de depender de equipe especializada o resultado final não depende 

tanto da habilidade da mesma isso facilita na habilitação de mão-de-obra e supõe uma 

menor necessidade quanto a número de pessoas na execução. Sua desmontabilidade 

e flexibilidade de layouts permite que o usuário defina como preferir as divisões 

internas da edificação devido ao fato de o drywall não ser um elemento estrutural. 

Essas características ainda pressupõe uma menor incidência de trincas devido às 

juntas de dilatação, uma facilidade na manutenção, por serem as trocas das placas 

descomplicadas (LISBOA; ZACCHI, 2017). 

Ainda segundo Tres (2017) traz flexibilidade quanto ao desempenho termo-

acústico. Estes podem ser incrementados não sendo necessário o aumento da 
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espessura; termicamente o drywall atua como regulador dos níveis de umidade do ar 

sendo um isolante térmico natural, inodoro e livre de gases tóxicos. 

Apesar do custo mais alto, devido à pouca expressividade no mercado, sua 

rapidez, flexibilidade e menor necessidade de mão-de-obra diminui os custos globais 

em até 15% se planejada sua utilização com antecedência e consideradas as taxas 

de desperdício 25% menores que a alvenaria convencional (ABD, 2015). 

 

 

2.3.2 Desvantagens 
 

 

As desvantagens mais notáveis do sistema drywall ficam por conta da sua falta 

de popularidade no país, o que respectivamente diminui seu uso, aumenta seu custo 

e limita o conhecimento sobre o mesmo e o número de profissionais habilitados para 

sua instalação (KNAUF, 2012). 

Porém, além do preconceito quanto ao sistema ainda há que citar alguns 

problemas estruturais com relação ao impacto mecânico e suporte de cargas. Por ser 

um material leve e de pequena espessura, pode quebrar quando exposto a impacto. 

Quando utilizado na edificação como um todo, o drywall pode gerar problemas com 

relação ao contraventamento. Com relação ao peso suportado, aguenta apenas 35kg 

sem a necessidade de reforços estruturais, o que é pouco se pensarmos que estes 

reforços devem ser previamente planejados. Ou seja, não há muita flexibilidade com 

relação a fixação de peso à parede (EYE, 2015). 

Outro fator problemático quanto a instalação do sistema está relacionada a 

ocorrência de vazamentos e a baixa resistência das placas à umidade. Como as 

instalações hidráulicas são internas é comum que se demore a perceber os 

vazamentos e quando estes são notados os prejuízos costumam já ser grandes. A 

baixa resistência das placas à umidade pode gerar problemas quando relacionada a 

estruturas convencionais, os encontros entre materiais podem fazer com que a 

umidade chegue ao drywall (TRES, 2017). 

Somados os problemas da baixa resistência à umidade e a estrutura interna 

oca, as paredes de drywall tendem a ser ótimos hospedeiras tanto à fungos e mofo 

quanto à animais peçonhentos e insetos em seu interior, isso deve ser cuidado através 

da atenção aos detalhes construtivos e planejamento. 
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Com relação ao desempenho acústico, se comparado à alvenaria, e, sem 

elementos de isolamento interno, o drywall possui um desempenho pior. 
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3 ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 

 

 

A alvenaria pode ser tanto de vedação (destinada apenas a preencher vãos e 

dividir espaços estruturados por outros materiais como aço ou concreto) quanto 

estrutural (deve apresentar resistência às diferentes cargas incidentes sobre a 

mesma) e pode ser feita a partir de diversos materiais (seja pedra, concreto ou tijolo) 

que forme em conjunto com a argamassa um conjunto monolítico impermeável, 

durável e resistente (LISBOA; ZACCHI, 2017). 

Aqui falamos especificamente da alvenaria de vedação, ou seja, que não tem 

caráter estrutural2, ainda mais especificamente de alvenaria de blocos cerâmicos. Os 

blocos cerâmicos caracterizam-se por serem blocos de argila e água que quando 

expostos a altas temperaturas (900 a 1000ºC) aumentam sua resistência. Estes 

blocos são moldados através do processo de extrusão com arestas retilíneas ou não, 

e furos circulares ou prismáticos em seu interior (Figura 18). As normativas que 

estabelecem os padrões para os requisitos de desempenho dos blocos cerâmicos são 

a ABNT NBR 15270-1, NBR 15270-2 e NBR 15270-3 (TRES, 2017; LISBOA; ZACCHI, 

2017). 

 

Figura 18- Bloco Cerâmico convencional. 

 
Fonte: Aprumando, (2015) 

                                                

2 A alvenaria de vedação em blocos cerâmicos foi definida a título de comparação com o drywall que 
não possui características estruturais. 
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Os blocos cerâmicos possuem diversas variáveis (Figura 19), seja por número 

de furos, espessura, quanto por ter ou não ranhuras em sua face. Diferente dos de 

face lisa, os tijolos de face ranhurada são mais leves e comuns a obras que 

necessitam de chapisco e reboco para acabamento. 

 

Figura 19- Dimensões dos blocos cerâmicos. 

 
Fonte: www.abnt.com.br (2011) 

 

A alvenaria convencional em cerâmica (Figura 20) introduziu-se no país ainda 

no período colonial devido à abundância de matéria-prima e simplicidade do método 

quando da construção das primeiras olarias, e hoje, o sistema ainda corresponde a 

90% do mercado da construção civil (ARANGUIZ, 2016). Segundo a Associação 

Nacional da Indústria Cerâmica – ANICER, a produção de cerâmica vermelha para 
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alvenaria corresponde a 4,8% da indústria da construção civil, com aproximadamente 

7.400 empresas e consumo de 10.300.000 toneladas de argila por mês.  

 

Figura 20- Alvenaria Convencional 

 
Fonte: ARANGUIZ (2016) 

 

 

3.1 EXECUÇÃO 
 

 

A execução da alvenaria de vedação em blocos cerâmicos é realizada em três 

etapas. Marcação (Figura 21) que consiste na realização da primeira fiada 3  da 

alvenaria que deve seguir estritamente as orientações do projeto, porque irá 

determinar a linearidade da parede. 

 

 

                                                

3 Fileira de tijolos ou pedras. Alinhamento, enfiada, fila. 
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Figura 21- Marcação primeira fiada na alvenaria convencional 

 
Fonte: KF Comércio, (2012) 

 
Logo, o assentamento (Figura 22) deverá seguir a estrutura da primeira fiada, 

porém os blocos devem ser assentados com suas juntas verticais desconexas. 

Nesta etapa se deve puxar uma linha de prumo para assegurar o mesmo e o 

esquadro, e também se atentar para a utilização da maioria possível de blocos 

inteiros, além de verificar que ao chegar-se a altura de 1,50m já sejam posicionados 

andaimes para a continuação das paredes. 

 
Figura 22- Assentamento da alvenaria convencional 

 
Fonte: KF Comércio, (2012) 
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E, por fim, o encunhamento (Figura 23) que é a união entre a alvenaria e a 

estrutura de viga e pilar. Nesta etapa soam ocorrer trincas e fissuras por isso merece 

total atenção e no caso da estrutura de base não ser em concreto deve-se usar a 

cinta de amarração para fazer esta junção (TRES, 2017). 

 

Figura 23- Encunhamento da alvenaria convencional 

 
Fonte: Manduá, (2017) 

 

Recomenda-se que a execução da alvenaria de uma edificação 

multipavimentos deva começar em todas as paredes simultaneamente para evitar que 

ocorram desiquilíbrios de cargas sobre a estrutura da edificação (ARANGUIZ, 2016). 

 

 

3.2 VANTAGENS E DESVANTAGENS 

 

 

3.2.1 Vantagens 
 

 

As maiores e mais notáveis vantagens do sistema de alvenaria convencional 

de blocos cerâmicos no país é a popularidade e confiabilidade que transmite. Como 

uma das mais antigas técnicas de vedação utilizadas no país induz a sua escolha 

como primeira e única opção, como mais durável e resistente, sendo estas também 
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vantagens indiscutíveis já que a alvenaria cerâmica tende a durar mais de um século 

sem necessárias grandes manutenções (TRES, 2017). 

No entanto, além destas podemos citar o grande poder de isolação termo-

acústico, sua estanqueidade e resistência ao fogo além da boa resistência mecânica 

e de compressão, cerca de 1,5 MPA, ruptura frágil, alta estabilidade química 

(ARANGUIZ, 2016). 

A facilidade com que pode ser executada também é uma vantagem que à 

popularizou. Por não necessitar nem de um projeto detalhado com especificações que 

definem a qualidade final do produto e nem de mão-de-obra habilitada para sua 

construção faz com que seja corriqueiro saber estruturar e assentar uma parede de 

alvenaria. Além, é claro, do fato do material poder ser encontrado em qualquer parte 

do país a um custo considerado acessível a grande parte da população que 

geralmente por não planejar sua obra, não leva em conta o custo global e sim, 

aspectos característicos de cada etapa da obra (ANJOS, 2017). 

 

 

3.2.2 Desvantagens 
 

 

A grande desvantagem do sistema fica por conta do seu caráter improvisado, 

ou seja, por não necessitar planejamento minucioso favorece a ocorrência das 

famosas gambiarras e a incidência de um grande número de retrabalhos (Condeixa, 

2013). 

Outro aspecto nesse sentido, verifica-se na maneira artesanal como é 

conduzido o processo desde a fabricação a cerâmica nas olarias, onde não há o 

amparo técnico necessário, quanto à execução, na qual incidem cerca de 10% das 

falhas da construção (RÊGO, 2015). Essas falhas podem ser segundo Rêgo (2015) 

desde fiadas fora de nível, que podem resultar em escorregamento dos tijolos, com a 

formação de rachaduras horizontais ou diagonais, até problemas quanto à umidade, 

pela má dosagem dos insumos, em grande parte causada pela falta de preparo da 

mão-de-obra, o que gera a grande preocupação de 62% das empresas do setor. 

Seja para instalação de sistemas embutidos quanto na busca por uma textura 

adequada ao uso o gasto de materiais é maior, além do tempo e mão de obra. 
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Figura 24- Desperdício de material 

 
Fonte: www.vtn.com.br (2012) 

 

Outro quesito negativo centra-se no desperdício de material (Figura 24) muito 

frequente e em grandes quantidades, tanto com relação aos resíduos provocados por 

retrabalhos com instalações embutidas (Figura 25) , quanto pela execução da 

argamassa de forma artesanal ou ainda na fase de execução na quantidade de 

material necessário para correções e nivelamentos para uma superfície lisa 

(ARANGUIZ, 2016) 

 
Figura 25- Rasgo na alvenaria para inserção de instalações embutidas 

 
Fonte: www.custodaconstrucao.com (2014) 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Este trabalho tratou-se de uma revisão bibliográfica, caracterizada por 

pesquisas em artigos já desenvolvidos sobre a temática consultados em plataformas 

de busca reconhecidas pelo meio acadêmico-científico correspondentes a discussão 

teórica proposta (GIL, 2002). 

Além da observação holística do estado da arte com relação a comparativa 

entre vedação em alvenaria de blocos cerâmicos e drywall e sua aplicação como 

fechamento, onde foram descritos: histórico de sua aplicação no país, métodos de 

fabricação, processo de inserção no mercado nacional, utilização, vantagens e 

desvantagens de ambos sistemas, também propõe-se a comparação de estudos de 

casos já realizados nesse mesmo sentido. 

Os estudos de caso analisados, dez no total, foram selecionados com relação 

a natureza da comparação. Os dez estudos de caso se propõem a comparar as duas 

tecnologias de vedação com relação à aspectos técnicos, peso, acústica, tempo de 

execução, aspectos de conforto e desempenho e aspectos econômicos.  

A descrição e o relato comparativo de cada estudo de caso são feitos adiante. 

Em seguida é feita a relação de viabilidade de cada um dos sistemas através dos 

anos, no caso de 2012 (caso mais antigo) a 2017 (o mais recente), a partir de um 

quadro comparativo analítico.  

Frente a isso, esta pesquisa se propõe a compreender e a fornecer base para 

a divulgação do sistema mais viável no que se refere a vedações internas. 

Os estudos de caso são estratégicos na realização de pesquisas que buscam 

responder questões abrangentes de forma crítica, qualitativamente. Segundo Gil 

(1999), um estudo de caso é caracterizado como intenso e detalhado, cujo objetivo é 

proporcionar um conhecimento vasto e minucioso, através de um estudo empírico que 

busca analisar circunstâncias da realidade em que os limites não estão abertamente 

definidos. Ou seja, verifica através de análise, de evidências e argumentos lógicos a 

proposição da melhor resposta a um questionamento que considera-se não 

estruturado.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

5.1 ESTUDOS DE CASO  

 

 

Fez-se uso de estudos de caso cujos questionamentos tratam da avaliação 

qualitativa das variáveis de sistemas de vedação, drywall e alvenaria cerâmica, na 

construção de edifícios e, ao quantificar as respostas destes, buscar-se-á uma 

resposta que represente estatisticamente a resposta qualitativa tida pelos mesmos.  

Portanto, a seguir descrevem-se sinteticamente a analisam-se os dados de dez 

estudos de caso, todos entre os anos de 2012 até 2017, se qualificam respostas 

assertivas das amostras e interpreta-se as mesmas em tabelas que logo serão 

contabilizadas quantitativamente. 

 

 

5.1.1 LIMA (2012) – Feira de Santana – BA 

 

 

O trabalho de Lima trata, assim como este, da análise comparativa entre 

alvenaria de bloco cerâmico e painéis em gesso acartonado para o uso como vedação 

em edifícios e faz um estudo de caso em um edifício multipavimentado. 

Lima (2012) buscou avaliar qual o sistema de vedação vertical seria mais 

adequado para vedação interna do edifício misto (Figura 26) (19 pavimentos), 

comercial e residencial, definido como objeto do estudo de caso. Se ateve a 

comparações técnicas quantitativas como de peso e custo, no caso, hipotéticas, 

porque o edifício em questão foi desenvolvido com vedação interna em alvenaria 

cerâmica (blocos de seis furos com dimensões de 9x19x29 cm) em todos os seus 

5686,37m² (cinco mil seiscentos e oitenta metros quadrados) de divisórias. 
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Figura 26- Edifício misto estudo de caso Lima (2012). 

 
Fonte: LIMA (2012) 

 

Lima (2012) denotou que com relação a peso, se fosse utilizado no mesmo 

edifício o sistema drywall haveria uma redução de 83,33% (oitenta e três vírgulas trinta 

e três por cento) de peso de parede sobre a estrutura do edifício, conforme concluiu a 

autora. Com relação a custo, ela analisou separadamente material e mão-de-obra. 

Com relação a mão-de-obra se utilizado o sistema drywall haveria uma redução de 

52,62% (cinquenta e dois, vírgula sessenta e dois por cento), do valor pago para 

executar o mesmo serviço com paredes de alvenaria de blocos, no entanto, com 

relação a material, o custo da alvenaria convencional é 31,45% (trinta e um virgula 

quarenta e cinco por cento) menor que o custo dos materiais necessários para 

desenvolver a vedação com o drywall. Se comparados os custos totais dos dois 

sistemas de vedação o drywall se sobressai à alvenaria na questão economia, 

reduzindo cerca de 8% (oito por cento) no custo total das paredes internas do edifício. 

Portanto, segundo Lima (2012) o drywall se mostrou um método bastante 

competitivo e que responderia as necessidades do mercado de redução de custos 

mantendo a qualidade final tanto por ser 8% mais barato e representar uma redução 

de 852,96t de peso - o que representaria uma redução contundente no volume de aço 

e concreto dispendidos na obra – quanto por representar uma redução significativas 

de resíduos e retrabalho no processo de instalações complementares. Flexível, 

rápido, barato e ambientalmente sustentável Lima indica-o como substituto do método 

convencional. 

O quadro 1 a seguir mostra o comparativo do referente estudo de caso entre 

os materiais em questão. 
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Informações gerais sobre o estudo de caso: 

Região estudada Feira de Santana- BA 

Tipologia Construtiva Edifício Residencial e Comercial 

Metodologia de 
Comparação 

Bibliográfica e Quantitativa- Alvenaria Real – 
Drywall hipotético 

Resultados e Conclusões DRYWALL ALVENARIA 

Preço 47,68 R$/m² 51,78 R$/m² 

Peso 30 kg/m² 180 kg/m² 

Rapidez X - 

Limpeza X  

Conforto  X (Acústico) 

Opção Adotada  X 

Quadro 1- Informações sobre o estudo de caso - LIMA (2012) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 

5.1.2 PLECH et al. (2013) – Salvador- BA 
 

 

O estudo de caso de Plech et al. diferente dos outros estudos de caso, utiliza-

se da metodologia Avaliação pós-ocupação (APO) feita através de questionários e 

entrevistas com moradores para avaliar o sistema drywall sob a ótica dos usuários. 

Através do estudo de caso realizado comparativamente em dois edifícios residenciais 

na cidade de Salvador, cujos projetos arquitetônicos são iguais (Figura 27), porém 

construídos em anos diferentes, um foi avaliado com um ano seis meses de uso e o 

outro com cinco anos, cujas vedações internas foram desenvolvidas em drywall. 

 

Figura 27- Plantas tipo do edifício analisado, estudo de caso PLECH et al (2013). 

 
Fonte: PLECH (2013) 
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Qualitativamente buscou aferir a percepção, a absorção e o grau de satisfação 

por parte de moradores dessas construções (PLENCH et al. 2013). O estudo foi feito 

através de questionários (Figura 28 abaixo), entrevistas, a partir de 41 e 43 amostras 

respectivamente de cada edifício cerca de 70% de retorno e coleta de dados com 

relação a quesitos como firmeza, solidez, segurança; vedação de umidade, 

manutenção e limpeza, nível de ruído, patologias, projeto, assistência técnica, 

avaliação geral do sistema e comentários dos usuários. 

Os resultados revelaram 51,88% dos moradores se sentem satisfeitos com o 

sistema drywall, apesar da falta de informação inicial que tiveram sobre o sistema 

construtivo, enquanto 24% se dizem insatisfeitos. 

 

Figura 28- Pesquisa APO estudo de caso PLECH et al (2013) 

 
Fonte: PLECH et al (2013) 
 

O quadro 2 a seguir mostra o comparativo do referente estudo de caso entre 

os materiais em questão. 

Informações gerais sobre o estudo de caso: 

Região estudada Salvador - BA 

Tipologia Construtiva Edifício Residencial 

Metodologia de Comparação APO Qualitativa 

Resultados e Conclusões DRYWALL ALVENARIA 

Preço -* -* 

Peso -* -* 

Rapidez -* -* 

Limpeza -* -* 

Conforto 51,88 % satisfação -* 

Opção Adotada X  

*Não Caracterizado pelo autor 

Quadro 2- Informações Estudo de Caso -  PLECH et al. (2013). 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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5.1.3 FLEURY (2014) – Brasília 
 

 

O estudo de caso de Fleury faz a análise das vedações verticais internas de 

drywall e alvernaria de blocos cerâmicos com estudo de caso comparativo com 

relação a benefícios e custos focados em um edifício residencial na cidade de Brasília. 

A edificação definida é de uso residencial (Figura 29) com 902,80m², cuja área 

de vedação passa a 13.603,37m² não incluídos elevadores e escadas de incêndio, 

sendo 11.201,25 m² de vedações internas e 781,91 m2 vedações externas e divisas 

entre apartamentos, com apartamentos de 194 e 215m² (Figura 30). 

 

Figura 29- Edifício Residencial estudo de caso FLEURY (2014) 

 
Fonte: FLEURY (2014) 

 

Para o comparativo com as placas de drywall as paredes internas foram 

consideradas placas simples e as divisórias entre apartamentos placas RU com 

isolamento acústico, no caso dos blocos cerâmicos foram considerados os de 6 (seis) 

furos, chapiscados e revestidos com argamassa. 
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Figura 30- Plantas baixas dos apartamentos. 
 

 
Fonte: FLEURY (2014) 

 

 O estudo de Fleury trás um infográfico (Figura 31) que resume muito bem as 

vantagens do sistema drywall em relação a alvenaria. 

  
Figura 31- Infográfico comparativo entre vantagens e desvantagens do Drywallx 
alvenaria 

 
Fonte: FLEURY (2014) 
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A análise com relação a custos foi realizada segundo a tabela TCPO de 

Brasília, considerados os aspectos ditos acima. Fleury (2014) definiu o custo global 

do sistema de drywall para obra referida por R$ 662.436,22 enquanto que em 

alvenaria o custo passou a R$ 910.854,10,, sendo este então 27% mais caro porém 

não indica a metragem quadrada de vedação especificamente analisada. A esses 

custos ele infere a economia total do drywall à produtividade do sistema, já que se 

analisados separadamente o custo do material a alvenaria ainda se mantem mais 

barata. Enquanto que na alvenaria apenas 36% do custo da mesma recai sobre o 

material sendo o restante referente a mão-de-obra, no drywall o sistema se inverte 

sendo o material correspondente à 64% do custo do sistema enquanto que a mão-de-

obra à 36%. Outro fator incidente no custo unitário da alvenaria está a necessidade 

de acabamento com chapisco e massa corrida para revestimento final o que se reflete 

no fator mão-de-obra também.  

Portanto, com relação a custos o drywall segundo Fleury (2014) já supera a 

alvenaria convencional, quanto a desempenho, conforto, ou seja, com relação aos 

demais aspectos incidentes sobre a escolha de um sistema ou outro diz que fica a 

cargo dos usuários a definição a partir das vantagens e desvantagens listadas por ele.  

O quadro 3 a seguir mostra o comparativo do referente estudo de caso entre 

os materiais em questão. 

 

Informações gerais sobre o estudo de caso: 

Região estudada Brasília – Distrito Federal  

Tipologia Construtiva Edificação Residencial 

Metodologia de 
Comparação 

Custos e vantagens e desvantagens 

Resultados e Conclusões DRYWALL ALVENARIA 

Preço 51,76 R$/m² 75,84 R$/m² 

Peso 37 kg/m² 128 kg/m² 

Rapidez 0,6 h/m² 1,82 h/m² 

Limpeza X**  

Conforto 38dB (acústico) 39dB (acústico, 14cm) 

Opção Adotada X  

** Não justifica mas define a escolha 

Quadro 3- Informações sobre o estudo de caso - FLEURY (2014). 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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5.1.4 OLIVEIRA (2014) – Brasília 
 

 

O estudo de caso de Oliveira faz também um comparativo entre os sistemas de 

vedação convencional, em alvenaria de bloco cerâmico, e drywall, porém focado 

especificamente nos quesitos técnico financeiros. Buscou de forma geral divulgar o 

sistema drywall destacando suas vantagens frente a alvenaria convencional através 

da aplicação hipotética dos dois sistemas em uma obra fictícia, locada em Brasília, 

através do software de cálculo estrutural CAD/TQS analisando custos de materiais e 

serviços envolvidos.  

A diferença deste para outros estudos analisados está ao fazer o cálculo 

através da análise estrutural. Essa variação incide nos resultados devido ao fato de 

que por ser mais leve a utilização do drywall influi na economia da base estrutural da 

edificação, é possível redimensionar vigas, pilares e fundação, diminuir a confecção 

de formas, o concreto e o número de barras de aço. Portanto torna-se mais viável 

economicamente. Outra vantagem apresentada a partir deste ponto de vista, trata-se 

do ganho em produtividade. Pela execução do drywall ser mais rápida há a economia 

também com mão de obra, aluguel de equipamentos, mobilização de outros 

funcionários, enfim, há uma maior agilidade na execução que denota maior economia. 

O estudo foi baseado em um edifício da cidade Gama (Figura 32), que possui 

911,13m² de área construída por pavimento e que soma 144,18m² de divisórias 

internas totalizando 576,72m² de divisórias (Figura 33). 

 

Figura 32- Planta tipo estudo de caso OLIVEIRA (2014). 

 
Fonte: OLIVEIRA (2014) 
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Figura 33- Divisórias Consideradas. 

 
Fonte: OLIVEIRA (2014) 

 

Com relação aos custos divide material e mão-de-obra, sendo então quanto a 

material o drywall se apresenta 16,57% mais caro que a alvenaria, quanto à mão-de-

obra o drywall se apresenta 6,15% mais caro com relação à hora/homem, no entanto 

quando se fala em produtividade a alvenaria se apresenta 42,85% menos produtiva 

que o drywall, enquanto em uma hora se executam 35m² de paredes em drywall em 

alvenaria esse número cai para 20m². No geral os custos entre os dois sistemas 

variam em 23,31% com vantagem para o drywall. Esse custo está fundamentalmente 

embutido no fator produtividade e acabamento.  

O quadro 4 a seguir mostra o comparativo do referente estudo de caso entre 

os materiais em questão. 

 

Informações gerais sobre o estudo de caso: 

Região estudada Brasília 

Tipologia Construtiva Edifício Residencial e Comercial 

Metodologia de 
Comparação 

Estrutura – Alívio de Carga e Custos 

Resultados e Conclusões DRYWALL ALVENARIA 

Preço 59,86 R$/m² 52,53 R$/m² 

Peso 20 kg/m² 150 kg/m² 

Rapidez 0,68h/m² 1,20h/m² 

Limpeza X  

Conforto - - 

Opção Adotada X  

Quadro 4- Informações sobre o estudo de caso - OLIVEIRA (2014) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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5.1.5 EYE (2015) – Brasília 
 

 

O estudo de caso de Eye faz a comparação direta quanto a viabilidade e custo-

benefício entre a alvenaria convencional e o sistema de drywall através de um estudo 

de caso demonstrativo focado no alívio de carga e aspectos executivos. 

Primeiramente Eye explica resumidamente os processos de execução dos dois 

sistemas de forma prática, logo define o objeto de seu estudo de caso – um edifício 

residencial (Figura 34) de quatro pavimentos estruturado em concreto -  para então 

estudar a estrutura dimensionada através do programa Eberick, da AltoQi e realizar a 

comparação de orçamentos hipotéticos através da tabela TCPO e do Sistema 

Nacional de Pesquisa de Preços e Índices da Construção Civil -SINAPI. 

 

Figura 34- Planta baixa do projeto orçado por Eye (2015) 

 
Fonte: EYE (2015) 

 

Eye (2015) denota que a redução no peso é gritante quando comparados os 

dois métodos, drywall e alvenaria convencional, o que representa uma redução de 

13% na ferragem e armadura. Com relação a custos Eye (2015) não indica 

especificamente a metragem de vedações analisadas mas calcula de forma geral um 

custo estimado do total da obra de R$141.521,14 em alvenaria convencional R$ 

128.306,59 no drywall. Portanto o drywall se apresenta 9,33% mais econômico que o 
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sistema convencional que se reflete respectivamente à redução de peso de aço na 

estrutura. 

O quadro 5 a seguir mostra o comparativo do referente estudo de caso entre 

os materiais em questão. 

 

Informações gerais sobre o estudo de caso: 

Região estudada Brasília – Distrito Federal 

Tipologia Construtiva Edifício Residencial 

Metodologia de 
Comparação 

Estrutura – Alívio de Carga e Custos 

Resultados e Conclusões DRYWALL ALVENARIA 

Preço 128.306,59 * R$141.521,14* 

Rapidez - - 

Limpeza -* - 

Conforto - - 

Opção Adotada X  

*Não definido pelo autor 

*Preço global da obra 

Quadro 5- Informações sobre o estudo de caso - EYE (2015). 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 

5.1.6 RÊGO (2015) – Belém – PA 
 

 

O estudo de caso de Rêgo caracteriza os dois sistemas de vedação e 

desenvolve um comparativo mais abrangente no que se refere à características como 

manutenção, flexibilidade na aplicação, mão de obra, custo, produtividade, peso, 

isolamento termo-acústico. No entanto, a abrangência da análise de Rêgo denota 

certa superficialidade quanto a totalidade dos temas dando a entender de forma rápida 

que ambos os sistemas possuem vantagens e desvantagens e passando à 

comparação que se torna estritamente voltada ao custo apesar de citar item por item 

descrito anteriormente. 

Através das tabelas CPU (Composição de Preços Unitários) para materiais e 

do STICCS (Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil de 

Santarém) para mão-de-obra define que para Santarém - PA: os valores do sistema 

drywall correspondem ao dobro do da alvenaria convencional (drywall R$ 91,70, 

alvenaria R$ 45,26/m²). 
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Rêgo (2015) conclui que apesar do custo do drywall ser mais alto que o da 

alvenaria cerâmica convencional, suas vantagens implícitas indiretamente reduzem o 

custo total da obra ficando a cargo de aspectos complementares como produtividade 

(reduzindo o tempo e quantidade mão de obra) e menor peso (diminuindo a fundação 

e estrutura) à influência na decisão por um dos sistemas. 

O quadro 6 a seguir mostra o comparativo do referente estudo de caso entre 

os materiais em questão. 

 

Informações gerais sobre o estudo de caso: 

Região estudada Santarém – Para 

Tipologia Construtiva - 

Metodologia de 
Comparação 

Revisão bibliográfica 

Resultados e Conclusões DRYWALL ALVENARIA 

Preço 91,70 R$/m² 45,26 R$ /m² 

Rapidez X (30 m²/dia)  

Limpeza X  

Conforto X  

Opção Adotada X  

Quadro 6- Informações sobre o estudo de caso - RÊGO (2015) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 

5.1.7 SILVA (2016) – Belo Horizonte – MG 
 

 

O estudo de Silva busca avaliar comparativamente as duas tecnologias 

construtivas, drywall e alvenaria cerâmica, no que se refere à custo e desempenho 

através do estudo de caso feito após a caracterização da tecnologia drywall em uma 

revisão teórica sintética e apresentação de alguns parâmetros da NBR 15575 (2013), 

conhecida como Norma de Desempenho.  

O estudo de caso foi realizado em um edifício Comercial em Belo Horizonte, 

Minas Gerais, onde foram executados ambos os sistemas, ou seja, o edifício possui 

vedações mistas tanto em alvenaria como em drywall com placas ST e RU e 

preenchimento de lã de vidro. Com isso, Silva pôde comparar os dois sistemas desde 

a fase de planejamento à execução. Apresenta uma planta esquemática na qual se 

vê onde cada sistema será aplicado (Figura 35). 
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Figura 35- Esquema de locação dos sistemas construtivos no estudo de caso. 

 

Fonte: SILVA (2016) 

 

Com relação a desempenho cita como principais diferenças: a questão de 

limpeza no ambiente de trabalho (apresenta as fotos comparativas que podemos ver 

na Figura 36); a questão da diminuição de retrabalho com relação as instalações 

complementares, hidráulica e elétrica – na alvenaria quebra-se a mesma depois de 

pronta para introduzir as instalações enquanto que no drywall elas são inseridas antes 

da colocação das placas de vedação; a questão de acústica afirma que não houveram 

testes sistematizados apenas um teste casual que apresentou resultados favoráveis 

ao drywall assim como à alvenaria; e a questão do acabamento facilitado e econômico 

no que se refere ao drywall, por não haver a necessidade de preparo da superfície 

(Figura 37). 

 
Figura 36- Comparação do ambiente de trabalho - alvenaria x drywall 

 
Fonte: SILVA (2016) 
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Figura 37- Execução do revestimento em placa RU e preparação de superfície 
para aplicação do revestimento em alvenaria 

 
Fonte: SILVA (2016) 

 

Com relação aos custos dos sistemas, Silva (2016) analisa o orçamento de 

524m² de vedações internas. A análise resultou num custo de R$ 162,85 o metro 

quadrado de drywall se descontada a mão-de-obra (conforme cálculo realizado pelo 

autor) o sistema drywall sai 18% mais em conta que a alvenaria, no entanto se 

considerada a mão de obra o sistema drywall passa a ser 17% mais caro. Essa relação 

não considerada pelo autor pode denotar a necessidade de uma mão-de- obra 

especializada.  

O quadro 7 a seguir mostra o comparativo do referente estudo de caso entre 

os materiais em questão. 

 

Informações gerais sobre o estudo de caso: 

Região estudada Belo Horizonte –Minas Gerais 

Tipologia Construtiva Edifício Comercial 

Metodologia de Comparação Quantitativa – Custo e Prazo 

Resultados e Conclusões DRYWALL ALVENARIA 

Preço 162,85 R$/m² 133,98R$/m² 

Rapidez 0,63 h/m² 2,55 h/m² 

Limpeza X  

Conforto - - 

Opção Adotada  X 

Quadro 7- Informações Estudo de Caso – SILVA (2016) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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5.1.8 ARANGUIZ (2016) – Lajeado – SC 
 

 

O estudo de Aranguiz faz um comparativo entre três sistemas de vedação, não 

só de alvenaria convencional em bloco cerâmico e drywall, mas também caracteriza 

o bloco de concreto celular autoclavado. Aranguiz (2016) buscou analisar o custo de 

cada sistema assim como a sua influência na estrutura, no caso escolhido, o concreto 

armado. 

Como este trabalho faz a comparação entre o sistema convencional de 

alvenaria e o drywall optamos por não indexar as análises de Aranguiz (2016) sobre 

o bloco de concreto celular autoclavado na discussão comparativa. Aranguiz analisa 

a viabilidade econômica dos sistemas levando em consideração o projeto da estrutura 

para cada um deles, ou seja, o peso e o dimensionamento influem neste caso e não 

apenas a quantificação de materiais. 

 

Figura 38- Planta pavimento tipo, estudo de caso ARANGUIZ (2016) 

 
Fonte: ARANGUIZ (2016) 
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O objeto do estudo de caso de Aranguiz (2016) é um edifício misto, comercial 

e residencial, sendo 6 pavimentos tipo com 4 apartamentos de 110,54m² totalizando 

26 apartamentos, um subsolo e um térreo. Utilizando o software Eberick Gold V8 para 

modelagem estrutural desenvolveu o dimensionamento da estrutura, a mesma sofre 

alterações conforme a tipologia analisada, porém podemos ver na Figura 38 as 

paredes que estão em cinza se mantiveram a título de comparação. Primeiro definiu 

a estrutura de concreto com as divisórias em alvenaria e logo substituiu o valor das 

cargas para drywall. 

Logo em sua análise de custos utilizou-se das tabelas TCPO e CUB referentes 

à região de Lajeado-SC. Nesta análise podemos destacar a atenção ao cálculo dos 

rasgos necessários na alvenaria para a instalação de sistemas hidráulico e elétrico. 

Aranguiz (2016) dividiu sua análise em três: estrutura, divisórias e instalações, ao que 

nos focamos então nas divisórias, sem deixar de denotar o quão criterioso foi o 

trabalho desenvolvido. 

Em relação aos resultados obtidos, com relação a incidência do sistema sobre 

a estrutura, Aranguiz (2016) concluir que com relação aos materiais consumidos nos 

diferentes sistemas com a opção pelo drywall se reduziria 9,68% do quantitativo total 

se somada a redução com mão de obra a vantagem do drywall sob a alvenaria geraria 

em torno de 8,62% (oito vírgula sessenta e dois porcento) quanto à estrutura. Com 

relação a utilização do sistema como divisórias e vedação interna (foco específico do 

nosso trabalho) considerando-se chapisco e reboco para alvenaria e massa corrida 

para drywall Aranguiz (2016) define uma redução de 6,27% (seis vírgula vinte e sete 

porcento) quando comparado a alvenaria convencional. 

Portanto, no geral a economia com relação a estrutura que a opção pelo 

sistema de divisórias que por si gera 6,27% (seis vírgula vinte e sete porcento) de 

redução dá ao drywall uma vantagem econômica de cerca de 8% (oito porcento) frente 

a alvenaria convencional. Aranguiz (2016) destaca ainda que no custo padrão de 

materiais o drywall perde ainda pela sua falta de popularidade mas quando considera 

a rapidez e a incidência sobre a estrutura se torna mais vantajoso.  

O quadro 8 a seguir mostra o comparativo do referente estudo de caso entre 

os materiais em questão. 
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Informações gerais sobre o estudo de caso: 

Região estudada Lajeado – Santa Catarina 

Tipologia Construtiva Mista – Comercial e Residencial 

Metodologia de Comparação Custos e Interferência na Estrutura- Fragmentado 
em estrutura, divisórias e instalações 

Resultados e Conclusões DRYWALL ALVENARIA 

Preço 486.933,05* 519.512,95* 

Rapidez X  

Limpeza -  

Conforto -  

Opção Adotada X  

Quadro 8- Informações sobre o estudo de caso - ARANGUIZ (2016) 

*ARANGUIZ (2016) não disponibiliza o valor da metragem quadrada em que 

embasa seu cálculo de divisórias. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 

5.1.9 TRES (2017) – Tubarão – SC 
 

 

O estudo de caso de Tres, apresenta a mesma proposta que a deste trabalho: 

caracterizar as duas tecnologias construtivas, alvenaria convencional e drywall, 

elencando suas vantagens e desvantagens. Além disso, realiza em Criciúma - SC, em 

um edifício residencial, um estudo de caso onde compara quantativamente as duas 

opções no que se refere a custo versus prazo. No entanto, dá a entender que o caso 

exemplificado foi realizado em alvenaria convencional e teoricamente foi orçado o 

sistema drywall através do sistema de tabelas TCPO (Tabela de Composição de 

Custos de Obra) e CUB (Custo Unitário Básico de Construção (CUB/m²)) como 

possível substituto das vedações internas. 

Tres (2017) escolhe um edifício típico dentro do cenário nacional, cujo 

pavimento tipo possui cerca de 500m² composto por 5 (cinco) apartamentos por andar, 

sendo 2 (dois) deles de três quartos, sendo duas suítes, outros 2 (dois) com dois 

quartos, sendo uma suíte, e outro, com dois dormitórios, sendo uma suíte apenas. Faz 

as análises supondo a necessidade de chapisco e reboco no caso da alvenaria e 

isolante termo-acústico no drywall.  

Conclui que financeiramente o efeito de popularidade ainda denota à 

convencional alvenaria cerâmica um custo menor de 40% em relação ao sistema 

drywall – R$ 423,69m² drywall e R$ 253,19m² a alvenaria convencional. Com relação 
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ao prazo as noções de vantagem e desvantagem se alteram de acordo com o contexto 

em que se insere a questão, mas no que implica rapidez, o sistema drywall se 

apresenta 30% mais rápido. No contexto do estudo de caso a rapidez parece não ser 

um quesito necessário, tornando-se dispensável. No quesito habitabilidade não faz 

menção a qualquer análise, porém no caso apresentado leva em consideração o fato 

de que a construtora não possui o valor total para finalização da obra, sendo a rapidez 

talvez até uma desvantagem, o que dá a entender a escolha pela alvenaria 

convencional. 

O quadro 9 a seguir mostra o comparativo do referente estudo de caso entre 

os materiais em questão. 

 

Informações gerais sobre o estudo de caso: 

Região estudada Criciúma- Santa Catarina  

Tipologia Construtiva Edifício Residencial  

Metodologia de Comparação Custo e Prazo  

Resultados e Conclusões DRYWALL ALVENARIA 

Preço 423,69 253,19 

Rapidez 4,2 h/m²* 14* 

Limpeza -  

Conforto -  

Opção Adotada  X 

Quadro 9- Informações Estudo de Caso - TRES (2017). 

*estimado 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 

5.1.10 LISBOA; ZACCHI (2017) – Palhoça - SC 
 

 

O estudo de caso de Lisboa e Zacchi analisa a viabilidade do sistema light steel 

framing4 (LSF), o correspondente ao drywall no que se refere a vedação externa, em 

comparação à alvenaria convencional dentro do mercado nacional para a execução 

de uma residência de padrão popular.  

Eles evidenciam a qualidade do Brasil como grande produtor de aço, ponto 

estratégico para inserção do sistema no país, o que, no entanto, apesar do aumento 

                                                

4 Light Steel Framing trata-se de uma estrutura em aço galvanizado e painéis de OSB (Oriented 
Strand Board), placas cimentícias ou gesso acartonado. 
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registrado pelo Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS) (apud LISBOA; ZACCHI, 2017) 

de 91% no consumo de galvanizados na construção civil, entre os anos 2000 e 2008, 

ainda é pouco relevante se comparada a manutenção do sistema convencional. 

O foco do trabalho de Zacchi e Lisboa fixa-se nas questões de custo e tempo, 

para tanto deixam de lado a análise de etapas, processos e sistemas constantes nas 

construções em geral como: fundação, aberturas, instalações elétricas e hidráulicas, 

cerâmicas e pinturas; focando especificamente nos sistemas como estrutura (metal, 

no caso do LSF e concreto armado no caso da alvenaria convencional) e vedação 

(bloco cerâmico na alvenaria convencional e placa cimentícia e OSB com membrada 

hidrofuga e isolante termo-acústico de lã de vidro na vedação externa e gesso 

acartonado na vedação interna) e seus componentes para deixar clara a comparação 

entre a alvenaria convencional e o LSF.  

 

Figura 39- Residência popular, estudo de caso LISBOA; ZACCHI (2017). 

 
Fonte: LISBOA; ZACCHI (2017) 
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Como dito o estudo de caso Lisboa e Zacchi (2017) trata de uma residência 

popular de 57,75m² padrão com dois quartos, banheiro, sala e cozinha conjugadas 

(Figura 39). Com relação a custos, concluíram que a alvenaria convencional teve o 

metro quadrado avaliado em R$ 490,43, enquanto que o LSF R$ 645,01, sendo, 

portanto 23,96% mais caro, em contrapartida com relação a prazos, avaliado através 

do sistema hora/homem, o LSF se mostrou 7,32 vezes mais rápido que a alvenaria 

convencional. 

Portanto, segundo os autores Lisboa e Zacchi (2017) o LSF seria mais 

vantajoso. Devemos levar em consideração que ao falar de custos estes mencionaram 

apenas materiais e não mão-de-obra o que favorece a alvenaria convencional pelo 

fator popularidade de mercado fazendo com que pareça mais vantajosa. No entanto, 

se somada a análise de prazos e, a esta embutir custo de mão-de- obra por 

hora/homem, o custo superior do LSF, se diluirá na diferença de 15 horas a mais por 

m². 

O quadro 10 a seguir mostra o comparativo do referente estudo de caso entre 

os materiais em questão. 

 

Informações gerais sobre o estudo de caso: 

Região estudada Palhoça – Santa Catarina 

Tipologia Construtiva Residência Unifamiliar Popular 

Metodologia de 
Comparação 

Custo e Prazo 

Resultados e Conclusões DRYWALL ALVENARIA 

Preço 645,01 490,43 

Rapidez 2,38h/m² 17,44* 

Limpeza -  

Conforto -  

Opção Adotada X  

Quadro 10- Informações sobre o estudo de caso - LISBOA; ZACCHI (2017) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 

5.2 QUADRO GERAL COMPARATIVO 
 

 

A partir da análise dos estudos de caso e da revisão bibliográfica realizada 

desenvolveu-se uma tabela e um quadro analítico/comparativos: a Tabela 1 compara 
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os estudos de caso entre eles, definindo custo/prazo e opção adotada para execução 

do edifício analisado em tal estudo. Já o Quadro 11, compara os estudos de caso e 

sua posição com relação a quesitos como habitabilidade, conforto e desempenho 

quando comparadas as vedações, alvenaria e drywall. 

A Tabela 1 tem por objetivo, assim como o quadro a 11 seguir , auxiliar na 

escolha de determinada solução tecnológica de construção a partir de critérios 

básicos, além do custo e prazo de execução, como: critérios de desempenho com 

relação à conforto, desempenho construtivo e com relação a uso e manutenção, 

dando assim uma contribuição prática ao campo pesquisado (SABATINI, 1998 apud 

LIMA, 2012). 

 
 
Tabela 1- Tabela geral comparativo entre estudos de caso 
TABELA GERAL COMPARATIVA ENTRE ESTUDOS DE CASO 

 DRYWALL ALVENARIA  

ESTUDO DE CASO 
ANALISADO 

CUSTO 
(R$/m²) 

R.U.P 
 

CUSTO 
(R$/m²) 

R.U.P 
 

OPÇÃO 
ADOTADA 

LIMA (2012) 47,68 
R$/m² 

- 51,78 
R$/m² 

- Alvenaria 

PLECH et al. (2013) - - - - Drywall 

FLEURY (2014) 51,76 
R$/m² 

0,6h/m²  75,84 
R$/m² 

1,82 h/m² Drywall 

OLIVEIRA (2014) 59,86 
R$/m² 

0,68 h/m² 52,53 
R$/m² 

1,20h/m² Drywall 

EYE (2015) - -- - - Drywall 

RÊGO (2015) 91,70 
R$/m² 

0,5 h/m² 45,26 R$ 
/m² 

2,25h/m² Drywall 

SILVA (2016) 162,85 0,63 h/m² 133,98 2,55 h/m² Alvenaria 

ARANGUIZ (2016) - - - - Drywall 

TRES (2017) 423,69 4,2 h/m²* 253,19 14 h/m²*  Alvenaria 

LISBOA; ZACCHI 
(2017) ¹ 

645,01 2,38 h/m² 490,43 17,44 
h/m² 

Drywall 

MÉDIA TOTAL DOS 
ESTUDOS DE CASO 

148,25 0,83 110,30 3,65 Drywall 

*Dados estimados pelo autor através dos dados presentes nos estudos analisados 
**Razão Unitária de Produção – Consumo de Tempo para Produção 
¹ Custo Global da Obra 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

O que podemos notar de curioso nos estudos de caso é o progressivo aumento 

nos custos dos sistemas que por estarem condizendo com a passagem do tempo 

pode ser reflexo tanto do sistema econômico, inflação e etc., somados a diferentes 
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localidades regionais. Os custos médios foram favoráveis à alvenaria convencional 

que representa 25,60% de economia com relação ao drywall, porém a produtividade 

do sistema drywall é inegável representando o uma variação de 70% no fator tempo 

por metro quadrado.  

 
 
 

QUADRO GERAL COMPARATIVO ENTRE ESTUDOS DE CASO 

ESTUDO DE CASO 
ANALISADO 

Conforto/ Desempenho/ 
Habitabilidade 

Opção adotada 

 Caracteriza Não Caracteriza Drywall Alvenaria 

LIMA (2012) X(Geral)   X 

PLECH et al. (2013) X (APO)  X  

FLEURY (2014) X (Acústico)  X  

OLIVEIRA (2014)  X X  

EYE (2015)  X X  

SILVA (2016)  X  X 

RÊGO (2015) X (Geral)  X  

ARANGUIZ (2016)  X X  

TRES (2017)  X X X 

LISBOA; ZACCHI 
(2017) 

 X X  

MÉDIA TOTAL DOS 
ESTUDOS DE CASO 

4/10 6/10 7/10 3/10 

Quadro 11- Quadro comparativo quesitos desempenho por estudo de caso 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Os quadros 12 e 13 sintetizam as informações do trabalho ao definir as 

vantagens e desvantagens percebidas sobre ambos os sistemas. 

 

ALVENARIA 

Vantagens Desvantagens 

Boa Durabilidade Requer domínio da técnica por mão-de-
obra especializada 

Resistência ao fogo Utiliza-se de grandes quantidades de 
água no processo 

Resistência Mecânica Peso maior incidente sobre a estrutura 

Não exige grande planejamento prévio à 
execução, além da locação especificada 

Necessidade de maior número de 
pessoas para execução 

Grande popularidade e maior aceitação 
nacional 

 

Quadro 12- Quadro geral vantagens e desvantagens da alvenaria. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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DRYWALL 

Vantagens Desvantagens 

Execução Ágil – Velocidade Menor resistência mecânica 

Instalação a partir da montagem de 
peças prontas – construção a seco 

Menor resistência à ação dos ventos – 
menor representação no 
contraventamento da estrutura 

Redução do volume de materiais a 
serem transportados durante a 
execução 

Desconhecimento e preconceito – barreira 
cultural ainda latente 

Menor espessura de paredes – 
otimização da área útil 

Menor isolamento acústico se comparado 
a uma parede convencional de mesma 
espessura 

Instalações complementares 
embutidas – rapidez e menos 
retrabalho 

Possibilidade de que vazamentos 
acidentais afetem uma maior área 

Menor geração de resíduos (cerca de 
30% menos que alvenaria – TRES 
(2017)) 

Pouca resistência a umidade com exceção 
das placas RU 

Resistência contra incêndios Encontros com outros tipos de estrutura 
podem ser prejudicados 

Apesar de depender de equipe 
especializada o resultado final não 
depende tanto da habilidade da 
mesma. 

Pode torna-se criadouro de insetos se não 
tomados os devidos cuidados por conta 
dos vazios internos 

Necessidade de menor número de 
pessoas na execução 

Necessidade de planejamento prévio 

Desmontabilidade e flexibilidade de 
layouts  

Possibilidade do Aparecimento de Fungos 
se exposto a umidade 

Menor incidência de trincas devido às 
juntas de dilatação 

Efeito knock knock (eco que passa a 
sensação de parede oca) 

Acabamento melhor rematado e com 
diversas opções 

 

Redução do peso incidente na 
estrutura (cerca de 6 a 7 vezes 
menor que a alvenaria (TRES (2017)) 

 

Redução de custos em estrutura 
devido a diminuição no peso 

 

Facilidade de manutenção  

Se comparado com uma parede de 
alvenaria de mesma espessura 
possui desempenho acústico melhor 

 

Suporta até 35 kg sem reforços 
planejados 

 

Quadro 13- Quadro geral vantagens e desvantagens do drywall. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A vedação vertical é parte relevante e indissociável de uma construção, seja 

ela para qual fim se destine, serve tanto de suporte como define ambientes e espaços 

proporcionando a habitabilidade e conferindo aos mesmos e à construção em si 

conforto, segurança e meios para uso (LIMA, 2012). Todo o processo que involucra a 

confecção de tal vedação é feito a partir de critérios a serem atendidos, um dos mais 

determinantes, o custo, incide de 30 a 60% no custo total de uma edificação (SILVA, 

2016), por isso a necessidade eminente de buscar otimizá-lo ao escolher uma 

tecnologia construtiva que seja racionalizada, reduza custos, tempo e apresente 

vantagens com relação a desempenho. Neste trabalho buscou-se comparar duas 

destas tecnologias o drywall e a alvenaria convencional.  

Segundo a revisão teórica realizada ambos sistemas de vedação possuem 

vantagens e desvantagens que se adequam a determinados contextos e critérios, o 

mesmo pôde ver-se nos estudos de caso analisados. Com relação a custos a 

alvenaria ainda supera o drywall por sua popularidade, porém se inserido na conta 

estiver o fator produtividade e peso incidente sobre estrutura o drywall passa a ser 

mais vantajoso. Pôde-se notar que dos dez estudos de caso analisados 7 (sete) 

optaram pelo drywall, seja hipoteticamente ou na realidade, e o estudo de caso de 

Plech et al (2013) evidencia que a maioria dos usuários deste sistema mostram-se 

satisfeitos, cerca de 54%, o que também é denotado pelos outros três estudos de caso 

que fazem uma análise mais incisiva quanto a conforto e desempenho. 

O drywall responde à algumas das necessidades da era moderna: rapidez, 

redução de resíduos, flexibilidade e racionalização do processo como um todo, porém 

no âmbito nacional ainda enfrenta a barreira cultural e o preconceito gerado pelo 

desconhecido. Apesar de já haver uma anástrofe sensível à mesma, a indiscutível 

popularidade e o peso do senso comum sob a alvenaria convencional de blocos 

cerâmicos fazem com que essa seja ainda a escolha mais óbvia. 

Conclui-se que, portanto, cabe ao construtor e ao usuário definirem a partir de 

seus parâmetros e critérios a solução que melhor lhes convém tendo ambos os 

métodos vantagens e desvantagens, no entanto, um trabalho como este vem auxiliar 

os mesmos em sua tomada de decisão. Sugere-se que a partir desta pesquisa uma 

mais ampla possa ser feita, estendendo assim o conhecimento quanto aos aspectos 
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estatísticos dos padrões construtivos nacionais e o desenvolvimento do mercado com 

relação a novas tecnologias, que se denote esses padrões a partir do meio acadêmico. 
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