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RESUMO 

Tendo em vista a alta demanda habitacional, tem-se a necessidade de encontrar alternativas de qualidade 

e custo das obras. O presente trabalho tem como estudo a viabilização do uso de Drywall como 

revestimento nas obras de casas populares, expondo o método construtivo e as vantagens e desvantagens 

de tal tecnologia. Este estudo foi feito através de pesquisa bibliográfica com fontes como artigos, bancos 

de dados e revistas. 
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ABSTRACT 

Given the low quality of popular buildings in our country and also the growing need for housing, there is 

a great need to find alternatives to improve the quality and cost of the works. The present work has as a 

study the feasibility of using Drywall as a coating in the works of popular houses, exposing the 

constructive method and the advantages and disadvantages of such technology. Having this done through 

bibliographic research with sources such as articles, databases and journals. 
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1. INTRODUÇÃO 

O setor de construção habitacional necessita de alternativas que possam produzir 

edificações que atendam ao tripé prazo, custo e qualidade, na busca dessa formatação 

tem surgido opões as construções convencionais utilizadas a décadas em nossas obras. 

Desta forma, o mercado tem revelado que o uso de novas tecnologias é uma das formas 



para maior “industrialização” e a racionalização dos processos (FREITAS & CRASTO, 

2006). 

A alvenaria de vedação em blocos cerâmicos á muito utilizada no Brasil nos dias 

atuais, no entanto, a mesma vem perdendo espaço para novas tecnologias, sendo uma 

delas a vedação em gesso acartonado em paredes internas, devido à rapidez na 

execução, facilidade de manutenção e reparo, além dos poucos resíduos gerados e 

diminuição do peso próprio da construção, contribuindo na redução de consumo de 

materiais necessários para parte estrutural da obra, conforme  o destacado por Eder 

Santin (2000), consequentemente a utilização a vedação  em gesso acartonado é 

responsável pela redução do preço final da edificação. 

De acordo com os dados revisados pela Fundação João Pinheiro, ano base de 

2019, o déficit habitacional em todo o Brasil está em 5,8 milhões de moradias. O estudo 

também apresenta uma tendência de aumento no déficit. Uma das causas para esse 

crescimento é o ônus excessivo com aluguel urbano, hoje caracterizado como o 

principal componente do déficit. Nos quatro anos considerados pelo estudo, o número 

de casas desocupadas por conta do valor alto do aluguel saltou de 2,814 milhões em 

2016 para 3,035 milhões em 2019.” (Governo Federal, 2021)  

Devido a tal crescente competição no mercado, as construtoras têm se importado 

mais com tais desperdícios e investido em processos de construção mais eficientes e 

econômicos, mas que lhes garantam uma maior qualidade e durabilidade a fim de se 

tornarem mais competitivas (SILVA, 2003)                    

 

 

2. A UTILIZAÇÃO DO DRYWALL NA CONSTRUÇÃO DE CASAS 

POPULARES NO BRASIL 

 

2.1 CONSTRUÇÕES POPULARES NO BRASIL 

 

O Programa Minha Casa, Minha Vida  foi iniciado pelo governo federal, no ano 

de 2009, com o intuito  de proporcionar às famílias de baixa renda o acesso a moradia 

própria, através de financiamento onde as prestações são de valore acessíveis, parcelado 

em até 30 anos. (BICALHO, 2017) 



Desde 2009 o ano de sua criação, através do programa Minha Casa Minha Vida 

foram construídas mais de 4 milhões de unidades habitacionais, totalizando um 

investimento de R$ 105 bilhões, que beneficiou cerca de 16,5 milhões de pessoas. 

(GIOVANAZ, 2021) 

Com relação à qualidade de construção, o governo vem cobrando cada vez mais 

por melhorias, o que faz com que o mercado se torne ainda mais competitivo quanto a 

entregar uma obra rápida, limpa, com qualidade e diminuição de reparos futuros 

atrelados a uma redução de custos.  (FORMOSO, 2009)  

Portanto devido às perdas da construção tradicional, que  ainda é utilizada na 

grande maioria das construções residenciais, vêm-se estudando e implementando novas 

tecnologias com a intenção de melhorar, baratear e agilizar a execução das obras. 

(FORMOSO, 2009) 

 

2.2 DEFINIÇÃO DE DRYWALL 

 

Segundo BERTOLINI (2013, p.05), trata-se de um método de construir diferente 

da alvenaria tradicional. Onde dispensa-se os tijolos e as armações convencionais e 

especialmente o uso de água na obra. Desta mesma forma, o concreto e o cimento 

preparados na obra também são dispensáveis. 

A palavra Drywall significa “parede seca”, ou seja, é um tipo de construção que 

não necessita  de  argamassa  para sua  execução,  não  gerando  entulhos  como  nos  

métodos  quem envolvem  a  alvenaria. 

 Descreve a empresa Gypsum, como: 

 

 

“O sistema drywall é uma técnica de construção a seco de paredes, forros 

e revestimentos, que tem provado ser segura, eficiente, sustentável, 

inteligente e capaz de entregar ambientes com design diferenciado. Além 

disso, também tem o poder de diminuir drasticamente os custos da obra. 
Os sistemas drywall são compostos por perfis de aço não estruturais que 

recebem o fechamento com as chapas de gesso, ou gesso acartonado.” 

(GYPSUM DRYWALL, 2021) 

  

 



Expõe também  SOUZA; FORTES, sua definição de Drywall, como sendo: 

 

“...um  sistema  de  montagem  construtiva  que  consiste  de  uma  

estrutura metálica de aço galvanizado com uma ou mais chapas de 

drywall aparafusadas de ambos os lados e ainda é complementada com lã 

de vidro para melhorar o seu isolamento acústico. A estrutura metálica é 

fixada aos elementos construtivos já existentes na estrutura, os seus perfis 

já  são  produzidos  com  perfurações  para  permitir  a  passagem  de  fios  

e  tubulações  para instalações elétricas e hidráulicas.” (SOUZA; 

FORTES, 2009) 

 

 

2.3 HISTÓRICO DO DRYWALL BRASIL 

  

Na medida em que métodos construtivos mais rápidos e industrializados se 

tornam cada vez mais necessários nos canteiros de obras, o uso de paredes Drywall vêm 

ganhando espaço no Brasil, (MARIANE, 2012). 

O Drywall foi criado há mais de um século nos Estados Unidos e passou a ser 

utilizado regularmente na Europa. No Brasil, apareceu na década de 1970, com a 

implantação da primeira fábrica para produção de chapas de gesso acartonado. 

(MITIDIERI, 2018). 

Ainda de acordo com  Mitidieri (2018), o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), 

acompanhou de perto e contribuiu para os avanços tecnológicos nestas últimas décadas, 

no ano de 1990 que o sistema Drywall passou a ser mais expandido  no Brasil, 

inicialmente com a importação de produtos da Europa e posteriormente com a 

instalação de fábricas no Brasil. E já no ano de 2001 foi publicada a primeira norma 

brasileira para chapas de gesso destinadas aos sistemas Drywall e em seguida foi 

publicada a especificação brasileira para perfis de aço galvanizado destinados aos 

sistemas Drywall. 

Segundo SANTOS;RACHID (2016) o Brasil esta alternativa em sistema de divisórias 

vem sendo muito utilizada na construção civil, tendo como denominação o nome de 

“parede seca”. Este sistema é uma tecnologia que está substituindo as vedações internas 

convencionais (paredes, tetos e revestimentos) de edificações de quaisquer tipos, 

consistindo de chapas de gesso acartonado aparafusadas em estruturas de perfis de aço 

galvanizado. 



 Segundo o Portal da Educação, esta tecnologia já é utilizada na Europa e nos 

Estados Unidos há muitos anos e no Brasil este sistema vem ganhando espaço nos 

últimos anos em função da instalação no país de quatro grandes fabricantes europeus do 

sistema: Gypsum, Lafarge, Placo e a Knauf. 

Nunes (2015), afirma que o método construtivo em questão vem sendo utilizado 

de maneira significativa no Brasil, veja: 

 

Figura 1 – Consumo histórico anual de chapas para Drywall no Brasil 

 

 

Fonte: Nunes (2015) 

 

É possível observarmos na figura acima, que o uso da técnica cresceu 96,6%. 

Seguindo essa linha de pensamento, vejamos o uso deste método, distribuído pelas 

regiões do país: 

 

 

Figura 2 – Consumo em m² de chapas para Drywall por região do Brasil 

 

 

 

 



 

  

Fonte: Nunes (2015) 

 

É possível observar na Figura 2, que a região de São Paulo, a qual pertence ao 

Sudeste brasileiro, é predominante o uso do Drywall. 

Faz-se necessário salientar que drywal é um produto que atravessou a história e 

chegou até nós, a ideia era extremamente simples, como as maiores invenções, e desde 

cedo se revelou uma solução arquitetônica prática e inteligente. 

 

2.4 VANTAGENS 

 

O Diretor geral da Placo do Brasil, uma das empresas que faz parte do grupo 

Saint Gobain com produtos em drywall, Stenio de Almeida (2014, apud Nunes, 2015, 

p.27), afirma que: 

  

 

“O sistema Drywall tem um conjunto de características que impacta 

positivamente em: aumento da produtividade, desempenho acústico, 



flexibilidade de layouts, redução de peso, redução de espaços consumidos por 

paredes e infinitas possibilidades estéticas - demandas obrigatórias em 

construções e reformas de edifícios sem desperdício de tempo e materiais.” 

 

 

Pires, Espírito Santo e Neto (2020), alegam que, se comparado a outros 

elementos, como por exemplo a lajota, o sistema de drywall garante uma obra limpa e 

muito rápida. No entanto, se faz necessário uma mão de obra especializada, para a 

montagem. 

Dentre as principais vantagens listadas por Pedro de Oliveira (2019),  de tal 

técnica construtiva, estão: 

 Baixo peso, que diminui os materiais utilizados para a fundação da 

estrutura e também torna o manuseio mais rápido; 

 Menor espessura, que gera o ganho de área útil; 

 Construção a seco, o que acarreta em uma obra mais limpa; 

 Pouco desperdício e possibilidade de reciclagem; 

 Facilidade nas instalações elétricas e hidráulicas; 

 Não necessita de chapisco e reboco, ou qualquer outro tipo de 

regularização; 

 Cronograma de obra mais enxuto. 

 

2.5 DESVANTAGENS 

 

O método da alvenaria, comparado ao drrywall, possui um preço relativamente 

baixo. Sendo que, no Brasil, é o sistema mais utilizado, tendo em vista que o 

drywall necessita de mão de obra especializada, por isso tem um custo mais alto, 

conforme aponta Pedro de Oliveira (2019). 

Pires, Espírito Santo e Neto (2020), apresentam algumas das principais 

desvantagens deste método: 

 Alto custo das peças e estruturas utilizadas; 

 Maior custo, em relação aos materiais e mão de obra; 

 Falta de mão de obra especializada; 

 Menor aceitação, por parte dos clientes; 

 



 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de todo o exposto, no presente estudo, é possível concluirmos que o 

método construtivo Drywall possuí um maior numero de vantagens, do que 

desvantagens. Tanto que, atualmente vem apresentando constante crescimento no 

mercado da construção civil no Brasil. 

Em toda a pesquisa, o Drywall apresentou-se um produto de desempenho 

excelente, entregando versatilidade na construção, rapidez na obra, ambiente mais limpo 

e também por ser reciclável. Mesmo que o custo do Drywall inicialmente seja mais 

oneroso, quando levamos em consideração a obra em um todo, economiza-se em fatores 

como: aluguel de máquinas, redução de carga de fundação, quantidade de mão de obra e 

redução de desperdícios. 

Portanto, utilizando o Drywall o custo de um projeto de habitações populares 

será reduzido com a redução de tempo, chegando em um preço mais atrativo para as 

construtoras. 

 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

BERTOLINI, H. O. L. Construção via obras secas como fator de 

produtividade e qualidade. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2013 . 

 

BICALHO, Dayane Priscila. A Influência da Gestão de Projetos no 

Gerenciamento e Controle da Qualidade de Obras do Programa Social “Minha 

Casa Minha Vida”. Disponível em 

https://www.revistas.usp.br/rgpp/article/view/133612 Acesso: 26/07/2021. 

 

FEDERAL, Governo. DADOS REVISADOS DO DEFICIT 

HABITACIONAL E INADEQUAÇÃO DE MORADIAS NORTEARÃO 

https://www.revistas.usp.br/rgpp/article/view/133612


POLITICAS PUBLICAS. Disponivel em <https://www.gov.br/mdr/pt-

br/noticias/dados-revisados-do-deficit-habitacional-e-inadequacao-de-moradias-

nortearao-politicas-publicas>. Acesso: 26/07/2021. 

 

FREITAS, Arlene Maria Sarmanho; CASTRO, Renata Cristina Moraes de. Steel 

Framing: Arquitetura. CBCA, 2006. 

 

FORMOSO, C. T. Gestão em habitação popular. Revista Construção e 

Mercado, N„  97, São Paulo, Editora PINI, agosto de 2009. 

 

GYPSUM. Tudo sobre as placas drywall (ou gesso acartonado). Disponivel 

em: < https://www.gypsum.com.br/pt-br/centro-de-apoio/blog/141783/tudo-sobre-

placa-drywall/ >. Acesso em: 22/07/2021. 

 

GIOVANAZ, Daniel. Sem alarde, Bolsonaro extinguiu o programa Minha 

Casa Minha Vida, Disponivel em 

<https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2021/02/sem-alarde-bolsonaro-

extinguiu-o-programa-minha-casa-minha-vida/>. Acesso: 26/07/2021. 

 

MARIANE A. Execução de parede de drywall: Revista Mercado 

Construção, negócios deincorporação e construção. Disponível 

em:<http://construcaomercado.pini.com.br/negocios-incorporacao-

construcao/134/execucao-de-paredede-drywall-cotacao-deve-incluir-material-299138-

1.aspx> Acesso em 15/08/2021. 

 

MITIDIERI, Cláudio. Drywall no Brasil: Reflexões Tecnológicas. Disponível 

em: <https://drywall.org.br/blogabdrywall/drywall-no-brasil-reflexoes-tecnologicas-2/>. 

Acesso: 15/08/2021  

OLIVEIRA, Pedro Fontana de. Uso do pré-fabricado drywall em casas 

https://www.gov.br/mdr/pt-br/noticias/dados-revisados-do-deficit-habitacional-e-inadequacao-de-moradias-nortearao-politicas-publicas
https://www.gov.br/mdr/pt-br/noticias/dados-revisados-do-deficit-habitacional-e-inadequacao-de-moradias-nortearao-politicas-publicas
https://www.gov.br/mdr/pt-br/noticias/dados-revisados-do-deficit-habitacional-e-inadequacao-de-moradias-nortearao-politicas-publicas
https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2021/02/sem-alarde-bolsonaro-extinguiu-o-programa-minha-casa-minha-vida/
https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2021/02/sem-alarde-bolsonaro-extinguiu-o-programa-minha-casa-minha-vida/


Populares. Disponível em: < 

https://monografias.ufop.br/bitstream/35400000/1842/1/MONOGRAFIA_UsoPr%c3%a

9-fabricadoDrywall.pdf>. Acesso: 01/09/2021 

 

PIRES, Lucas Guimarães; ESPÍRITO SANTO, Max Willian do; CARNEIRO-

NETO, Mozart Mariano. Uso De Drywall Na Construção Civil. Revista Eletrônica, [s. 

l.], p. 1-16, 2020. 

 

SANTOS, J. T; RACHID, L. E. F. AS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS DO 

DRYWALL APLICADAS AO MERCADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL. 

Disponível em: 

<http://www.themaetscientia.fag.edu.br/index.php/RTES/article/view/300/314>. 

Acesso: 15/08/2021. 

 

SILVA, L. C. S.; FORTES, A. S. A utilização do Drywall como método de 

redução de cargas e custos em estruturas de concreto armado. Disponível em < 

https://www.docsity.com/pt/drywall-x-bloco-ceramico/5962839/>. Acesso: 15/08/2021.                       

 

SILVA, M. M. D. A. Diretrizes para o projeto de alvenarias de 

vedação.Dissertação (mestrado) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. São 

Paulo, p. 167. 2003.        


