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RESUMO 
 

A construção civil tendo um grande crescimento na busca para implantação de métodos construtivos mais 
eficazes, produtivos e econômicos, o sistema drywall demostra inúmeras vantagens em relação à 
construção convencional de alvenaria, baseado neste crescimento acredita-se que a utilização do drywall  
para execução de vedações internas, tem grande importância nas construções civis e vem modificando as 
mesmas , apresentado uma forma diferente de estrutura no que se refere ao sistema convencional de 
construção interna. nesse sentido questiona-se se o sistema drywall oferece benefícios para a construção 
civil em relação à obra em alvenaria. são muitas as vantagens obtidas usando esse sistema destacando-se 
o aumento da produtividade pela facilidade de instalação, a redução nas espessuras dos revestimentos 
que favorece maior espaço útil, a leveza do material, diminuindo a carga na estrutura de uma construção 
civil podendo, dessa forma, se obter uma maior flexibilidade na mudança do layout. 
Palavras-chave: Drywall, técnicas construtivas. 
 
 

ABSTRACT 
 

 
Civil construction has a great growth in the search for implementation of more effective constructive 
methods, the drywall system shows numerous advantages over conventional masonry construction. 
based on the growth it is believed that the use of drywall to perform internal fences, has great importance in 
civil constructions and has been modifying as part of it, a different form of structure is not the arbiter of the 
conventional system of internal construction. In this sense it is questioned if the drywall system offers 
benefits for the civil construction in relation to the work in masonry. 
there are many advantages obtained using this system, highlighting the increased production for ease of 
installation, a reduction in the thicknesses of the coatings that favor a large useful space, a lightness of the 
material, reducing a load in the structure of a civil construction, way, see more flexibility in changing the 
layout. 
Keywords: Drywall, construction techniques. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O drywall é um sistema construtivo diferente no que se refere ao sistema 

convencional de construção interna. Nesse sentido questiona-se se o sistema drywall 

oferece benefícios para a construção civil em relação à obra toda em alvenaria. 

Desta forma o processo construtivo é composto de sistemas diversos, que 

formam uma opção tecnológica da produção dos componentes à montagem, na qual 

estão incluídos os materiais, a mão de obra e os diferentes equipamentos. Esta opção 

tecnológica da produção deve conduzir à escolha de sistemas racionalizados, que 

levem em conta um planejamento global que prevê eliminação do desperdício, 

diminuição dos custos, melhora na qualidade, quantidade de material utilizado, custo 

final da construção e o tempo necessário à execução, redução de tais custos, 

exigências de qualidade e desempenho dos produtos industrializados. (Poubel et al. , 

2010) 

Uma realidade dos dias atuais foi obtida por um levantamento e segundo esses 

levantamento todos os dias 11 mil toneladas de entulho vindo da construção civil são 

gerados na cidade de São Paulo, segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(Conama).  

O equivalente a praticamente todo o lixo produzido pelos paulistanos 

diariamente. Acomodados primeiramente em caçambas o entulho é descartado por 

construtoras em margens de rios, como o Tietê, em calçadas ou à beira de rodovias. 

Experiências internacionais nos dizem que isso pode terminar. Há exemplos 

internacionais de reciclagem, inclusive do gesso acartonado, que contém outros 

compostos, na produção de aglomerantes, desde que sejam removidos os 

contaminantes incorporados no processo de geração de resíduos. (Vendrametto et al. 

2009) 

A reestruturação mais produtiva da Indústria e da Construção Civil está mais 

ligada à utilização de novos materiais do que à introdução de novas máquinas e 

equipamentos. É o caso das estruturas metálicas que por sua vez substituem as 

estruturas de concreto armado, dos painéis de gesso acartonado – Drywall, que 

substituem as paredes de alvenaria, dos sistemas de tubos flexíveis – PEX que 

substituem os tubos rígidos – PVC e Cobre, e da argamassa semi pronta, adquirida em 

embalagens que substitui a argamassa.  É nítida uma forte tendência à utilização de 
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sistemas construtivos baseados na pré- fabricação de elementos, antes os mesmos 

elementos eram produzidos no próprio canteiro, transformando o processo de 

construção em sistemas de montagem, carecendo de um controle direto e efetivo sobre 

os aspectos e impactos ambientais produzidos neste meio. (Vendrametto et al. , 2009) 

 

 

1.1  OBJETIVO GERAL 
 

O objetivo é estudar a execução das paredes de Drywall em uma edificação, 

verificando as vantagens enunciadas. 

A utilização do Drywaall nas construções em Wood flame e Steel flane vem 

conquistando novos adeptos, para construtores e empreendedores o sistema 

construtivo proporciona uma obra limpa, no ponto de vista de resíduos pós-construção, 

redução de volume transportado, menor peso estrutural da construção, praticidade nas 

instalações, um menor desperdício, economia nos gastos com mão de obra e ganho de 

área útil. 

Reconhecer os benefícios logísticos de tempo na execução do Drywall seu uso 

em diversas áreas de construção tais como de alvenaria, wood frame e steel frame. 

1.2  OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

A soma de todos os prós antes citados é notada pelo consumidor final, 

possibilitando que tal consumidor possa fazer reformas em um curto período de tempo, 

além dos ganhos em estética e características térmicas e acústicas. 

Tendo em vista todos esses proveitos, é fundamental que haja o conhecimento 

das características nesse novo método construtivo usando painéis em Driwall na 

construção civil. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

De acordo com Gil (2002), essa pesquisa pode também ser classificada como 

um levantamento, porque e resultado da solicitação de dados a um grupo significativo de 

pessoas acerca do problema estudado para depois da análise, e dessa forma obter as 
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conclusões correspondentes às informações coletadas; permitindo um conhecimento 

amplo e detalhado. 

A objetividade e analisa os dados coletados pode classificado o desenvolvimento 

da pesquisa como bibliográfica, uma vez que “[...] é desenvolvida a partir de material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.” (GIL, 2002, p. 48). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo a (ABNT) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. 

Milhares de metros quadrados de obras estão começando a ser realizada no Brasil, 

utilizando-se das incríveis vantagens do sistema Drywall.  

Algumas construtoras do país já estão partindo para os altos padrões em 

Drywall, considerando que os imóveis residenciais, hotéis e demais empreendimentos 

todos são em Drywall. Construtoras como InPar, Cyrela, Gafisa, Hoechtief, Schahin; já 

utilizam-se das vantagens do sistema há alguns anos e aumentando o uso 

gradativamente.  

Tudo isso só comprova que a tendência é a industrialização, inclusive de 

fachadas com um incremento expressivo do uso de chapas externas. 

Só no Brasil segundo alguns levantamentos, a demanda anual já alcançou a 

casa dos 40 milhões de metros quadrados e em pleno crescimento de demanda em 

pouco mais de uma década de atividades constantes em diversos tipos de obra esta se 

evoluindo muito e também está em pleno crescimento constante, na solução construtiva 

completa de residências e fachadas comerciais principalmente. 

A execução é bem rápida, limpa e completamente sem desperdícios em apenas 

dois a três dias, cria-se um novo ambiente. A quantidade de material utilizado durante a 

obra quase não gera entulho. 

As paredes podem ser instaladas em qualquer posição, seu material é 

industrializado, a sua montagem é rápida, feita com precisão dimensional e geométrica, 

onde tudo fica no prumo, e no esquadro. 

Contudo seu acabamento é perfeito, procurando sempre contribuir para a 

qualidade do acabamento, além do ganho em espaço interno com um com aumento da 

área útil e também conforto acústico. 

 

4. CONCEITO 
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O sistema Drywall é uma tecnologia construtiva em que sua execução no 

canteiro de obras ocorre sem a utilização de água como insumo. Um sistema pré-

fabricado empregado no interior da edificação, em forros, revestimentos e paredes não 

estruturais, em ambientes secos ou úmidos. A palavra em si é uma expressão inglesa 

que significa “parede seca” (JUNIOR, 2008). 

“Drywall refere-se aos componentes de fechamento que são empregados na 

construção a seco e que tem como principal função a compartimentação e separação 

de ambientes internos em edifícios” (Stein, 1980 aput GOMES, L. ALBERTO, 2006, 

p432). 

A estrutura de paredes de gesso acartonado podem ser definidas como um 

sistema constituído por perfis de chapas de aço zincado leves e placas de gesso 

acartonado de alta resistência mecânica e acústica, fixadas por meio de parafusos 

especiais com tratamento de juntas e arestas. A formação desses elementos resulta em 

um conjunto com espessura de 9 cm (BERNARDI, 2014). 

 

 

Figura 1 - Esquema de montagem de parede de Drywall com material isolante Fonte: Guia Placo (2014). 

 
 
 

A zincagem dos perfis fornece a proteção necessária contra a corrosão. E em 

relação as chapas de gesso acartonado, elas podem ser encontradas em três opções 

com diferentes finalidades. A chapa branca, em áreas secas; chapa verde, em áreas 

úmidas e chapa rosa, em áreas que necessitem de uma maior resistência ao fogo 

(VIEIRA, 2006). 
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5. HISTÓRICO 

 
 

Segundo a Associação Brasileira de Drywall, a sua primeira versão foi pensada 

como uma solução econômica para construção civil usada em acabamento. 

O Drywall que viria revolucionar a construção civil começou nos Estados Unidos 

no ano de 1898, inventado por Augustine Sackett. Inicialmente, as placas eram 

delgadas e moldadas em fôrmas rasas, uma de cada vez, e tinham a finalidade de 

servir como base para acabamento e consistia de 4 camadas de gesso molhado dentro 

de quatro folhas de papel, lã e camurça. As folhas mediam 91 x 91cm por 3cm de 

espessura com bordas sem acabamento, e eram vendidas como pequenas telhas à 

prova de fogo (HARDIE, 1995). 

Já no Brasil teve início na década de 1970, mais precisamente por volta de 

1972, quando houve o estabelecimento da primeira fábrica no Brasil para produção de 

chapas de gesso acartonado, a Gypsum, localizada na cidade de Petrolina, estado de 

Pernambuco. Nesse mesmo tempo iniciou o esforço do setor da construção civil para 

introduzir métodos e processos racionalizados de construção e sistemas pré-fabricados 

(MITIDIERI, 2009). 

Posteriormente na década de 1980, este esforço persistiu com a construção de 

canteiros experimentais, empregando-se sistemas industrializados diversos, incluindo 

sistemas leves de construção (MITIDIERI, 2009). 

Apesar do avanço, apenas 20% das chapas produzidas eram empregados 

como divisórias em ambientes comerciais, o restante era utilizada como forros 

(TAGLIABOA, 2011). 

A década de 1990 se destaca na introdução de inovações tecnológicas e 

sistemas industrializados, incluindo os sistemas Drywall, consequência da menor 

intervenção do Estado que trouxe abertura do mercado da construção de edifícios, e a 

busca pela racionalização e industrialização da construção (TAGLIABOA, 2011). 

 
 

6. SISTEMA CONSTRUTIVO STEEL FRAME 

 
6.1 DEFINIÇÃO 
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O steel frame é um sistema construtivo conhecido mundialmente por ser um 

sistema industrializado que possibilita construção a seco com grande rapidez na 

execução. Tem como principal característica a estrutura constituída por perfis de aço 

galvanizado formados a frio que são utilizados para compor painéis estruturais e não 

estruturais, vigas, tesouras e demais componentes, utiliza paredes e divisórias internas 

feitas em Dryall  (CASTRO; FREITAS; SANTIAGO, 2012). 

 

Figura 2 – Estrutura em steel frame 

Fonte: Construtora Sequência (2004) apud Penna (2009, p. 29). 
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Esse sistema não se resume apenas à sua estrutura, como um sistema 

destinado à construção de edificações. Ele é formado por vários componentes e 

“subsistemas”, que, além do estrutural, engloba também os subsistemas de 

fundação, de isolamento termo acústico, de fechamento interno e externo, e de 

instalações elétricas e hidráulicas (SANTIAGO, 2008, p.12). 

Para que steel frame cumpra com os requisitos para os quais foi destinado e 

projetado, é preciso que os materiais empregados sejam adequados, sendo a 

escolha dos materiais e da mão de obra de suma importância para um bom 

desempenho do sistema. 

 

6.2 HISTÓRICO 

 
 

De acordo com Penna (2009), apenas a partir de 1998 essa tecnologia 

passou a ser empregada, tendo seus primeiros projetos voltados para edificações 

de médio e alto padrão, a fim de romper paradigmas culturais. Atualmente, este 

sistema construtivo vem sendo visado para construção de conjuntos habitacionais e 

construção de residências em grande escala, devido à sua industrialização, o que 

gera alta produtividade e racionalização dos processos. 

 

6.3 TIPOS DE CHAPAS E UTILIZAÇÕES 

 

Chapas OSB (Oriented Strand Board) foram concebidas no final da década de 

70 nos Estados Unidos para atender ao segmento construtivo do Steel Frame e 

Wood Frame (figura 3), o grande boom aconteceu na década de 90 quando ficaram 

evidentes a qualidade do produto final, resistência mecânica e custo/benefício, mas 

apenas em 2000 foi instalada a primeira planta industrial do Brasil no Paraná 

iniciando as atividades em 2002. 
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Figura 3 - Placas e sistemas de construção com placas OSB (Oriented Strand Board) (CENTERPLASTER, 2013). 

 

As chapas cimentícias (Concreto reforçado com fibras sintéticas - CRFS) 

surgiu concomitantemente na década de 70 com as chapas OSB, no entanto, a sua 

utilização tornou-se mais frequente nos últimos anos devido ao aumento da 

construção seca e racionalizada, trata-se de um sistema consagrado no hemisfério    

norte o qual foi largamente utilizado em forros e divisórias, bem como em áreas 

molhadas onde o emprego do gesso acartonado não era o mais indicado. No Brasil, 

este tipo de fechamento foi utilizado inicialmente como forro de beirais, atualmente 

está sendo empregado em banheiros, cozinhas e fechamentos externos devidos a 

sua resistência estrutural e a bom comportamento em ambientes úmidos. (figura 4). 
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Figura 4 – Sistema construtivo com placas OSB (CELTA GESTAO E SERVIÇOS, 2013) 

 

 

As chapas de gesso acartonado são compostas por Sulfato de Cálcio bi-

hidratado (CaSO4 . 2H2O),denominado Gipsita, e aditivos, o fato da sua fórmula 

possuir duas moléculas de água (20% da sua composição) faz com que as placas 

possuam elevada resistência ao fogo, no caso de incêndio, as chamas calcinam o 

cartão e a água vai sendo liberada gradativamente na forma de vapor. Para 

temperaturas de até mil graus Celsius, uma chapa standard (12,50mm de 

espessura) suporta intacta até 30 minutos de exposição às chamas, impedindo 

ainda que o calor passe para o outro lado, bem como resiste ainda aos jatos d’água 

dos bombeiros, caos seja necessária uma resistência maior à exposição ao fogo 

e/ou calor, devemos utilizar chapas RF que são específicas para tal finalidade. 

Chapas resistentes ao fogo (RF): trata-se da chapa de cor rosa, a qual 

possui fibra de vidro em sua composição, material que conferem uma maior 

resistência ao fogo. Com duas chapas RF (12,5mm cada), uma em cada lado do 

perfil de aço galvanizado (espessura mínima de 70mm) consegue-se atingir 90 

minutos de resistência ao fogo, caso o esperado seja uma resistência de 120 

minutos basta aumentar a espessura das placas RF para 15mm, segundo a 

Associação Drywall. (figura 5)  

Chapas resistentes à umidade (RU): trata-se da chapa de cor verde, a qual 

possui silicone em sua composição o qual é capaz de reduzir a absorção de água, 

em um período de duas horas a chapa standard absorve de 30 a 40% do seu peso 

de água, enquanto no mesmo período por norma a RU deve absorver abaixo de 5% 

do seu peso em água. (figura 5) 

Chapas Standard (ST): trata-se da chapa branca, composta apenas por 

Gipsita, destinada ao uso em áreas secas.  (figura 5) 
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Figura 5 – A diferenciação visual do tipo de aplicação das placas dar-se-á pelas cores das mesmas, as brancas 

são as Standard (ST), verdes são resistentes à umidade (RU) e rosas resistentes ao fogo (RF). 

 

Segundo ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FABRICANTES DE CHAPAS DE 

DRYWALL, Fazendo uma analogia entre a chapa de gesso acartonado e o concreto 

armado largamente utilizado na construção civil brasileira, o gesso das chapas 

trabalha fornecendo resistência à compressão como o concreto e o cartão aderido 

ao mesmo, resistência à tração como o aço devido à flexão. Essa combinação faz 

com que a chapa se torne muito resistente, a resistência intrínseca. A união destes 

dois elementos torna a placa muito resistente, porém a resistência conferida 

depende de alguns aspectos tais como: o tipo de placa, borda, espessura, dimensão 

e peso. 

As placas com borda rebaixada (BR) são destinadas ao tratamento de junta e 

as placas com borda quadrada são destinadas ao uso em forros removíveis e 

divisórias, conforme figura 6. 

 

 

Figura 6 - Tipos de Bordas (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FABRICANTES DE CHAPAS DE DRYWALL, 

2013). 
 

6.4  ESTRUTURAS / PERFIS DE AÇO GALVANIZADO 
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As chapas de gesso são aparafusadas e/ou pregadas em estruturas formadas 

por guias e montantes, estes por sua vez podem ser de madeira, aço galvanizados 

ou mistos, que são de aço com reforços com placas de madeira, como no caso de 

fixação de batentes, instalações hidráulicas, caixas de luz e objetos com massa 

superior a 30kg. No Brasil a grande maioria dessas estruturas é formada por perfis 

em “U” (guias) ou em “C” (montantes) (tabela 3), pois possuem vantagens em 

relação às estruturas de madeira, apresentam uma menor variação geométrica, 

entre as peças de mesma finalidade, uma menor massa, tornando assim a estrutura 

mais leve, não é um combustível para casos em que a estrutura venha a incendiar-

se e não sofre ataques de pragas como os cupins e fungos no caso da madeira, 

sendo assim, será o foco da informação neste tópico de estudo. 

 

6.5 - ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS 
 

 
No que diz respeito à montagem da estrutura de perfis metálicos que por ser 

a mais utilizada será a abordada neste tópico, ela pode ser realizada com rebites 

metálicos e/ou parafusos, vale ressaltar que todos os acessórios sejam construtivos 

ou não metálicos, devem possuir uma resistência à corrosão vermelha de no mínimo 

48h na câmara Salt-Spray em teste de laboratório, para obter essa resistência à 

corrosão eles devem receber um tratamento com zinco padrão Z 275, seguindo 

ainda a mesma norma dos perfis metálicos (NBR 7008:2003) ou possuir um 

tratamento por meio de fosforização ou camada de cádmio, porém, o tratamento 

antioxidante utilizado não deve prejudicar a aderência do material de tratamento das 

juntas e devem ter uma ductilidade suficiente 22 para sofrer uma deformação por 

dobra de até 15 graus sem que sofra qualquer tipo de fratura ou fadiga. (KNAUF, 

2009) 
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Figura 7 - Tipos de Parafusos. (Manual de Instalação Sistemas Knauf Drywall, 2013) 

6.6 -  ACABAMENTOS FINAIS 

 

A estrutura de Drywall com gesso acartonado assim como as de tijolos, 

blocos e concreto podem receber quaisquer tipos de acabamentos desde todos os 

tipos de pinturas, papel de parede, a cerâmicas e porcelanatos, no entanto, antes da 

aplicação do revestimento, há a necessidade de conferir alguns itens, tais como: 

- placas estão devidamente fixadas na estrutura; 

- juntas foram tratadas corretamente e uniformemente; 

- massas aplicadas estão devidamente secas; 

- corrigir imperfeições nas chapas; 

Os dois acabamentos comumente utilizados sobre as placas na construção 

civil brasileira são a pintura e a cerâmica, para a aplicação de pintura o 

procedimento a ser seguido é realizar o lixamento das superfícies onde foram 

aplicadas as massas, utilizando lixas de grana 120 e 180 com auxílio de um taco de 

madeira para proporcionar uniformidade no serviço executado, eliminando saliências 

e rebarbas, em seguida aplicar uma demão de selador ou fundo preparador (base 

acrílica) em toda superfície, após a secagem completa pode-se aplicar uma fina 

camada de massa corrida para corrigir possíveis defeitos e uniformizar a coloração 

das chapas, após a secagem, lixar a superfície novamente e aplicar uma tinta de 

boa qualidade em quantas demãos forem necessárias até obter uniformidade de 

coloração na superfície, os serviços podem ser conferidos com uma incidência de 

luz lateral com um holofote de 500W. (KNAUF, 2009) 
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Figura 8 – O Lixamento das regiões das juntas eliminando rebarbas e saliências (figura a), aplicação de 

massa corrida (figura b), lixamento da massa corrida aplicada (figura c) e pintura da superfície. (KNAUF, 2009/2013) 

 

Para acabamentos com cerâmicas na superfície das paredes, pode-se aplicar 

argamassa colante ACII ou ACIII diretamente sobre a superfície das placas, exceto 

na base de placas utilizadas em áreas molhadas que devem receber tratamento com 

impermeabilizante flexível, e por cima do mesmo a argamassa colante com a 

cerâmica (figura 42), porém, antes da aplicação do revestimento devem ser 

escolhidos os suportes para as louças sanitárias e pias, deixar um poço de visita 

para os locais onde contém os registros e tentar sobrepor o acabamento de forma 

que seja mais fácil sua retirada sem danificar o revestimento em caso de 

manutenção (figuras 43 e 44). 
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Figura 9 - Colocação das cerâmicas sobre a argamassa aplicada diretamente na chapa de gesso acartonado 

(figura a), suportes metálicos destinados a pias e sanitários (figura b e c), fixação das peças sanitárias em suportes 

(figura d, e, f). (KNAUF, 2013). 

 

6.7 -  FIXAÇÕES DE OBJETOS SUSPENSOS 

 

A técnica e/ou material a serem utilizados para fixação de objetos suspensos, 

dependerá da massa dos mesmos, para objetos de até 10 kg (figura 45a) os objetos 

podem ser fixados diretamente nas chapas de gesso, utilizando buchas plásticas ou 

metálicas, de expansão ou basculantes, para objetos entre 10 kg e 18 kg (figura 

45b), podem ser fixados sobre os montantes das paredes, utilizando-se buchas 

metálicas basculantes e para objetos até 30 kg (figura 45c), deve-se executar 

reforços de madeira ou metálico que distribua as cargas entre os montantes da 

estrutura da parede, respeitando-se em todos os casos o espaçamento mínimo de 

0,40 cm entre as buchas fixadas (PLACO DO BRASIL, 2013). 
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Figura 10 - Parafuso e bucha para cargas de até 10 kg (figura a), parafuso e bucha para cargas de até 18 kg (Figura b) 

e parafuso e bucha para cargas de até 30 kg (PLACO DO BRASIL, 2013). 

 

 

 

Figura 11 – Elementos de fixação e/ou suporte para cargas suspensas (MITIDIERI, 2012) 

 

Para fixação em uma ou duas placas de gesso, podem ser colocadas cargas 

de até 30 kg utilizando-se o tipo de buchas e parafusos corretos, acima disso e 

dependendo das dimensões aplica-se reforço metálico, de madeira tratada ou 

suporte metálico especial. (KNAUF, 2013). 
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7. CONCLUSÃO 

 

Esse trabalho apresenta de forma sucinta alguns materiais constituintes do 

sistema construtivo drywall, que podem ser encontrados no mercado brasileiro. 

Enfatizando algumas empresas que se destacam pela fabricação de tal sistema, e 

técnicas de montagem, além dos principais métodos de utilização. 

A facilidade na montagem do sistema drywall, na fase de projeto de sistemas 

diferentes e formas diferentes de construção. 

Na execução desse sistema deve ser feito por técnicos que estejam aptos 

para este tipo de serviços em que receberam treinamentos, sendo assim durante o 

processo de execução deve ser utilizados os equipamentos adequados, para que 

os materiais instalados não sejam danificados e a montagem da divisória seja 

instalada de forma correta evitando possíveis erros. 

No Brasil o Drywall ainda está em plena evolução cultural e por isso tem 

provado que sem os devidos treinamentos fica impossível atingir uma qualidade 

desejável e aceitável 

Com isso esse trabalho vai mostrar parte da evolução do Drywall a todos 

curiosos e profissionais ligados a Construção Civil abrindo um espaço para a troca 

de informações.  

Acredito eu que o Drywall traz uma grande oportunidade de inovação na 

gestão dos profissionais, e seus ambientes de trabalho, transformando a obra numa 

fábrica, exige maior planejamento, antecipando-se todo o processo desde o 

conceito do projeto até o planejamento executivo da obra com treinamentos e 

monitoramento da qualidade. 
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