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RESUMO

A Construção Industrializada se caracteriza pela velocidade de execução aliada à qualidade do produto final. O nome “Construção Industrializada” 
vem da pré-fabricação, em indústrias especializadas de alta tecnologia ou no próprio canteiro, de componentes da obra dividida em módulos. As 
etapas, que são executadas em outro local, são transferidas para o canteiro de obras, podendo ser executadas com maior rigor e com mão de 
obra especializada e treinada. Desse modo, o produto final, em geral, adquire uma qualidade superior ao método tradicional. Levando em 
consideração o processo de industrialização e ao avanço tecnológico da Construção Civil pode-se destacar que ela é uma indústria atrasada 
quando comparada a outros ramos industriais. A razão disso está no fato de ela apresentar, de uma maneira geral, baixa produtividade, grande 
desperdício de materiais, morosidade e baixo controle de qualidade. Portanto, é necessária a adoção de novas tecnologias construtivas, que 
viabilizem a produção de uma construção limpa e sustentável, possibilitando um novo tipo de construção que seja sinônimo de industrialização. O 
objetivo da presente pesquisa foi mostrar o crescente uso dos sistemas industrializados de painéis pré-fabricados de concreto armado e Drywall 
no Brasil, assim como suas potencialidades e desvantagens. Por conseguinte, foram realizados levantamentos que atendessem as exigências da 
NBR 15575, assim como Certificações ambientais como: LEED, AQUA e Selo Azul da Caixa, objetivando certificar-se que o uso dessas técnicas 
construtivas possibilita uma construção mais limpa, e com menor valor econômico, além de qualidade acústica, estabilidade, resistência 
estrutural e resistência ao fogo. Como resultado, foi possível evidenciar benefícios no uso desses sistemas industrializados como a aceleração na 
produção, reduzindo o tempo do ciclo de vida da edificação, em função da redução das atividades; maior controle de qualidade na execução das 
obras; redução de mão de obra, estoque e área de armazenamento em canteiro de obras, já que os componentes não ficam in loco, chegando 
apenas no momento da montagem; redução do desperdício de materiais; facilidade para manutenção de instalações e reformas, e redução do 
consumo de água e desperdício de materiais o que torna o canteiro mais eficiente. Ressalta-se ainda a possibilidade da reutilização dos materiais 
que os compõe contribuindo de maneira direta na redução de resíduos. Com os resultados e análises da pesquisa, foi possível concluir que os 
sistemas industrializados de Drywall e painéis pré-fabricados de concreto armado podem contribuir para a produção de edificações e canteiro de 
obras com menor impacto ambiental. Entretanto, torna-se necessária a produção de um projeto mais integrado, desde o seu planejamento até a 
sua execução a fim de contribuir para a racionalização da construção, a redução de impactos no canteiro, o desempenho do produto final 
edificado e consequentemente a obtenção das referidas cerificações ambientais.
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