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ESTUDO DA VIABILIDADE FINANCEIRA E SUSTENTÁVEL NA EXECUÇÃO DE 

VEDAÇÕES INTERNAS DE OBRAS COM SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS COM 

MENOR GERAÇÃO DE RESÍDUO  

 

Jose Martinez Neto 

 

RESUMO 

 

Novas tecnologias construtivas vêm ganhando espaço no mercado e se tornando cada vez 

mais populares. O desenvolvimento deste artigo, teve como objetivo verificar o custo total de 

um processo comum em obras, o serviço de vedação interna de uma edificação, de paredes em 

alvenaria convencional e em gesso acartonado, para apontar qual tecnologia possui melhor 

custo-benefício para o usuário e para a sociedade, considerando a sustentabilidade de cada 

processo. A realização deste trabalho demandou o uso de estudo de caso e revisão 

bibliográfica, a qual levou à constituição do quadro teórico, do conjunto de definições, 

princípios, categorias. Observou-se que, as construções utilizando métodos industrializados, 

possuem uma rápida velocidade de execução, tendo em vista que, boa parte de seus materiais 

chegam prontos nas obras sendo necessário apenas a montagem. Quando utilizada em obras 

de médio a grande porte, os métodos industrializados podem diminuir consideravelmente o 

tempo total de obra. Conclui-se que o gesso acartonado usado em vedações internas, por ser 

um método industrializado, acaba entregando uma execução mais racional, no sentido de usar 

menos material e gerar menos entulho quando comparado com o sistema de vedação interna 

convencional. Ainda, como o gesso tem uma legislação de descarte rígida e pode ser 

reaproveitável ou reciclável, acaba sendo uma solução mais sustentável.  

 

Palavras Chave: Alvenaria. Gesso Acartonado. Sustentabilidade.  

 

STUDY OF FINANCIAL AND SUSTAINABLE VIABILITY IN THE 

IMPLEMENTATION OF INTERNAL SEALS OF WORKS WITH 

INDUSTRIALIZED SYSTEMS WITH LOWER GENERATION OF RESIDUE 

 

ABSTRACT 

 

New constructive technologies have been gaining ground in the market and becoming more 

and more popular. In this context, the development of this article had as objective to verify the 

total cost of a common process in works, the service of internal fence of a building, walls in 

conventional masonry and in plasterboard, to indicate which technology has the best cost -

benefice for the user and society considering the sustainability of each process. The 

accomplishment of this work demanded the use of study case and bibliographical revision, 

which led to the constitution of the theoretical framework, the set of definitions, principles, 

categories. It was observed that the constructions using industrialized methods due to their 

fast speed of execution a good part of their materials arrive ready in the work being necessary 

only the assembly, when used in works of medium to size grid can considerably reduce the 

total time of the work. It is concluded that the gypsum board used in internal fences, because 

it is an industrialized method, leaves no room for error, this construction system ends up 

delivering a more rational execution, in the sense of using less material and generating less 

debris when compared to the system of conventional internal sealing, and since gypsum has a 

strict disposal legislation and can be recyclable or recyclable, it is a more sustainable solution. 

 

Keywords: Masonry. Plaster. Sustainable. 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

As perdas em obras devido a desperdícios, produtividade, erros em orçamentos, 

ausência de controle entre os materiais quantificados e comprados, impactam em elevados 

índices de desperdício, que se aproximam de 30% do valor investido em obra (PICCHI, 

1993). A escolha de um sistema construtivo industrializado com um menor número de etapas 

em sua produção, menor volume de entulho e destino sustentável dos seus resíduos tem como 

resultado menores custos e agrega valor ao produto, além de ser um enorme diferencial em 

relação aos concorrentes em um mercado competitivo. 

A ideia do trabalho originou-se da necessidade de esclarecer e desmitificar alguns 

mitos sobre vedações interna em alvenaria e em gesso acartonado. Apesar da utilização 

crescente do Drywall, há uma carência no país sobre o conhecimento dessa tecnologia 

construtiva, a difusão de conhecimento técnico busca principalmente desmistificar a crença de 

que as paredes de gesso são frágeis e vencer o preconceito dos consumidores de uma técnica 

já consolidada em países desenvolvidos (NUNES, 2015). 

Sendo assim, o objetivo deste artigo é verificar o custo total de um processo comum 

em obras, o serviço de vedação interna de uma edificação, ao comparar a viabilidade 

econômica, financeira e sustentável da execução de paredes em alvenaria convencional e em 

gesso acartonado, para apontar qual tecnologia possui melhor custo-benefício para o usuário e 

para a sociedade considerando a sustentabilidade de cada processo. 

Percebe-se que, independente da metodologia utilizada para avaliar a qualidade 

ambiental de uma edificação, a escolha dos materiais e da técnica construtiva é parte 

fundamental. Entretanto, esta avaliação é difícil de ser realizada, pela peculiaridade de cada 

produto, pela complexidade do processo de fabricação, considerando, ainda, questões sociais, 

econômicas e ambientais, desde a extração da matéria prima até a aplicação dos materiais 

(JOHN; OLIVEIRA; LIMA, 2007). 

Deste modo, a presente pesquisa justifica-se, pois, a intenção é fazer um estudo 

comparativo entre a alvenaria convencional de bloco cerâmico e o gesso acartonado, 

avaliando os materiais a serem utilizados, a produtividade, os resíduos gerados em cada um 

dos sistemas e os seus respectivos custos, considerando o valor que será gasto com a 

destinação dos resíduos de cada serviço. 

 

 



5 

 

2 QUANTITATIVO DE OBRAS E ORÇAMENTO 

 

De acordo com Mattos (2006), um dos processos que mais necessita atenção e 

entendimento do orçamentista é a realização do levantamento de quantitativo, pois é nesse 

momento em que é abrangido diversos projetos da área. Deste modo, é importante explorar no 

mercado recursos que auxiliem de forma simples e objetiva, surgindo diversas ferramentas 

que ajudam no trabalho. 

De acordo com Xavier (2008), o processo orçamentário deve ressaltar inúmeros 

elementos que atuam diretamente na tomada de decisão, por exemplo, os custos diretos (mão 

de obra de operários, materiais e equipamentos); os custos indiretos (equipes de supervisão e 

apoio, despesas gerais com o canteiro de obras, taxas, entre outros) e o preço de venda, que é 

a quantia calculada a partir da somatória dos custos da obra e um percentual estabelecido por 

indicadores econômicos. 

 

2.1 CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS 

 

2.1.1 Custo Direto 

 

Qualifica-se custo direto ou interno, o que está diretamente ligado a atividade 

propriamente dita.  (MATTOS, 2010). Os custos diretos são os gastos relacionados com a 

mão-de-obra, materiais e equipamentos agregados ou não ao produto. (TISAKA, 2006). 

De acordo com Tisaka (2006):  

O custo direto de uma obra é a somatória de todos os custos dos materiais, 

equipamentos e mão-de-obra aplicados diretamente em cada um dos serviços 

na produção de uma obra ou edificação qualquer, incluindo-se todas as 

despesas de infraestrutura necessárias para a execução da obra. 

A instrução normativa IN nº003/05 do INSS considera genericamente como Custo 

Direto da obra, todo e qualquer gasto decorrente de um contrato de obras e serviços o qual 

deve ser obrigatoriamente lançado no Centro de Custos da Obra, na contabilidade geral da 

empresa. 

 

2.1.2 Custo Indireto 

 

São todas as despesas que não fazem parte dos insumos da obra e sua infraestrutura no 

local de execução, mas que são necessárias para sua realização. As taxas de custos indiretos 
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são calculadas em função do Custo Direto da obra em análise, antecipadamente levantado. 

Não é possível calcular essas taxas sem antes ter o valor do Custo Direto já calculado. 

Existem dois custos indiretos que devem ser considerados, o primeiro, é Taxa Específica da 

Administração Central, e o segundo, Taxa de Rateio da Administração Central. (TISAKA, 

2006). 

“Para calcular essa taxa específica da Administração Central é necessário planejar a 

necessidade e a frequência de atendimento do profissional ou profissionais de apoio da 

Administração Central (engenheiro ou administrador) e os seus custos envolvidos, no 

transporte, alimentação, estadia, entre outros, ou consultorias especializadas, não previstas nos 

custos diretos”. (TISAKA, 2006). 

“Para calcular a taxa de Rateio da Administração Central é necessário primeiro 

calcular o custo mensal de toda a Administração da Sede e seus complementos”. (TISAKA, 

2006).  

Sinaenco (2011, pág.03) afirma que: 

Os custos indiretos, apesar de indispensáveis para viabilizar a execução dos 

trabalhos, nem sempre são diretamente vinculados ao trabalho em questão, 

ou seja, são decorrentes do fornecimento, da manutenção e da utilização de 

recursos e serviços que podem ser compartilhados na consecução e 

realização de múltiplos trabalhos da consultoria. Portanto, estes custos 

devem ser rateados (suportados) por todos os contratos da empresa. 
 

 

2.2 CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL  

 

Uma nova demanda são as construções sustentáveis que alteram por completo os 

modelos tradicionais, a figura 01 ilustra esta nova realidade. As construções sem o modelo 

sustentável tinham como objetivo principal o nível de qualidade exigido pelo projeto, 

sistemas construtivos que otimizassem a produtividade durante a fase de construção e em 

consequência a redução do período de construção (tempo), com o objetivo de obter o menor 

tempo para a recuperação do investimento e sem alterar os custos da construção. (MATEUS, 

2004). 
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Figura 01 – O novo paradigma da construção sustentável 

Fonte: Adaptado de Pinheiro, 2006 

 

O novo paradigma da construção tem o intuito de construir com o impacto ambiental 

mínimo e as construções devem se integrar com os aspectos dos sistemas ecológicos da 

biosfera, durante o seu ciclo de vida, levando em consideração o consumo de recursos, 

emissões de poluentes, saúde, biodiversidade, preocupações económicas, sociais, culturais, 

qualidade de vida e qualidade do ambiente construído. (MATEUS, 2004). 

 

2.3 VEDAÇÃO COM ALVENARIA CONVENCIONAL 

 

O serviço de alvenaria cerâmica no Brasil utiliza blocos cerâmicos e deve atender à 

norma ABNT NBR 15270-1, que define os termos, requisitos dimensionais, físicos e 

mecânicos exigíveis no recebimento. A figura 02 ilustra os dois tipos de blocos e especifica o 

direcionamento de seus furos prismáticos.  

 

Figura 02 – Representação dos blocos cerâmicos 

 

Fonte: Códigos de práticas nº 01: alvenaria de vedação em blocos cerâmicos, 2009 
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Além de uma inspeção geral (com a identificação dos blocos, a marca do fabricante e 

as características visuais dos blocos), também deve ser realizada a inspeção através de ensaios 

de características geométricas (dimensões das faces, espessura das nervuras dos septos e das 

paredes externas do bloco, esquadro e planicidade das faces). A caracterização física (com a 

indicação da absorção de água) e sua caracterização mecânica (resistência à compressão).  

A tabela 01 demonstra as características exigidas para os blocos cerâmicos de 

vedação. O não atendimento dessas exigências leva ao descarte ou em outras palavras a 

inutilização dos blocos cerâmicos, gerando desperdício e uma prática não sustentável.  

 

Tabela 01 – Características exigidas para bloco cerâmico 

Fonte: Códigos de práticas nº 01: alvenaria de vedação em blocos cerâmicos, 2009 

 

2.3.1 Sustentabilidade das alvenarias 

 

Uma característica essencial para a reciclagem de RCD no Brasil é o entrosamento 

com as questões ambientais e a abordagem preservacionista que a atividade agrega. Ser 

sustentável garante ao setor um crescimento acima do esperado e ainda facilita as negociações 

com órgãos públicos, iniciativa privada e com potenciais parceiros (OLIVEIRA,2015). 

Resíduos da construção civil são classificados, segundo a Resolução nº. 307 do 

CONAMA (2002) – Conselho Nacional do Meio Ambiente. Os RCD’s devem ser 

classificados segundo a Resolução do Conama nº 307 e nº 431, em resíduos de classe A, B, C 

e D, conforme a Tabela 2, e também devem ser destinados de acordo com sua classificação, 

detalhados na Tabela 3. 
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Tabela 2 - Classificação dos resíduos conforme conama nº 307 e nº 431 
Classes Integrantes predominantes considerados na 

composição gravimétrica 

A Resíduos recicláveis, como agregados, tijolos, blocos, telhas, argamassa, concreto, areia e pedra 

B Resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos, papel, papelão, metais, vidros, 
madeiras e 

gesso 

C Resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis 
que 

permitam sua reciclagem ou recuperação 
D Resíduos perigosos como tintas, solventes, óleos e amianto (contaminados) 

Fonte: Tessaro (2012). 

 

Tabela 3 - Formas de destinação dos resíduos da construção civil 

Classes Destinação 

A Deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a áreas de aterro de 
resíduos 

da construção civil, sendo dispostos de modo a permitir sua utilização ou reciclagem futura. 

B Deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo 
dispostos de modo a permitir sua utilização ou reciclagem futura. 

C Deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
específicas. 

D Deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas 
técnicas 

específicas. 

Fonte: Tessaro (2012). 

De acordo com as tabelas 2 e 3 o entulho proveniente da alvenaria é o resíduo da 

Classe A, reutilizável ou reciclável como agregado, ou encaminhados a áreas de aterro de 

resíduos da construção civil. 

 

2.4 GESSO ACARTONADO/ DRYWALL 

 

O gesso acartonado também conhecido como Drywall é um sistema de vedação não 

estrutural utilizado há muitos anos no Brasil. Segundo Mitidieri (2009), a primeira fabricada 

desse material foi fundada em 1970, porém somente em 1990 se difundiu pelo país, são mais 

de 30 anos presente nas construções brasileiras. Tornou-se um grande aliado nas obras, devido 

aos benefícios que proporciona. Basicamente é formado por chapas feitas de gesso comum, 

encapadas por cartão duplex, estruturadas por perfis metálicos.  

Sua utilização nas obras não gera muita sujeira, e utilizam-se poucas ferramentas de 

simples manuseio. Essas facilidades e qualidades fazem com que aumente cada dia mais a sua 

utilização nas construções. 

Dentre os diversos meios de uso do gesso acartonado, destaca-se principalmente a sua 

utilização em paredes. No país de sua criação nos Estados Unidos da América, é quase 

unânime a sua preferência para uso de interiores, nas construções. No Brasil, a alvenaria 
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convencional ainda é a mais utilizada nas obras, embora já tenha ganho espaço, nas 

construções de setores comerciais (lojas, mercados, escritórios). As paredes feitas de drywall 

são funcionais para interiores, e não são recomendáveis para uso em áreas exteriores 

(NUNES, 2015). 

 

2.4.1 Sustentabilidade do gesso acartonado 

 

Os resíduos de gesso quando armazenados e reciclados corretamente, mantém as suas 

propriedades e características físicas, podendo substituir parte do gesso utilizado na 

fabricação do cimento, reduzindo a extração de recursos naturais. 

De acordo com as tabelas 1 e 2 os resíduos de gesso são Classe B, reutilizável, 

reciclável, ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário permitindo sua utilização 

ou reciclagem futura. 

De acordo com artigo publicado pelo pesquisador e agrônomo Bernardo Van Raij, 

2008, a utilização do gesso para correção de solos ácidos é eficaz devida à solubilidade do 

mesmo, facilitando sua penetração no subsolo. Dessa forma o gesso pode estimular o 

enraizamento profundo no subsolo, possibilitando a absorção de água de camadas mais 

profundas. Isto é possível pelo aumento dos teores de cálcio, redução da saturação por 

alumínio e, em alguns casos, pela efetiva redução da acidez do subsolo (Raij; 2008). A Figura 

03 ilustra o Gesso reciclado proveniente de drywall sendo aplicado em plantações na Flórida, 

conforme figura 04. 

 

Figura 03 – Gesso proveniente da reciclagem     Figura 04 – Gesso reciclado proveniente de  

de drywall pronto para utilização na Califórnia     drywall sendo aplicado em plantação na Flórida 

                   Fonte: Construction Materials Recycling Association (2018)  
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De acordo com a Construction Materials Recycling Association, 2013 (Associação de 

Reciclagem de Materiais de Construção, 2013) os resíduos de Drywall podem ser reutilizados 

na fabricação de novas chapas de gesso acartonado. Atualmente, a prática é adotada por 

muitas fábricas, que utilizam os resíduos provenientes do próprio processo de fabricação. 

Cerca de 10 a 20% do gesso contido no Drywall produzido na América do Norte provém de 

material reciclado. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 METODOLOGIA 

 

A realização deste trabalho demandou estudo de caso e revisão bibliográfica, a qual 

levou à constituição do quadro teórico, do conjunto de definições, princípios e categorias.  

Para a revisão bibliográfica a coleta de dados foi procedida por meio de consulta de 

artigos, livros, revistas, teses e dissertações, informações colhidas em trabalhos já produzidos 

sobre o tema.  

Para realização do orçamento do serviço de execução da alvenaria de vedação interna, 

foi realizado: 

- Orçamento do tipo analítico baseado em índices de produção e consumo da TCPO 

2013, e posteriormente comparado com o orçamento realizado na obra. 

- Acompanhamento da realização do serviço, observando todos os detalhes técnicos 

desta execução; 

- Quantificação dos materiais utilizados; 

- Verificação do valor da mão de obra e seus respectivos custos, comparando o 

orçamento com o custo aferido em obra; 

- Verificação da destinação dos entulhos gerados durante o processo de execução do 

serviço. 

Para realização do orçamento do serviço de execução da parede em gesso acartonado, 

foi realizado uma entrevista com Sandro Aoki, sócio administrador da empresa GessoMar, 

especializada em execução de paredes em gesso acartonado. Ainda, foi efetuado visita técnica 

em obra para acompanhamento da realização do serviço, observando todos os detalhes 

técnicos desta execução. 
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Realizou-se visita técnica na empresa disk entulho contorno sul, para 

acompanhamento e registro fotográfico do encaminhamento que o entulho percorre até sua 

destinação final. 

 

3.2 ALVENARIA CONVENCIONAL DE VEDAÇÃO INTERNA 

 

A primeira etapa deste estudo foi realizar um orçamento do tipo analítico baseado em 

índices de produção e consumo da TCPO 2013. A Tabela 04 ilustra a tabela de composição 

analítica da TCPO. 

 

Tabela 04 – Tabela de composição analítica da TCPO                          

 

Fonte: TCPO 2013 

 

Os valores dos materiais e da mão de obra foram pesquisados no mercado de Maringá. 

Com estas informações foi elaborado o orçamento descrito na Tabela 05. 

 

Tabela 05 – Orçamento analítico da alvenaria de vedação 

ITEM COMPOSIÇÃO UNID CONS. QTD CONS. TOTAL CUSTO UNIT. C. DIRETO C. INDIRETO C. TOTAL

1 Pedreiro h 1 1 18,59R$        18,59R$      5,58R$         24,17R$     

2 Servente h 1,135 1,135 13,17R$        14,95R$      4,48R$         19,43R$     

3 Areia lavada tipo média m3 0,01647 0,01647 65,00R$        1,07R$        0,32R$         1,39R$       

4 Cal hidratada CH III kg 4,914 4,914 0,40R$           1,97R$        0,59R$         2,56R$       

5 Cimento Portland CP II-E-32 kg 2,457 2,457 0,44R$           1,08R$        0,32R$         1,41R$       

6 Bloco cerâmico - 9x19x19 cm unid 25,7 25,7 0,32R$           8,22R$        2,47R$         10,69R$     

45,88R$      13,76R$       59,65R$     

1

CUSTO TOTAL POR M2  

Fonte: o autor (2018) 
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Resultando em um custo orçado de R$45,88/m². A segunda etapa foi realizar uma 

visita técnica em uma obra de um edifício de médio porte, para a verificação da execução dos 

serviços e quantificação dos materiais utilizados, mão de obra e seus respectivos custos e 

medição dos resíduos gerados.  

Dados da Obra: 

Construção de um Edifício Residencial na Cidade de Maringá/Pr, localizada na Rua 

Antônio Marin, 1192, construção vertical com 7 pavimentos tipo e um total de 84 

apartamentos, com área útil de 5.342,96 m². 

O serviço de alvenaria foi executado com blocos cerâmicos nas dimensões de 9x19x19 

cm, argamassa mista de cimento, cal e areia no traço de 1:2:8 e a mão de obra era composta 

por pedreiros e serventes. 

 

Figura 5 – Equipe de mão de obra executando o serviço de alvenaria de vedação interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor (2018) 

 

 A figura 6 ilustra 1 m² de alvenaria executada e permite a comparação do previsto com 

o realizado. Foi marcado com linha e prego, 1m² de parede e quantificado os materiais desse 

espaço. 
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Figura 6 – Demarcação de 1 m² de alvenaria para a comparação do previsto x realizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor (2018) 

 

Analisou-se na obra em estudo, todas notas fiscais de compra dos materiais mais 

informações de custo passada pelo engenheiro responsável da obra. Com estas informações 

foi possível determinar o custo real de 1m² de alvenaria, sendo: 

 - Mão de Obra: R$22,00/m²; 

 - 25 lajotas de (9 x 19 x 19): 25 x R$0,32 = R$8,00/m²; 

 - Custo da argamassa de cimento, cal e areia (para 1m³): 

Argamassa de areia e cal: R$160,00/m³ 

Cimento: 04 sacos x R$22,00 = R$88,00/m³ 

Valor total da argamassa é de R$248,00/m³. 

- 6 linhas horizontais de argamassa com 2cm de espessura (6*0,02*1*0,09) =  

0,0108m³; 

- 25 linhas verticais de argamassa com 1,3 cm de largura em média  

(25*0,013*0,19*0,09) = 0,00556 * 2 (considerando argamassa dentro dos furos  

dá lajota) = 0,0112m³; 

- Totalizando = 0,022m³ de argamassa por m² de alvenaria; 

Como por m² de alvenaria utiliza apenas 0,022m³ de argamassa, o valor equivalente da 

argamassa é de R$5,46/m²; 

 - O custo com o transporte (elevador) e com a betoneira foi estimado em R$2,00/m²; 

 - Volume de entulho gerado para um pavimento com 725,0m² é de 10m³ com custo 

total de R$320,00. Assim para cada 1m² existe o custo de R$0,44/m² de alvenaria para o 

transporte desse resíduo; 
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 - Assim 1m² de alvenaria custa R$37,90/m², embora o orçamento inicial apresentou 

um valor superior, com o custo de R$45,88/m². Foram utilizados os custos reais da obra, ou 

seja, o custo direto. 

 Porém para finalizar a parede, ainda é necessário o serviço de chapisco e emboço 

(reboco), contudo esse serviço ainda não tinha sido executado na obra do estudo de caso, 

Assim para complementar a comparação e finalizar o orçamento se fez uso da Tabela de 

Composição de Preços para Orçamento (TCPO), onde é apresentado os consumos para cada 

componente necessário para realização do serviço, portanto multiplica-se os consumos pela 

quantidade que se deseja orçar (neste orçamento foi multiplicado por 1m², pois se deseja 

descobrir o custo por metro quadrado) e pelo custo unitário para se descobrir o custo direto. 

A seguir nas Tabelas 06 e 08 as respectivas composições analíticas da TCPO para o 

chapisco e o emboço, e nas Tabelas 07 e 09 os respectivos orçamentos destes serviços por m².

  

Tabela 06 – Tabela de composição analítica da TCPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TCPO 2013 

 

Com base nos índices da TCPO determinou-se o consumo de matéria e mão de obra 

por m². Os valores dos materiais e da mão de obra foi pesquisado no mercado de Maringá. 

Com estas informações foi elaborado o orçamento descrito na Tabela 07 
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Tabela 7 – Orçamento analítico do chapisco para a alvenaria de vedação 

ITEM COMPOSIÇÃO UNID CONS. QTD CONS. TOTAL C. UNIT. C. DIRETO C. INDIRETO C. TOTAL

1 Pedreiro h 0,1 0,1 18,59R$   1,86R$        0,56R$         2,42R$       

2 Servente h 0,15 0,15 13,17R$   1,98R$        0,59R$         2,57R$       

3 Areia lavada tipo média m3 0,0061 0,0061 65,00R$   0,40R$        0,12R$         0,52R$       

5 Cimento Portland CP II-E-32 kg 2,43 2,43 0,44R$      1,07R$        0,32R$         1,39R$       

5,30R$        1,59R$         6,89R$       

1

CUSTO  POR M2 CHAPISCO  

Fonte: o autor (2018) 

 

A seguir tem-se o mesmo processo de orçamento analítico para o emboço (reboco), 

utilizando o traço de 1:2:8. 

 

Tabela 08 – Tabela de composição analítica da TCPO 

 

Fonte: TCPO 2013 

 

Com base nos índices da TCPO determinou-se o consumo de matéria e mão de obra 

por m². Os valores dos materiais e da mão de obra foi pesquisado no mercado de Maringá. 

Com estas informações foi elaborado o orçamento descrito na Tabela 09.  
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Tabela 09 – Orçamento analítico do Emboço (reboco) para a alvenaria de vedação 

ITEM COMPOSIÇÃO UNID CONS. QTD CONS. TOTAL C. UNIT. C. DIRETO C. INDIRETO C. TOTAL

1 Pedreiro h 0,6 0,6 18,59R$    11,16R$      3,35R$         14,50R$         

2 Servente h 0,8 0,8 13,17R$    10,54R$      3,16R$         13,70R$         

3 Areia lavada tipo média m3 0,0244 0,0244 65,00R$    1,59R$        0,48R$         2,06R$            

4 Cal hidratada CH III kg 3,64 3,64 0,40R$      1,46R$        0,44R$         1,89R$            

5 Cimento Portland CP II-E-32 kg 3,64 3,64 0,44R$      1,60R$        0,48R$         2,08R$            

26,34R$      7,90R$         34,24R$         

1

CUSTO POR M2 EMBOÇO (REBOCO)  

Fonte: o autor (2018) 

 

Com estes valores orçados temos os seguintes custos da alvenaria: 

- Vedação:R$37,90/m² 

 - Chapisco: R$5,30/m² 

- Emboço (reboco): R$26,34/m² 

- Totalizando: R$69,54/m² 

As alvenarias, ainda são o método de vedação mais utilizado na construção civil no 

Brasil. Por sua vez o material mais adotado é o tijolo cerâmico furado, requer mão de obra 

menos especializada. Por ser o sistema mais comum de construção utilizado no Brasil, em 

todos os locais encontra-se profissionais acostumados a executar este tipo de parede, em 

contrapartida é difícil ainda encontrar, longe dos grandes centros, os acessórios e a mão-de-

obra necessários para a correta execução do Drywall. 

 

3.3 GESSO ACARTONADO (DRYWALL) 

 

Dados da Obra: 

Construção de um Edifício Comercial na Cidade de Maringá/Pr, localizada na Avenida 

Colombo com Rua Visconde de Nassau, 534 A - Zona 7. Esta obra é um edifício comercial 

com 4.500,00m². 

Esta obra se encontrava rebocada, com esquadrias, contra-piso e piso pronto. As 

vedações internas serão realizadas em gesso acartonado. Foi verificado em obra que as 

marcações e os perfis já estavam sendo instalados. Algumas paredes já estavam prontas, 

outras com os perfis e parte das placas instaladas aguardando a passagem das instalações 

elétricas e hidráulicas e algumas paredes estavam iniciando a infraestrutura com a montagem 

dos perfis metálicos, conforme ilustra figura 7. 
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      Figura 7 – Perfis metálicos espaçados a cada 60cm 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor (2018) 

Conforme a Associação Brasileira do Drywall (2014), a parede feita por este material 

é montada através de estruturas de perfis de aço galvanizado, onde são parafusadas em ambos 

os lados, as chapas de gesso acartonado. Existem formas diferenciadas de montagem, que são 

definidas conforme a necessidade da obra. Podendo ter isolamento térmico e acústico (lã de 

vidro/rocha), resistência a umidade (placa verde), e chapa antichamas (chapa rosa). 

 

Figura 8 – Perfis metálicos e placas parcialmente instaladas para passagem dos eletrodutos e 

instalações hidráulicas; 

 

 

 

 

 

 

                                                      

Fonte: o autor (2018) 

 

De acordo com YAZIGI (1997) existindo a necessidade da passagem de instalações 

elétricas e hidráulicas, ou execução de reforços para posterior fixação de peças, estes itens 

deverão ser executados antes do fechamento com as placas. Para facilitar os montantes tem 

aberturas para passagem de tubulações. 
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E para finalizar coloca-se as placas, para isso se faz necessários cortá-las na altura que 

se deseja a parede menos um centímetro, fazer as aberturas para caixas elétricas e outras 

instalações, as placas são montadas encostadas no teto para facilitar o tratamento posterior das 

juntas, portanto deixando a folga para a parte de baixo, as placas serão dispostas de modo que 

as juntas de um lado da estrutura sejam alternadas com as juntas do outro lado, a junção entre 

placas se faz sempre sobre um montante. Parafusar as placas com espaçamentos entre 

parafusos de 30cm, no máximo, e disposto no mínimo a 1 cm da borda da placa. A fim de 

melhorar o desempenho acústico e térmico da parede se faz necessário a colocação de mantas 

ou painéis de lã mineral ou lã de vidro antes de assentar a placa da outra face da parede 

(YAZIGI, 1997).  

 

 

3.4 COMPARAÇÃO DE CUSTOS DA ALVENARIA X GESSO ACARTONADO 

 

Foi realizada uma entrevista com o Sandro Aoki, sócio administrador da empresa 

GessoMar, especialista em execução de gesso acartonado, que informou os valores praticados 

no mercado para o m² das paredes de gesso acartonado: 

- Drywall Standart R$65,00/m² - com perfil “U” em toda a estrutura, no piso e no teto, 

e perfil na vertical a cada 60cm; 

- Com isolamento (lã de vidro ou lã de rocha) R$80,00/m² à R$85,00/m²; 

- Com chapa verde (resistente a umidade) R$ 80,00/m², e foi ressaltada a importância 

de impermeabilizar a placa de gesso; 

- Chapa rosa ou vermelha (antichamas) R$100,00/m², resiste 2h de fogo, utilizada por 

exemplo: em cozinhas industriais. 

Assim, o valor total da alvenaria é de R$69,54, ao comparar este valor com o gesso 

acartonado, temos o drywall standart a um custo de R$65,00/m², sendo 6,5% mais barato que 

a alvenaria. Logo, o drywall standart é uma opção mais interessante em relação ao custo, 

menor peso na estrutura, rapidez e agilidade no serviço, mas perde em critérios como conforto 

acústico, térmico e resistência. 

Ao comparar a alvenaria com o gesso acartonado com qualidade térmica e acústica 

(com isolamento de lã de vidro ou lã de rocha) este valor é de R$80,00/m² à R$85,00/m²; 

sendo de 13% à 15% mais caro que a alvenaria, porém existem algumas vantagens em relação 

ao custo global da obra em que o gesso acartonado se sobressai, mas que não foi possível de 

ser mensurado. 
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a) Gerar menos entulho, demandando menos gasto com caçamba e menor impacto 

ambiental (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO DRYWALL, 2014); pelo fato do 

processo executivo da parede de alvenaria ter a necessidade de ser quebrada para 

passar as partes de infraestrutura tanto elétrica quanto hidráulica. enquanto na 

parede de gesso acartonado passa-se toda infra para posteriormente fechar com a 

placa de gesso; 

b) Economizar com gasto de tinta e massa acrílica para dar um acabamento uniforme; 

c) Ter ganho de área útil de 35%/m² de parede, pois as paredes de gesso acartonado 

podem ser executadas com até 9cm enquanto alvenaria convencional é de 14cm 

(YAZIGI, 1997); 

d) Redução no dimensionamento das estruturas de fundação da edificação, enquanto 

parede de gesso acartonado de 14cm pesa 42kg/m² a alvenaria convencional 

210kg/m² (YAZIGI, 1997); 

e) Ter menor tempo de execução, diminuindo o tempo total da obra e economizando 

nos custos fixos; 

f) E um último ponto seria em uma futura reforma ou manutenção dessa parede, o 

drywall se sobressai por não precisa quebrar a parede para se fazer as modificações 

ou manutenção necessárias, gerando economia, e menos transtorno para o cliente. 

 

3.5 COMPARAÇÃO SUSTENTABILIDADE DA ALVENARIA X GESSO 

ACARTONADO 

 

Uma das preocupações deste trabalho foi verificar a destinação do entulho da alvenaria 

e do gesso acartonado gerado em obra após o descarte. Em visita técnica realizada na empresa 

Disk Entulho Contorno Sul, localizada na Av. Pref. Sincler Sambatti, 4492 - JD. Ipanema, 

Maringá – PR. Esta empresa presta serviço de caçamba de entulho na cidade de Maringá, a 

Figura 09 representa a vista superior do pátio de triagem e armazenagem do entulho. 
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Figura 09 - Vista superior do pátio de triagem e armazenagem do entulho 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor (2018) 

 

A alvenaria pode possuir um processo de triagem do seu entulho, porém muitas vezes 

este está contaminado, não podendo ser reciclado e acaba sendo descartado na natureza - neste 

estudo foi armazenado na pedreira desativada de Maringá. O entulho limpo acaba sendo 

moído e reaproveitado, mas o percentual é bem menor do que o entulho descartado na 

natureza. Além de que, o volume de resíduo da alvenaria, acaba sendo elevado em 

comparação com o entulho gerado pelo gesso, como demonstra a figura 10 e 11. 

 

Figura 10 - Monte de entulho de alvenaria já separado 

 

Fonte: o autor (2018) 
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Figura 11- Entulho contaminado (sujo) que será destinado a pedreira 

Fonte: o autor (2018) 

 

Para as construções sustentáveis, a questão central dos projetos deixa de ser apenas o 

tempo e os custos associados a obra e passa também a equacionar o consumo de recursos, as 

emissões poluentes e os impactos ambientais nas novas construções, contribuindo assim para 

a qualidade de vida, desenvolvimento econômico e igualdade social (MATEUS, 2004). 

Quanto à disposição final do gesso, esta costuma ser 100% reciclável, pois o seu 

material e o seu papel são adicionados ao processo de compostagem industrial. Assim, o 

gesso possui melhor destino ambiental que os resíduos de alvenaria.  

Em Maringá, a empresa NorteVisual efetua o recebimento de resíduos e o transbordo 

para sua destinação correta. No caso do gesso, é encaminhado para a empresa Maringá 

Orgânicos onde o material é triturado, e posteriormente misturado com outros resíduos dentro 

de uma usina de compostagem, transformando-se em adubo/fertilizante orgânico. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Constatou-se que a alvenaria convencional tem um custo direto de 13% a 15% menor 

que o custo da parede de gesso acartonado com isolamento termoacústico, porém analisando 

as vantagens e desvantagens levantadas no presente trabalho, fica claro que quanto maior é a 

obra, maior é a vantagem financeira da parede de gesso acartonado.  

Portanto, em uma análise visando o custo global da obra o drywall se sobressai, 

enquanto a parede de alvenaria convencional tem maior vantagem em obras onde não há mão 

de obra especializada. 
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Nos quesitos ambientais, conforme a revisão bibliográfica e visitas técnicas realizadas 

no estudo de caso, o gesso possui destinação ambiental adequada, pois 100% dele retorna a 

natureza ao ser utilizado nos processos de compostagem industrial.  

Em se tratando da alvenaria no processo de triagem uma grande parte de seus resíduos 

não possuem condições de serem reaproveitados, tendo de ser descartados na natureza, 

gerando impactos negativos ao meio ambiente. 
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