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RESUMO 

 
O presente artigo trata sobre o sistema de construção que utiliza placas pré-
moldadas de gesso acartonado, conhecido como drywall. Esta técnica já utilizada há 
muitos anos na Europa e América do Norte vem se tornando popular no mercado da 
construção civil brasileiro, por possibilitar execuções mais rápidas e menos custosas. 
O artigo enfatiza a importância das etapas de montagem do drywall, pois sua correta 
instalação evita o aparecimento de patologias futuras por erros no projeto e 
montagem do sistema. O drywall apresenta algumas desvantagens, como qualquer 
elemento construtivo, todavia, quando analisadas as suas vantagens e quando 
instalado de forma integrada aos demais sistemas e elementos da obra é visto como 
inovador, motivo pelo qual vem ganhando espaço e adeptos na construção civil. 

 
Palavras-chave: Gesso acartonado. Etapas de montagem. Viabilidade.  
 
 
 

 DRYWALL SYSTEM AS AN INTERNAL DIVISION IN CIVIL CONSTRUCTION: A 
BIBLIOGRAPHIC REVIEW OF THE CORRECT EXECUTION, ADVANTAGES AND 

DISADVANTAGES 
 
 

ABSTRACT 
 
This article deals with the construction system that uses pre-molded gypsum boards, 
known as drywall. This technique, which has been used for many years in Europe and 
North America, has become popular in the Brazilian construction market, since it allows 
faster and less expensive executions. The article emphasizes the importance of the 
assembly steps of the drywall, since its correct installation avoids the appearance of 
future pathologies due to errors in the design and assembly of the system. Drywall 
presents some disadvantages, like any constructive element, however, when analyzed 
its advantages and when installed in an integrated way to the other systems and 
elements of the work, is seen as innovative, reason why has been gaining space and 
adepts in the civil construction. 
 
Keywords: Plaster. Assembly Steps. Viability. 
 
 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O sistema de drywall está presente nas construções Norte Americanas e 

Europeias a mais de 100 anos e ganhou força no Brasil na última década,  pois já 

existia no país desde os anos 70, quando houveram mudanças de ordens sociais e 

econômicas significativas, o que refletiu na indústria da construção civil (HARDIE, 

1995). 

Além disso, a utilização do gesso acartonado aumentou devido ao ritmo mais 

acelerado que as obras vêm tomando atualmente, o que permite cumprir prazos 

menores e requerer mão de obra específica. Dessa forma, é possível evitar 

patologias por erros nas etapas da construção ou na realização do projeto, pode-se 

citar também que a construção pelo sistema de drywall tende ao menor desperdício 

de material (FERREIRA et al., 2016). 

Apesar dos benefícios do drywall, tanto na rapidez para a execução quanto na 

economia deve-se salientar que há ainda desvantagens do uso deste sistema, se 

comparado à alvenaria estas desvantagens surgem por falta de mão de obra 

qualificada e até mesmo por falta de informação do cliente, com relação à 

manutenção e colocação correta destas divisórias (NUNES, 2015). 

Este artigo apresenta a correta execução do sistema de drywall. Para tanto, 

foram traçados objetivos específicos que buscam (a) realizar um embasamento 

teórico para fundamentação do artigo; (b) relacionar o embasamento teórico com a 

apresentação da maneira correta de realizar os procedimentos de execução de 

drywall; (c) apresentar as vantagens e desvantagens da utilização do referido 

sistema; (d) Identificar os resultados da correta utilização do referido sistema. 

Por fim, este trabalho tem como objetivo a  importância de se apresentar a 

forma correta para realizar a execução do sistema de gesso acartonado, a fim de 

evitar que futuramente ocorra o aparecimento de patologias nas obras em que foi 

utilizado o sistema referido, e também para que sua utilização seja vantajosa. Além 

disso, a crescente utilização do sistema de drywall implica na necessidade de 

apresentação de conhecimentos acerca do tema. 
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2 METODOLOGIA 

 

A fim de se atingir o objetivo proposto, primeiramente foi realizado um 

levantamento bibliográfico sobre o surgimento da aplicação de gesso acartonado, 

seguido da forma correta de execução do sistema de drywall, suas possíveis 

patologias para paredes como divisórias internas e um breve resumo da utilização 

da alvenaria convencional a fim de se obter embasamento teórico para estudo das 

vantagens e desvantagens da utilização do sistema de drywall como divisória 

interna. 

Na segunda etapa foi realizado o apontamento das vantagens e 

desvantagens da utilização do sistema de drywall, embasado por fundamentação 

teórica. Por fim, foram apresentados os resultados obtidos de acordo com os 

objetivos propostos acerca do assunto pesquisado. 

 

 

3 DESENVOLVIMENTO  

 

 

Drywall significa “parede seca” e é um sistema de tecnologia de construção 

civil que não necessita da utilização de água como insumo (que, inclusive, deve ser 

evitada para não danificar as placas de gesso). Consiste em um material pré-

fabricado, que pode ser utilizado em forros, interiores de edificações, paredes não 

estruturais, revestimentos e demais ambientes que apresentem características secas 

ou úmidas. Este sistema é definido por Stein como: 

 

“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, podendo ser 
compostos, por exemplo, por chapas de gesso acartonado ou chapas 
de madeira compensada” (STEIN, 1980 apud TANIGITI, 1999, p.13). 
 
 

Tais paredes são formadas por perfis de chapas de aço zincado que 

caracterizam-se pela leveza e importância para evitar a corrosão, junto de placas de 

gesso acartonado, que têm por característica alta resistência mecânica e acústica.  
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As placas de gesso acartonado são produzidas através da placa de gesso 

encapada com papel cartão, que passa por um aquecimento seguido de 

resfriamento do material (HARDIE, 1995), conforme se observa na Figura 1. 

 

Figura 1 – Processo de fabricação das placas de gesso acartonado 

 
Fonte: Fleury (2014) 

 

É importante mencionar que a matéria prima da placa de gesso é a gipsita, 

que misturada a aditivos e água resulta nas placas que são revestidas pelo papel 

cartão, formando um “sanduíche” de placa de gesso entre as folhas. Depois de 

endurecidas, as placas são cortadas ainda úmidas e levadas à forma, o que constitui 

placas secas que passam por um circuito de ar frio e tem por finalidade evitar a 

perda das propriedades do material. Só depois de todo esse processo as placas de 

gesso acartonado estão prontas e são empacotadas e estocadas (FIGUEIREDO et 

al., 2008 apud FLEURY, 2014). 

As citadas placas de gesso dividem-se em três tipificações, sendo elas a 

placa branca, destinada a áreas secas; a placa verde para áreas úmidas e a placa 

rosa, destinada à áreas onde se faz necessária utilização de material que apresente 

maior resistência ao calor. Todas essas placas podem ser observadas na Figura 2: 
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Figura 2 – Placas de drywall: placa verde, placa rosa e placa branca, respectivamente 

 
Fonte: Placo (2014) 

 

Independente do tipo de placa, sua fixação se dá por meio de parafusos 

especiais com tratamento de juntas e arestas, o que resulta em um conjunto de 

espessura que chega a 9cm (VIEIRA, 2006). 

 

3.1 BREVE HISTÓRICO DO DRYWALL NA ENGENHARIA CIVIL 

 

As placas de gesso acartonado começaram a ser usadas nos Estados Unidos 

há mais de 100 anos (HARDIE, 1995). Patenteadas por Augustine Sackett em 1894, 

a princípio as placas eram moldadas em formas mais rasas, uma de cada vez, com 

a finalidade de servir apenas como base para o acabamento (HARDIE, 1995).  

As primeiras placas de gesso acartonado foram criadas pela empresa 

Gympsum em 1917, quando começaram a se tornar uma opção de elemento 

construtivo e se tornou popular nos Estados Unidos e na Europa na década de 40, 

período pós-guerra em que havia sido limitado a quantidade de madeira (FLEURY, 

2014). Ao longo dos anos foi sendo aprimorada, principalmente quanto à resistência 

ao fogo, durabilidade e força-peso, tornando-se útil não apenas para sua finalidade 

primária (SILVA, 2007). 

A partir dessa premissa, as placas se tornaram um padrão nos setores 

habitacionais baratos, multiplicando-se por todo o pais e sendo inclusive utilizado 
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para construção dos edifícios Sears Tower, em Chicago (concluída em 1973) e John 

Hancock Tower (concluído em 1976), em Boston (FLEURY, 2014).  

No Brasil, a utilização do drywall foi iniciada por volta da década de 70, mais 

precisamente no ano de 1972, com a chegada da primeira fábrica de produção de 

chapas de gesso acartonado, filial da Gympsum, que à época foi instalada em 

Petrolina, estado de Pernambuco (MITIDIERE, 2009). 

 Nos meados do século XX iniciava-se no setor da construção civil um esforço 

para introdução de processos e métodos por sistemas pré-fabricados e vale 

destacar, inclusive, a construção de canteiros experimentais na década de 80, onde 

eram empregados sistemas diversos, incluindo os sistemas mais leves de 

construção como o drywall (MITIDIERE, 2009). 

Nos anos 90, então, o método de vedação com chapas de gesso acartonado 

(drywall) passou a ser considerado, no Brasil, como um método inovador e de 

potencial para racionalização de custos. Neste período, ainda, vieram para o Brasil 

empresas estrangeiras que fabricavam o produto, como a Lafarge e Knauf. Também 

se instalou no país a BPG, empresa inglesa que fixou fábrica brasileira sob a 

nomenclatura “Placo do Brasil” (HOLANDA, 2003). 

Em 2000 foi criada a Associação Brasileira de Drywall e com o aumento da 

produção dos componentes e acessórios utilizados no sistema, seu custo foi, aos 

poucos, diminuindo (ABRAGESSO, 2014). 

O consumo de placas de drywall tem crescido, em média, 15% ao ano 

(CICHINELLI, 2014), o que é possível observar durante o período de 1995 a 2013 na 

Figura 3. O Estado de São Paulo é o maior consumidor por m2 deste material no 

Brasil, seguido das regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste (ABRAGESSO, 

2014), conforme Figura 4. 
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Figura 3 – Consumo de placas de gesso acartonado no Brasil em mil metros² (1995 a 2013) 

 
Fonte: Abragesso (2014) 

 
 

Figura 4 – Consumo de placas de gesso acartonado no Brasil, por região em metros² (2004 
a 2013) 

 
Fonte: Abragesso (2014) 

 
 

Apesar da utilização do drywall estar em constante crescimento no Brasil, 

aumentando de três a quatro vezes mais do que os demais métodos construtivos 

(PLACO, 2014), o país ainda apresenta um consumo menor do que os Estados 

Unidos (cerca de quarenta vezes menos) e que o Chile (cinco vezes menos) 

(ABRAGESSO, 2014). 
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3.2 ETAPAS DE MONTAGEM DO SISTEMA DRYWALL PARA DIVISÓRIAS 

INTERNAS 

 

Para a montagem do sistema de drywall, obrigatoriamente, deve-se obedecer 

uma ordem de execução de sub processos, de forma que uma etapa só pode se 

iniciar após que a anterior tenha sido terminada e executada de forma correta. Essa 

forma de execução facilita a correção prévia de possíveis erros e evita que 

posteriormente tenha-se que refazer todo o processo por conta de um erro cometido 

no primeiro sub processo, por exemplo (NETO et al, 2017).  

A Figura 5 ilustra de forma clara e didática a hierarquia do processo para a 

montagem das paredes em gesso acartonado. 

Figura 5 – Organograma: etapas de montagem do sistema drywall 

 
Fonte: (Silva apud Nunes, 2015) 

 

Partindo do fluxograma apresentado pela Figura 5, deve ser demonstrado o 

passo a passo da instalação das paredes feitas em gesso acartonado, conhecidas 

como sistema drywall. 
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3.2.1 INÍCIO DA EXECUÇÃO 

 

O projeto de execução do sistema drywall deve ser planejado antes mesmo 

da chegada do material ao canteiro de obras. Devem ser definidos parâmetros 

importantes para esse projeto, como por exemplo os tipos de placas e as dimensões 

mais adequadas das placas que serão utilizadas, considerando, ainda, a espessura 

final da parede (NUNES, 2015).  

É importante, também, que o planejamento da instalação das placas esteja 

em compatibilidade com os outros projetos da edificação, como por exemplo os 

projetos de instalação elétrica, hidráulica, acústica, revestimento, dentre outros 

(PLACO, 2014). 

Para que as placas de gesso possam ser colocadas nas obras é necessário 

que as estruturas de alvenaria, concreto, contra piso e revestimentos com 

argamassa já estejam concluídos, principalmente as que estarão de encontro com 

as paredes de drywall. Estes cuidados devem ser tomados pois as placas de gesso 

não podem entrar em contato com a água durante a instalação das placas, seja por 

umidade excessiva ou chuva, e devem ser instaladas em local que já esteja 

devidamente nivelado e com as saídas das instalações elétrica, hidráulica e sanitária 

já posicionadas (JUNIOR, 2008).  

Além dos cuidados de preparação do ambiente para colocação das paredes 

de gesso acartonado, deve-se atentar quanto ao recebimento destes componentes. 

As placas que irão constituir o sistema drywall devem ser transportadas sobre caixas 

de madeiras chamadas de pallets, que tenham cantoneiras de proteção com cordas 

e fitas de amarração, que serão utilizadas na posterior descarga e deslocamento do 

produto. Deve ser observado, ainda, que durante esse transporte só podem ser 

empilhados três pallets, com apoio mínimo de 10cm de largura e espaçamento de 

40cm, todos alinhados (KNAUF, 2014).  

 

3.2.2 LOCAÇÃO E FIXAÇÃO DAS GUIAS 

 

A locação e fixação das guias é considerada uma das etapas mais 

importantes da instalação do sistema drywall e é determinante para o 

posicionamento das divisórias de gesso acartonado, motivo pelo qual essa fase 

necessita de execução com precisão (SILVA, 2003). 
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As guias de fixação são perfis metálicos, usados na horizontal, fixados nas 

guias superior e inferior (teto e piso). Sua locação é feita de forma a direcionar a 

colocação da divisória de gesso acartonado (HOLANDA, 2003), seguido o projeto 

inicial que determina as bases e pontos de referência dos locais onde serão fixadas 

cargas mais pesadas (MITIDIERI, 2012). 

É recomendado que antes da instalação da guia seja colocada uma fita de 

isolamento na parte em que esteja em contato com o piso e com o teto, com uma 

largura que seja compatível com o perfil metálico utilizado. Essa fita aumenta a 

acústica da parede, controlando a passagem de som e evita a deformação das 

paredes em relação à flexão das mesmas (TANIGUITI, 1999). 

Segundo a NBR 15758-1:2009 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) deve ser mantido o espaçamento entre as guias, sendo em “T” ou 

em “L” para haver a junção das paredes e posteriormente a colocação da chapa de 

gesso, conforme a Imagem 6. Para que seja fixado, segundo a mesma norma, é 

aconselhado que seja feito com bucha, parafusos, ou pinos de aço, que serão 

fixados com pistola, específicos para o material. Cada parafuso pode ter no máximo 

60cm de espaçamento, tanto para guias superiores como inferiores, conforme a 

Figura 6, retirada da própria norma (ABNT – NBR 15758-1, 2009). 

Figura 6 – Fixação de guias 

 
Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR 15758-1, 2009) 

 

3.2.3 COLOCAÇÃO DOS MONTANTES 

 

São chamados de montantes os perfis de aço galvanizado utilizados na 

vertical, que devem ter instalação acompanhada de fitas de isolamento, assim como 

as guias (JUNIOR, 2008). 
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A NBR 15758-1:2009 recomenda que os montantes sejam fixados na guia 

superior e/ou inferior com parafuso apropriado ou alicate puncionador. Esses 

montantes devem ter de 5mm a 10mm a menos que o pé-direito, com uma folga no 

teto (guia superior) e sua fixação deve ser feita por parafuso e bucha ou pino de aço, 

com utilização de pistola de fixação para os montantes perimetrais; em seguida, 

devem ser fixados os demais montantes nos interiores das guias, com um 

espaçamento de 40 a 60 cm. Para os casos em que haja montantes duplos, ainda, é 

preciso que as peças sejam unidas com parafusos que tenham entre si um 

espaçamento de 40cm (TANIGUITI, 1999).  

Se houver necessidade de emendar o montante, a NBR 15758-1:2009 

recomenda que seja feito por meio do encaixe telescópico, sendo o transpasse de 

no mínimo 30cm, com ao menos dois parafusos do tipo metal/metal ou pode ser feito 

por emenda com o auxílio de pedaço de guia ou montante, sendo que, neste caso, 

deverá ter transpasse de pelo menos 30cm em cada lado da emenda, e em vez de 

dois, deverão ser utilizados no mínimo quatro parafusos de cada lado, como mostra 

a Figura 7: 

Figura 7 – Alongamento dos montantes 

 
Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR NBR 15758-1, 2009) 

 

 

3.2.4 REFORÇO DA PRIMEIRA FACE DA DIVISÓRIA 

 

As placas de gesso acartonado, diferente do que aparentam, já suportam e 

possuem uma grande resistência mecânica, podendo suportar até 30kg em cada 

ponto de aplicação, no entanto, se for necessário a instalação de um objeto mais 

pesado, deverão ser instalados reforços de metal ou madeira. A instalação na 

parede de gesso se faz por meio de chumbadores e buchas que são desenvolvidos 
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para a fixação das peças neste tipo de parede (KISS, 2000). A Figura 8 a seguir 

retrata a fixação do reforço de madeira para os móveis. 

Figura 8 – Reforços de madeira 

 
Fonte: Acervo do Autor (2018) 

 

No caso de necessidade da fixação de cargas pesadas, este detalhe deverá 

ser informado no momento em que o projeto está sendo realizado, para que nos 

locais onde haja esta necessidade seja feito o reforço interno, com placas de 

madeira tratada, sarrafos ou perfis metálicos. Os mesmos serão colocados entre os 

perfis metálicos e a face que está em contato com o gesso acartonado (SILVA, 

2003). Pode-se observar os instrumentos mais comuns para fixação na Figura 9. 

Figura 9 – Elementos para fixação de drywall 

 
Fonte: Netzel (2015) 

 

Os elementos na imagem representados pelo número um são usados para 

cargas mais leves e possuem resistência ao içamento; os de número dois são de 

expansão, por isso aguentam um pouco mais de carga e os número três são as 
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buchas vasculantes, para cargas mais pesadas, caso necessite do reforço ou não 

das placas de gesso (NUNES, 2015; SILVA, 2003). 

 

3.2.5 FECHAMENTO DA PRIMEIRA FACE DAS PAREDES 

 

Antes que sejam fixadas as placas de gesso acartonado é necessário que o 

projeto seja revisto, para que as abertura de instalações elétricas, sanitárias, 

hidráulicas e tantas outras sejam feitas no devido local. É necessário também que 

seja observado em quais locais será feito o plaqueamento simples, duplo e triplo e 

onde as placas que atendem as referentes necessidades serão fixadas, como por 

exemplo, a placa verde que por ter um número maior de fibras, deverá ir em locais 

onde há maior contato com a água, logo, precisa ser mais resistente à umidade para 

evitar patologias futuras ou as placas rosas, que devem ser instaladas em locais que 

é necessário a maior resistência ao fogo (PLACO, 2014). A Figura 10 a seguir faz 

referência à primeira face finalizada. 

Figura 10 – Primeira face finalizada 

 
Fonte: Acervo do Autor (2018) 

 

Alguns cuidados para evitar patologias no gesso acartonado devem ser 

tomados, o comprimento das chapas precisa ser 1 cm menor que a altura do pé-
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direito, havendo uma folga na parte inferior, para que a placa não absorva a 

umidade presente no piso. Estas serão fixadas com parafusos que já são 

específicos para o drywall (ponta de agulha e cabeça trombeta), que precisaram ser 

maiores que a espessura da placa, em pelo menos mais 1cm, havendo 30cm de 

distanciamento entre eles. Estes parafusos devem ser fixados com uma 

parafusadeira própria para o drywall, que são essenciais para que a cabeça do 

parafuso fique quase rente a face do drywall, cerca de apenas 1mm para dentro, o 

que evita que seja danificado o papel cartão, como pode ser visto na Figura 11. 

Figura 11 – Distância correta entre o parafuso de fixação e a placa de drywall 

 

Fonte: Diniz (2005) 

 

 

3.2.6 TRATAMENTO DAS JUNTAS E ARESTAS 

 

Esta etapa, corresponde a aplicação da massa adequada nas regiões das 

juntas, inclusive nas cabeças dos parafusos. Inicialmente deverá ser passado uma 

quantidade generosa de massa especial, com a utilização da espátula, no rebaixo 

das placas, de uma maneira que fique aproximadamente com 10cm de 

comprimento. Feito isso, deve ser aplicado a fita de papel reforçado sobre a massa, 

ficando bem no centro (SILVA, 2000). 

O excesso será retirado com a espátula, após que seja feito a compressão 

da fita, de forma não exagerada para que não saia toda a massa, já que a falta desta 

massa poderá gerar uma bolha, que prejudica a colagem da fita.  
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Para o próximo passo, deve ser aguardado cerca de 6 horas, para que 

seque e após isso seja recoberta a junta com uma outra camada, a de acabamento, 

que deve ser de 2 a 5 cm maior que o rebaixo, como se observa na Figura12. Deve-

se salientar, que esta massa para tratamento de juntas não tem resistência à 

esforços de tração, sendo assim, não é aconselhável que as juntas sejam 

preenchidas somente com esta massa, já que pode gerar patologias futuras, como 

as fissuras, logo, entende-se a importância da fita para o tratamento adequado 

destas juntas (PLACO, 2014). 

Figura 12 – Tratamento das juntas entre chapas 

 
Fonte: Acervo do Autor (2018) 

 

Quanto aos tratamentos das arestas, deve ser realizado no mesmo processo 

das juntas, no entanto, poderá ser adicionado as cantoneiras especiais. 

Com relação à prevenção de patologias futuras, deve-se tomar cuidados 

quanto a massa que será utilizada, sendo importante, que seja apropriada para tal 

serviço, o que evita pasta de gesso, massa corrida ou qualquer outra que não seja 

adequada, segundo a NBR 15758-1:2009. Este cuidado evitará eventuais 

descolamentos e fissuras posteriormente. Deve-se observar ainda a base onde será 

aplicada e cuidar para que esteja regular e sem parafusos faceando o cartão, já que, 
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se houver algum tipo de desvio no alinhamento das placas, irá permanecer, mesmo 

depois dos tratamentos das juntas (ABNT – NBR 15758-1, 2009). 

A NBR 15758-1:2009 ainda recomenda que se houver o cruzamento de 

juntas, que as fitas não sejam sobrepostas e deve-se interromper um dos lados. Se 

houver distância maior que 3mm entre as chapas deve haver o cuidado de calefar os 

vãos com a massa de colagem (ABNT – NBR 15758-1, 2009). 

 

3.2.7 ISOLANTE TÉRMICO ACÚSTICO 

 

Para que tenha um desempenho acústico satisfatório e que atenda as 

exigências de conforto acústico, é necessário que já no projeto arquitetônico sejam 

consideradas as variáveis de implantação, orientação das aberturas, utilização de 

dispositivos para proteção de sombreamento, disposição do espaço interno em 

relação ao vento predominante, tratamento do entorno, influência do forro, influência 

da cobertura e tentar adequar tudo isso às solicitações do cliente (JUNIOR, 2008). A 

Figura 13 faz referência ao isolamento térmico e acústico através da lã de vidro. 

Figura 13 – Divisória com isolamento térmico acústico 

 
Fonte: Acervo do Autor (2018) 

 

Em casos que seja necessário um maior desempenho térmico, poderá ser 

utilizado materiais isolantes como o caso da lã mineral, de vidro ou de rocha, 

devendo sempre este material ser compatível com o espaçamento entre os 
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montantes, para caso haja necessidade, o material possa ser cortado, devendo 

ocupar todo espaço que há entre os perfis metálicos (CAMPOS, 2006). 

3.2.8 INSTALAÇÕES PREDIAIS  

 

Como tudo no drywall, o projeto e suas etapas devem ser respeitados, 

principalmente com relação às instalações hidráulicas, gás, elétrica, combate de 

incêndio e reforços, pensando na colocação de armários, lavatórios etc. As 

instalações devem ser colocadas antes do fechamento da segunda divisória. Estas 

tubulações podem ser feitas por meio de eletrodutos metálicos ou de plástico rígido 

ou flexível, de forma que sejam isoladas dos perfis metálicos, a fim de evitar futuras 

corrosões, procurando sempre concentrar a quantidade mínima de placas. Em casos 

de necessidade de passar tubulações com grande diâmetro é aconselhada a 

utilização de paredes com dupla estrutura (CAMPOS, 2006). 

Para evitar que os eletrodutos sejam danificados, é importante que as 

aberturas entre os pontos de saída e as placas sejam vedadas, com selante 

elastométrico, que possuem arestas cortantes e devem ser protegidas com uma 

peça plástica no orifício dos montantes (NUNES, 2015). 

É importante destacar que a utilização de gás no interior da parede de gesso 

acartonado não é recomendável, considerando que se houver qualquer vazamento, 

haverá acúmulo de gás no interior das placas, o que pode desencadear em diversos 

acidentes. A Figura 14 apresenta uma divisória com as tubulações já instaladas. 

Figura 14 – Divisória com tubulações elétricas e de ar condicionado 

 
Fonte: Acervo do Autor (2018) 
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3.2.9 FECHAMENTO DA SEGUNDA FACE E REVESTIMENTO 

 

Após a finalização da instalação de todas os sistemas, do reforço e da 

aplicação do isolante termo acústico, deverá ser observado se foi realizado o 

fechamento da primeira face, a questão de não perfurar as instalações e a limpeza 

das placas, após isso, a segunda face poderá ser fechada (NUNES, 2015). 

Após a realização do tratamento das juntas e cantos as paredes de gesso 

acartonado já podem receber o revestimento. As placas de drywall contam com uma 

superfície perfeitamente lisa, que aceita qualquer tipo de acabamento, como pintura, 

azulejos, mármore, granito, labris de madeira, etc. Para que os revestimentos 

cerâmicos sejam fixados, é necessária a utilização de argamassas colantes 

especiais, que possuam o maior teor de resina, o que proporciona maior flexibilidade 

e aderência. Em relação às pinturas, as mesmas poderão ser feitas sem a 

necessidade de utilização de fundo selador (KISS, 2000). A Figura 15 apresenta 

uma divisória já finalizada com emassamento nas juntas e os devidos acabamentos. 

 
Figura 15 – Segunda face do chapeamento acabada 

 
Fonte: Acervo do Autor (2018) 

 

 

3.3 PATOLOGIAS NO DRYWALL 

 

As patologias no sistema drywall, surgem, em maioria, derivadas de falhas 

no projeto e principalmente na montagem. Essas falhas de montagem, por sua vez, 
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são consequência, em regra, de mão de obra não qualificada para a realização do 

trabalho (MITIDIERI, 2012).  

No momento em que há a fixação dos batentes, deve-se tomar cuidado em 

relação ao posicionamento e tamanho dos vãos da porta, respeitando as folgas 

necessárias que devem estar contidas no projeto. Durante a fixação das guias 

inferiores é recomendado que sejam cortadas e dobradas em um ângulo de 90 

graus com 15 a 20 cm de altura, como demonstrado na Figura 16. 

Figura 16 – Fixação correta dos marcos das portas. 

 
Fonte: Mitidieri (2012) 

 

É necessário também tomar cuidado com a execução em relação ao 

alinhamento das divisórias, principalmente quando houver esquadrias. A má fixação 

das mesmas em conjunto com a falta de corte correto das chapas (que deve estar 

alinhada com o montante do marco da porta) acarretará em patologias por conta dos 

choques sofridos, ocasionando em fissuras próximo a região da porta, como a 

representada na Figura 17. 

Figura 17 – Fissuras na região da porta 

 
Fonte: Mitidieri (2012) 
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Da mesma forma que os outros métodos construtivos, o gesso acartonado 

está sujeito à movimentações térmicas e higroscópica. Para evitar patologias futuras 

por não haver para onde liberar a tensão que é ocasionada por estas 

movimentações, é necessário que haja juntas de controle. Caso não haja essas 

juntas podem surgir fissuras, tanto pela movimentação das próprias placas como 

pela movimentação do edifício (KUTCHER,1997). 

Em relação à áreas molhadas, deve ser tomado o cuidado com incidência de 

água em divisória e, ainda, deve ser analisado os revestimentos que serão 

empregados, sendo importante a colocação das placas que são impermeáveis e 

apropriadas para esses locais. Deve-se também tomar o cuidado de impermeabilizar 

as partes inferiores das placas, levando em consideração que as mesmas tem muita 

porosidade, o que aumenta a absorção. É aconselhado que esta impermeabilização 

seja feita com compostos eletromagnéticos que podem se contrair de acordo com as 

contrações das chapas de gesso acartonado (VENTURA apud MITIDIERI, 2012). 

Há três tipos de impermeabilizantes que são recomendados: os de 

membranas de asfalto elastomérico para aplicação a frio (que são melhores no 

sistema de drywall) considerando que os de aplicação a quente necessitam do 

auxílio do maçarico. Há também as membranas plastoméricas e termoplásticas, que 

proporcionam uma impermeabilização sem emendas, logo, sem pontos fracos, o que 

permite qualquer tipo de revestimento. Por fim, é possível mencionar também as 

membranas asfálticas, como soluções ou emulsões. Nos casos de uso das mantas 

asfálticas é aconselhado que seja usado os rodapés metálicos para suporte, fixando-

os na estrutura da parede e após isso a fixação das chapas de gesso no rodapé 

(ABNT – NBR 15758-1, 2009). 

Os rodapés metálicos auxiliam mais ainda nesta proteção, a Figura 18 a 

seguir mostra a diferença de uma parede com o rodapé metálico e a outra sem, bem 

como o tratamento do rodapé. 
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Figura 18 – Tratamento do rodapé 

 
Fonte: (Mohamad apud Arcolini e Barradas, 2014) 

 
 

O técnico da Placo Brasil, José Luiz Gonçalves explica que é possível se 

impermeabilizar utilizando os rodapés metálicos, como mostrado na Figura 13. O 

mesmo deve ser fixado durante a montagem da estrutura da parede, sendo 

parafusado nos montantes e após isso aplicar a manta asfáltica, como representado 

também na Figura 19 (PLACO, 2014). 

Figura 19 – Aplicação de manta asfáltica 

 
Fonte: Placo (2014) 

 

Para a questão do piso e das divisórias em áreas úmidas, não existe de fato 

uma solução concreta pare resolver o problema. Para evitar patologias, deve-se 

procurar ao máximo evitar o contato da placa de gesso acartonado com a água, 

principalmente em suas extremidades, onde a água poderia entrar com mais 

facilidade e assim danificar a placa. Há formas de prevenção como mencionado 

acima, que aumentam a impermeabilidade da placa de gesso, porém se os devidos 

cuidados não forem tomados poderá ocorrer a formação de fungos e bolores nas 
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placas, além da perda da consistência e da funcionalidade do produto em um curto 

período de tempo (PLACO, 2014). 

Outra possível patologia que já foi tratada anteriormente são os casos de 

colocar materiais pesados nas placas de gesso acartonado, sem que o devido 

reforço seja feito e as buchas corretas sejam utilizadas. (CAPOZZI, 1999). Um ponto 

muito importante que precisa ser salientado é que para evitar as patologias, é 

imprescindível que o mestre de obras tenha conhecimento sobre a tecnologia do 

drywall, a fim de evitar erros de execução pela má leitura de projeto e além disso, se 

faz necessário que a mão de obra seja devidamente treinada, para que as 

patologias decorrentes da execução e por falta de armazenamento correto do 

material sejam evitadas. A Figura 20 a seguir mostra a estocagem adequada e a 

inadequada de materiais que são utilizados e podem ser danificados, por falta de 

armazenamento correto. 

Figura 20 – Amarração (esquerda) e estocagem (direita) inadequadas. 

 
Fonte: Mitidieri (2012) 

 

A questão da mão de obra influencia desde a forma em que são 

armazenadas as chapas até a estocagem da massa que será passada nas juntas a 

fim de evitar o contato com a umidade do piso. Além disso, é necessário que se 

realize a padronização da modulação das chapas e dos parafusos, pois se 

colocados de maneira errada rompem a camada da placa (PLACO, 2014). 

 

3.4 DIVISÓRIAS INTERNAS EM BLOCO CERÂMICO 

 

Para contextualizar as vantagens e desvantagens do sistema drywall é 

necessário compreender o sistema convencional utilizado na grande maioria das 
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obras. Na alvenaria convencional, resumidamente, são utilizados blocos cerâmicos, 

argamassa e telas metálicas (BAUD, 2002). Os procedimentos devem ser realizados 

por um pedreiro e um servente e acompanhado pelo mestre de obras. 

Souza et al., 2009 apresenta a maneira ideal de execução do sistema de 

alvenaria em bloco cerâmico. Primeiramente é recomendado realizar a marcação da 

alvenaria para a primeira fiada. Após isso deve-se realizar o levantamento das 

demais fiadas, com o cuidado de preencher as juntas com argamassa. Além disso, 

deve-se manter o nível entre as fiadas, realizar a fixação da tela de aço no pilar para 

assim possibilitar a ligação entre alvenaria e pilar com argamassa. Para finalizar, 

deve ser realizado o encunhamento entre a laje e a última fiada (SOUZA et al., 

2009). 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 PRINCIPAIS VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DO DRYWALL 

 

Diferente da construção em alvenaria, as divisórias de gesso acartonado 

conseguem ter uma execução mais rápida, principalmente pelos materiais que são 

utilizados. Pelo fato de serem pré-fabricados, os materiais já vêm dentro das 

normas, o que diminui a preocupação com a conferência dos mesmos. (VIEIRA, 

2006). 

O transporte que ocorre internamente em uma obra vertical se diferencia da 

parede de alvenaria, tanto na limpeza quanto na quantidade, o que 

consequentemente desencadeia o menor barulho, sujeira e riscos. Além disso, as 

reformas também são facilitadas, já que se torna mais limpas e ágeis. Pode-se 

mencionar também a flexibilidade arquitetônica, uma vez que há versatilidade e 

mobilidade ao utilizar as placas de gesso acartonado (FERREIRA et al. 2016). 

Sendo assim, a técnica do drywall vem sendo muito aceita e utilizada em obras de 

pequeno prazo, como estabelecimentos comerciais (NUNES, 2015). 

Um ponto positivo da utilização de drywall é que nesta técnica as placas já 

chegam separadas, o que favorece a forma de estocagem, manuseio e 

consequentemente diminui as perdas. No processo de montagem é considerada 
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mínima a geração de entulho e desperdício, se os passos forem seguidos 

corretamente (NUNES, 2015). 

Se o processo for seguido de forma correta, como manda o procedimento de 

sequência lógica, será facilitada a questão de não produzir os resíduos, já que neste 

processo é necessário que seja sempre conferido antes de passar para próxima 

etapa, o que evita que posteriormente tenha de ser feito um corte para passagem de 

uma tubulação que não foi colocada no momento da instalação (NUNES, 2015). 

Com relação às perdas durante a utilização do gesso acartonado, é possível 

apresentar uma quantidade de 3% a 5% do total consumido, de acordo com Nunes, 

2015. Ademais, o drywall é um material ecológico, o que permite que seus resíduos 

sejam em grande parte reaproveitados, por exemplo, na produção de cimento e até 

em gesso agrícola, que é utilizado como corretivo de solo (ABRAGESSO, 2018). 

 É possível mencionar, também, a redução do número de colaboradores no 

canteiro de obras, devido ao fato de no sistema de drywall não utilizar produtos 

químicos como o cal, areia, cimento e a não utilização de grandes lotes de cargas de 

blocos cerâmicos (NUNES, 2015). Consequentemente, os custos indiretos da obra 

serão diminuídos à medida que o número de colaboradores for reduzido, como 

aponta Ceotto, 2005.  

 

4.2 PRINCIPAIS DESVANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DO DRYWALL 

 

O drywall tem um alto custo nas reformas quando comparado com a alvenaria 

em pequenos volumes. Além disso, o sistema deverá ter reforços estruturais que 

aumentam o seu custo (FERREIRA et al., 2016). Em casos de vazamentos 

hidráulicos, a parede de gesso acartonado, tende a ser mais danificada, a água 

geralmente percola rapidamente, o que normalmente mancha a placa e se não for 

consertado em um curto período de tempo, pode chegar a danificá-la, como 

mencionado acima, cada placa tem uma finalidade e uma resistência diferente 

(MITIDIERI, 2012). 

Além da menor resistência em caso de vazamentos, a parede do sistema 

drywall é menos resistente à impactos, o que a torna restringida à impactos de 

diferentes frequências, é possível citar como exemplo o fato de a parede de gesso 

acartonado não ser tão resistente à um furo (MITIDIERI, 2012). 
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As placas de gesso acartonado são menos resistentes a intempéries, logo, em 

ambientes que são mais úmidos, é comum que haja o aparecimento de fungos. 

Além disso por se tratar de paredes ocas, contribui para que haja concentração 

maior de sujeira entre as mesmas, sendo assim, mais sujeita a criadouros de insetos 

(NETO, 2017). A Tabela 1 apresenta as vantagens e desvantagens da utilização do 

sistema. 

Tabela 1 – Vantagens e desvantagens da utilização do sistema em drywall 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Execução mais rápida Alto custo comparado à alvenaria 

Leveza na estrutura Menor resistência em caso de vazamentos 

Mobilidade arquitetônica  Menos resistente à impactos 

Diminuição da mão de obra Menos resistentes a intempéries 

Obras limpas 
Materiais menos acessíveis comparado à 
alvenaria 

Facilitação de estocagem e manuseio Falta de mão de obra qualificada 

Diminuição de resíduos Má utilização devido à falta de informação 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

4.3 CORRETA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE DRYWALL 

 

A correta leitura de projeto, a utilização da mão de obra qualificada, assim 

como a execução de acordo com as normas e procedimentos regulares, resultam 

em um sistema viável e com menos ocorrência de patologias, visto que estas se dão 

pelos itens acima citados, quando os procedimentos não são executados em 

conformidade (MITIDIERI, 2012). 

Além disso, é imprescindível que os usuários sejam informados da 

importância da utilização das buchas corretas e dos locais adequados como estava 

previsto no projeto e no manual do usuário (CAPOZZI,1999). 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Como foi exposto neste artigo o sistema de drywall cada vez mais vem 

ganhando espaço dentro da construção civil brasileira, principalmente pela questão 

das construtoras buscarem os menores prazos de entrega das obras. 

Ao analisar as bibliografias utilizadas, é possível concluir que as etapas de 

execução do sistema de drywall devem ser seguidas com tamanho rigor e atenção, 

isso porque, se executadas e conferidas todas as etapas e sub etapas de 

processamento é possível evitar que ocorram patologias posteriores que venham a 

necessitar de uma reposição completa da placa. 

 Além disso, foi possível concluir que deve-se sempre observar no projeto 

onde será necessária a colocação de placas especificas, que ficarão em contato 

com partes úmidas, para assim evitar possíveis mofos, ou que devem ser resistentes 

ao fogo, bem como as que precisam ser reforçadas para receber um maior peso, 

como divisórias em que serão instalados painéis para televisão, ou divisórias na 

cozinha em que serão instalados armários. 

Por fim, pode-se concluir que o sistema drywall é de grande valia para a 

construção civil, pois apesar de apresentar desvantagens como a falta de mão de 

obra qualificada e uma porcentagem de custo maior que a alvenaria, em certas 

aplicações, apresenta também diversas vantagens, como a redução do tempo de 

obra, flexibilidade arquitetônica, construção a seco. Além disso, a reciclagem dos 

materiais faz com que o gesso acartonado seja um sistema favorável não apenas 

para o ramo da construção civil, mas também para o meio ambiente.  

Portanto, quando analisadas as vantagens e desvantagens da utilização do 

referido sistema e quando concebido de forma integrada aos demais processos e 

elementos da obra, apresenta-se inovador, motivo pelo qual vem ganhando 

destaque na construção civil. 
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