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1. RESUMO 

Esse trabalho tem a finalidade de estudar e demonstrar as técnicas de instalação de 

drywall, em substituição à alvenaria usada para vedação tradicional e seu uso em 

áreas externas. As paredes de drywall são estreitas havendo o ganho de área útil 

em relação às paredes de blocos ou tijolos. Através de modelos que serão testados 

em laboratórios espera-se comprovar que o uso deste sistema pode ser estendido 

as paredes externas de uma edificação, bastando para isso tratar as placas de 

drywall com impermeabilizantes específicos garantindo durabilidade a esse sistema. 

Com esta nova aplicação se diminui o resíduo gerado pela alvenaria convencional 

trazendo benefícios não só as empresas do setor, bem como a toda a sociedade. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O fechamento interno com paredes de drywal é uma opção rápida, eficiente, com 

menor produção de resíduos e com reduzida de mão de obra para sua execução o 

que torna uma opção atraente. Além dos fatores citados outros atrativos tais como: 

menor espaço ocupado, flexibilidade de plantas, facilidade na instalação e 

manutenção das mesmas e das instalações elétricas e hidráulicas, bem como a 

redução no peso especifico da parede com relação à alvenaria convencional.  

Para cada tipo de instalação como por exemplo: instalações elétricas e hidráulicas, 

deve-se ter profissional capacitado na sua especialidade; um eletricista ou um 

encanador devem, munidos de um projeto específico, realizar os trabalhos em 

conjunto com o profissional do drywall. (IAMAMOTO – 2010). 

De um modo geral, pode-se dividir a montagem da divisória em seis etapas básicas: 

(a) Marcação e fixação das guias; (b) colocação dos montantes; (c) fechamento com 

a chapa da primeira face da divisória e colocação de reforços em madeira e 

acessórios metálicos; (d) instalações elétricas e hidráulicas; (e) isolamento acústicos 

e fechamento com chapa da segunda face da parede e (f) tratamento das juntas e 

acabamento. (HOLANDA, 2003, p. 77) 

O uso de placas de drywall em áreas externas é inviabilizado devido à fragilidade 

deste material principalmente em relação à umidade. Mesmo placas comercializadas 

como sendo resistente a umidade são vulneráveis a chuvas freqüentes, gradientes 

térmicos e abrasão provocada por ventos e pingos de chuvas. Utilizadas 

normalmente nas áreas úmidas de uma edificação tais como, banheiros e cozinhas 
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estas placas serão testadas neste trabalho como vedações externas. Procura-se 

desta forma uma nova aplicação para este sistema já consagrado, o que contribuirá 

para a redução na geração de resíduos e na maior velocidade no andamento da 

obra. Todos os componentes assim como massas e chapas podem ser reciclados, 

reduzindo assim os custos para destinação dos resíduos, e também o menor uso 

dos recursos naturais.  

 

3. OBJETIVOS 

Este estudo visa através da confecção de protótipos em escala reduzida e de 

ensaios em ambiente de laboratório comprovar a eficiência do Drywall tratado com 

impermeabilizantes no uso em áreas externas de uma edificação, agregando mais 

uma vantagem a este sistema, já que grande parte dos problemas gerados com 

resíduos produzidos na construção civil pela alvenaria convencional são das 

paredes de vedações externas. Este estudo além de testar essa nova possibilidade 

de uso tem também o intuito de reduzir o preconceito dos usuários brasileiros quanto 

ao uso deste sistema. 

 

4. METODOLOGIA 

O material utilizado na elaboração dos protótipos serão placas de drywall mais 

comumente comercializadas na região metropolitana da cidade de Santos-SP.Para a 

avaliação de desempenho do drywall em áreas externas serão utilizadas as normas 

da ABNT : NBR 14.715-1/2010, 14.715-2/2010, NBR 15758-1/2009 que 

regulamentam a aplicação deste material em seu uso tradicional e as técnicas 

construtivas empregadas serão as constantes no Manual de Procedimentos da 

empresa Engekons Engenharia sediada na cidade de Sorocaba/SP. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Serão confeccionadas e instaladas três amostras de placas de drywall medindo 

50x50cm, resistente à umidade em área externa dentro do campus da Universidade 

Santa Cecília em Santos e ficarão sujeita à intempéries por um período de 30 dias. 

A amostra “A” receberá tratamento com impermeabilizante tipo cimento-polimérico; 

Na amostra “B” será aplicado o mesmo impermeabilizante, e ainda uma demão de 
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massa corrida acrílica e pintura com látex; a amostra “C” não receberá qualquer 

tratamento. 

As amostras serão pesadas e dimensionadas para posterior verificação dos 

resultados como: peso, conferência das dimensões e absorção de água. Serão 

observadas ainda possíveis patologias como inchamento, trincas, proliferação de 

fungos, dentre outras. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O trabalho encontra-se em fase de pesquisas bibliográficas e de campo para se 

determinar quais as melhores opções de impermeabilizantes e se serão necessárias 

possíveis adaptações nas técnicas construtivas aplicadas a este sistema. 

Espera-se com os testes que serão realizados comprovar a eficiência dos 

impermeabilizantes utilizados no tratamento das placas de drywall, possibilitando 

sua utilização em áreas externas e sujeitas às intempéries. 
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