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RESUMO

A construção civil é um dos setores que mais gera impactos ambientais em função do alto consumo de recursos naturais e geração de resíduos. 
Em busca de contribuições para esta problemática, a presente pesquisa teve como objetivo estudar as potencialidades dos sistemas construtivos 
industrializados, tendo como ênfase o sistema Drywall aplicado à produção de edificações residenciais. As chapas de drywall ou gesso acartonado 
vêm crescendo no Brasil e de acordo com ABDI - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – o mercado cresce a taxas de 13% ao ano 
principalmente em edifícios corporativos. Já no segmento residencial, o uso do sistema ainda é utilizado mais para reformas e apresenta poucas 
pesquisas que incentivem a aplicação do material como sistema construtivo no Brasil. Para o desenvolvimento da pesquisa, foi realizado um 
levantamento dos principais requisitos de desempenho para sistemas construtivos estabelecidos na NBR 15575 – norma de desempenho de 
edificações habitacionais. Posteriormente foi realizada uma análise do Sistema Drywall quanto às recomendações estabelecidas na norma e nas 
certificações ambientais mais utilizadas no Brasil: LEED, AQUA e Selo Azul da Caixa. A partir das análises realizadas, foi possível constatar que o 
referido sistema atende aos requisitos de resistência mecânica, acústica, e comportamento ao fogo, estabelecidos pela norma de desempenho. 
Entretanto, destaca-se que para melhor pontuação nas categorias conforto térmico e acústico das certificações ambientais, torna-se necessário 
associar/acrescentar um material isolante na composição do sistema. Foi possível constatar também que, comparado ao sistema tradicional de 
alvenaria, o drywall possibilita uma construção mais limpa, com maior rapidez no processo de produção e utiliza materiais que podem ser 
reciclados. Além disso, a parede de drywall pesa em média 25kg/m², enquanto que uma parede de alvenaria pesa em média 180kg/m², o que gera 
menor custo na fase de fundação e menor esforço estrutural.
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