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RESUMO
O trabalho proposto visa à avaliação em uso de um sistema construtivo, enfocando
aspectos técnicos e o nível de satisfação dos usuários, verificando-se eventuais patologias
no sistema e classificando-as conforme sua origem seja no projeto, na execução em obra,
ou decorrentes do uso indevido pelo ocupante do edifício.
O sistema alvo do estudo é destinado a paredes internas de vedação de edifícios,
com paredes constituídas de estrutura leve em perfis de chapas de aço galvanizado,
composta basicamente por guias e montantes, sobre os quais são fixadas chapas de gesso
acartonado, em uma ou mais camadas, gerando uma superfície apta a receber o acabamento
final. No trabalho, também são sistematizadas informações referentes aos materiais e
componentes constituintes das paredes, aos procedimentos executivos e dados relativos ao
desempenho do sistema de paredes.
O método de avaliação pós-ocupação desenvolvido, visa a obtenção de informações
dos empreendimentos escolhidos para estudo a partir da coleta de dados através das
entrevistas com os usuários e outros meios. Os resultados destas avaliações têm como
finalidade, retroalimentar o ciclo do processo de produção desde a venda dos imóveis, o
uso de ambientes semelhantes e a satisfação do usuário, buscando otimizar o
desenvolvimento de projetos futuros.
Com os resultados acerca do que está funcionando e do que não está, o trabalho proposto permitiu
verificar as necessidades identificadas e propor recomendações para resolvê-las.
Palavras chave: Avaliação em uso; Avaliação Pós-Ocupação; Vedação vertical interna – Gesso Acartonado;
Construções a seco.

ABSTRACT
The considered work aims at to the evaluation in use of a constructive system, focusing technicals
aspects and the users’s satisfaction level, verifying eventual patologys in the system and classifying them as
origin is in the design, the construction, or due to improper use by the building’s occupants.

The system of the study is destined the internal walls of the buildings, with
consisting walls of steel structure in galvanized steel plate profiles, composed basically for
guides and sums, on which plaster board are fixed, in one or more layers, generating a
surface ready to receive the finishing coating. In the work, also referring information to the
materials and constituent components of the walls are systemize, to the executive
procedures and relative data to the performance of the system.
The method of post-occupancy evaluation, aims at the attainment of information of the enterprises
chosen for study from the collection of data through the interviews with the users and other ways. The results
of these evaluations have as purpose, to retronurture the cycle of the production process since the properties
sale, the similar environment use and the satisfaction of the user, searching to optimize the development of
future projects.
With the results concerning that is functioning and what is not, the considered work it allowed to
verify the identified necessities and to consider recommendations to solve them.

Keywords - Evaluation in use; Post-occupancy evaluation; Internal vertical – plaster board, drywalls.

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO

1.1 Justificativa

Incessantes mudanças na construção civil, resultantes principalmente da pressão de
um mercado competitivo, visam à busca da redução de custos, seja pela racionalização de
processos construtivos ou pela introdução de inovações tecnológicas (HAETINGER, 1996).

Atualmente no Brasil, apesar da grande parte das vedações internas ser ainda
executada de forma tradicional, esta vem sendo substituída por processos ou sistemas
industrializados de construção a seco (DE LUCA, 1999). O presente trabalho relata o
processo de produção de paredes internas de gesso acartonado e tem, como objetivo
principal, apresentar uma avaliação em uso do sistema.

O uso das chapas de gesso acartonado vem crescendo no Brasil e em outros países,
como por exemplo, nos EUA, onde 90% das paredes internas são executadas com esse
sistema. Com relação ao consumo de chapas de gesso, nos EUA e no Canadá, são utilizados
cerca de 9,0 m2 de chapa / habitante por ano, sendo os maiores consumidores de gesso
acartonado no mundo, seguidos do Japão (4,6 m2 / habitante por ano), França (3,2 m2 /
habitante por ano), Alemanha (2,8 m2 / habitante por ano), Chile (1,4 m2 / habitante por
ano) e Argentina (0,2 m2 / habitante por ano), enquanto que, no Brasil, consome-se ainda
muito pouco (0,07 m2 / habitante por ano) (DEPARTAMENTO TÉCNICO KNAUF,
2002), conforme ilustra a figura 1.1.

Figura 1.1 – Consumo anual de chapas de gesso acartonado no Brasil desde a sua
implantação (SEMINÁRIO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS INTEGRADAS, DE
LUCA, 2001).

Apesar de ser ainda pouco utilizado no Brasil, se comparado com os outros países
citados, o sistema vem proporcionando à engenharia de construção civil a oportunidade de
substituir as práticas construtivas tradicionais do nosso país por uma construção
industrializada, baseada em novas tecnologias, planejamento integrado e prazos de
execução menores, em função de maior velocidade de execução.

Com o objetivo de ocupar maior espaço e obter credibilidade no mercado brasileiro,
as empresas fabricantes de chapas de gesso acartonado no Brasil, como a Placo do Brasil
Ltda, Lafarge Gypsum Comércio e Indústria e Importação Ltda e a Knauf do Brasil,
analisaram e têm analisado seus produtos no Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo – IPT, em processos de Referência Técnica, RT / IPT. Lembra-se ainda, o
processo de normalização técnica das chapas de gesso acartonado, através da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas), concluído em março de 2.001 com a
publicação das seguintes normas brasileiras:

•

NBR 14.715 - Chapas de gesso acartonado – Requisitos;

•

NBR 14.716 - Chapas de gesso acartonado – Verificação das características
geométricas – Método de ensaio;

•

NBR 14.717 - Chapas de gesso acartonado – Determinação das características
físicas – Método de ensaio.

De acordo com Mitidieri (1997), a Referência Técnica IPT tem como pressuposto
básico a demonstração da qualidade do produto pelo fornecedor ou produtor, sendo uma
integração harmônica entre o controle de produção e o controle de recebimento.

Mas para que as vantagens proporcionadas pelo sistema construtivo sejam
alcançadas, torna-se necessária uma mudança de conceitos nos projetos pelas empresas
construtoras. Ainda hoje, constata-se que as paredes de gesso acartonado, às vezes, são
utilizadas por algumas empresas sem planejamento prévio ou compatibilização entre
projetos. (SABBATINI, 1998).

Alguns problemas patológicos podem surgir em edifícios construídos por empresas
que optam pelo sistema sem qualquer planejamento ou pela simples substituição da
alvenaria de blocos convencionais pelas chapas de gesso acartonado. Além disso, o fato dos
projetos de vedação vertical, estrutura e instalações não serem compatibilizados com os
demais projetos e subsistemas empregados na obra, acaba gerando uma dificuldade na
integração entre as várias atividades envolvidas, o que contraria muitas vezes as
recomendações dos fabricantes e não maximiza a produtividade da obra (SABBATINI,
1998).

Considera-se, ainda, que outros fatores podem contribuir para o aparecimento de
problemas patológicos, como a falta de conhecimento tecnológico das empresas que
desenvolvem os projetos de vedação vertical, o desconhecimento do desempenho e das

técnicas de execução das paredes internas de gesso acartonado, a não qualificação da mãode-obra para este tipo de trabalho ou até mesmo o próprio desconhecimento por parte do
usuário do sistema construtivo empregado em sua habitação e da melhor maneira para
realizar sua manutenção e conservação.

Nota-se uma necessidade de conhecimento de todas as etapas que envolvem o
processo de execução das paredes de gesso acartonado para poder realizar, inclusive, uma
avaliação em uso do sistema. Esta avaliação pode gerar informações sobre eventuais
problemas patológicos, sua origem e orientações sobre aspectos a serem considerados para
evitá-los.

Até o momento, não foi realizada de forma sistemática uma avaliação prática do
sistema em estudo, ou seja, aplicação da prática de uma ferramenta de retroalimentação do
processo construtivo. Diante de tal situação, o presente trabalho tem como objetivo a
análise de casos práticos, verificando eventuais aspectos patológicos, por meio do
acompanhamento do desenvolvimento dos projetos de especificação de paredes de gesso
acartonado e da avaliação pós-ocupação (APO) dos edifícios em estudo.

Pretende-se então, desenvolver uma avaliação do nível de satisfação do usuário dos
edifícios em uso, em relação ao sistema construtivo e à empresa construtora. Será analisado
o desempenho do sistema de paredes internas de chapas de gesso acartonado com relação
aos outros sistemas construtivos utilizados na habitação e a satisfação dos usuários.

Desta forma, a avaliação pós-ocupação deve ser vista como ferramenta de
retroalimentação do processo, não só para os profissionais da área, como arquitetos,
engenheiros, construtores e fabricantes das chapas, como também para os usuários do
sistema construtivo. Ë a forma de todos os envolvidos terem acesso às informações e aos
resultados da avaliação (APO), que tem como premissa, melhorar a qualidade de vida de
ambientes construídos (JOCKUSCH, 1989).

Ornstein aborda que “no Brasil, a fase de produção do edifício é razoavelmente bem
conhecida, mas a visão sistêmica do processo se torna incompleta, na medida em que
existem, ainda, poucas pesquisas voltadas para a fase de uso, operação e manutenção, o que
faz com que seja reduzida a vida útil destes ambientes construídos, pela ausência, desde o
projeto, desse tipo de análise preventiva. Além disso, ocorre a repetição de falhas em
projetos futuros de edifícios semelhantes, devido à ignorância dos fatos ocorridos em
ambientes já em uso.” (ORNSTEIN, 1992).

1.2 Objetivos

Este trabalho tem como objetivo geral apresentar o sistema construtivo em paredes
de gesso acartonado, suas características, forma de aplicação, parâmetros de desempenho,
condições e limitações no seu emprego ( paredes de gesso acartonado) no Brasil.

Como objetivo específico, o sistema será avaliado durante a fase de uso. Procurarse-á identificar eventuais patologias que podem ser decorrentes de especificações
impróprias, de falhas executivas ou do uso inadequado dos edifícios de paredes internas de
gesso acartonado, por eventual falta de esclarecimento dos usuários por parte dos
construtores. Serão reunidos elementos / recomendações para maximizar o desempenho do
sistema, analisando as etapas referentes ao projeto, execução e uso do sistema,
considerando dados levantados, acompanhamentos e pesquisas realizadas em obras
acabadas.

1.3 Metodologia

Durante

o

desenvolvimento

deste

trabalho,

será

realizado

levantamento

bibliográfico e visitas a obras que estavam em fase de execução das paredes internas de

chapas de gesso acartonado para estudo do sistema e contato com as principais empresas
fornecedoras de chapas de gesso acartonado e respectivas obras sugeridas para estudo,
como descrito a seguir:

1.3.1.Levantamento Bibliográfico: para a realização do trabalho, foram realizadas
pesquisas bibliográficas consultando-se catálogos de fabricantes, artigos de revistas, artigos
de seminários, normas técnicas e livros sobre o tema em estudo. A pesquisa bibliográfica
enfocou o sistema construtivo em paredes de gesso acartonado e a avaliação em uso ou
avaliação pós - ocupação (APO).

1.3.2.Visitas às empresas: após a caracterização do sistema e levantamento dos principais
aspectos a serem observados durante a execução das paredes, entrou-se em contato com as
principais empresas fabricantes de gesso acartonado no Brasil (Placo, Knauf e Lafarge) as
quais indicaram 2 (dois) empreendimentos residenciais cada, onde foram executadas
paredes internas com chapas de gesso acartonado, localizadas no município de São Paulo,
SP.

1.3.3.Visitas às obras sugeridas pelas empresas fornecedoras de sistemas, com
emprego de chapas de gesso acartonado: para as obras em uso, foram verificados os
aspectos técnicos e os eventuais problemas patológicos, procurando identificar a sua origem
(projeto, execução e uso), e aplicados questionários abordando o nível de satisfação do
usuário (entrevistas).

Na pesquisa de campo, foi desenvolvida uma avaliação pós - ocupação das 6 (seis)
obras estudadas, para levantar as não-conformidades de produtos empregados e serviços
realizados. Foram analisados, também, históricos de manutenção desenvolvidos pelas
empresas dos empreendimentos construídos com o sistema em estudo.

Entrevistas foram realizadas com profissionais das empresas construtoras
analisadas, fabricantes / fornecedores das chapas de gesso acartonado e com os moradores
dos empreendimentos estudados a partir de questionários pré - definidos. Foram levantadas
informações e possíveis causas das eventuais patologias do sistema construtivo e pontos
que estavam prejudicando o bom desempenho do mesmo.

1.4 Estruturação do Trabalho

O trabalho em questão foi dividido em 7 (sete) capítulos distribuídos da seguinte
forma:

No capítulo 1, Introdução, é apresentado um panorama geral do mercado das chapas
de gesso acartonado no Brasil comparado com os principais países consumidores, a
justificativa, objetivos do trabalho e a metodologia para desenvolvimento do mesmo.

No capítulo 2, Histórico do Sistema, aborda-se a trajetória do sistema de paredes de
chapas de gesso acartonado no Brasil, desde sua implantação pelas empresas vindas da
Europa e dos Estados Unidos, a implantação das fábricas no Brasil, até os dias atuais.

No capítulo 3, Paredes em Chapas de Gesso Acartonado, todos os principais
componentes do sistema são descritos, principalmente as chapas de gesso acartonado de
acordo com a NBR 14.715. São apresentados tipos de paredes, detalhes construtivos e
informações sobre o desempenho das paredes de gesso acartonado. Grande parte deste
capítulo discorre sobre a montagem das paredes internas de chapas de gesso acartonado,
desde marcação e fixação das guias, até fixação de marcos de portas, e informações sobre o
controle da qualidade das paredes visando ao bom desempenho e à boa aceitação do
sistema pelos usuários.

No capítulo 4, sobre A Qualidade na Construção Civil e a Participação do Cliente,
apresenta-se um breve histórico sobre a produção habitacional no país, com ênfase no setor
da construção de edificações habitacionais, e a evolução do conceito da qualidade na
construção civil.

O capítulo 5, O método de Avaliação Pós-Ocupação (APO), relata os tipos de
avaliação pós - ocupação, bem como fatores que condicionam a pesquisa de avaliação pós ocupação, os benefícios e preconceitos que cercam a avaliação e as barreiras criadas pelos
usuários e agentes produtores. Há a caracterização e descrição de todos os
empreendimentos escolhidos para serem avaliados e apresentação dos questionários
elaborados para o desenvolvimento desta avaliação.

O capítulo 6, Resultados e Análises, é referente à avaliação técnica efetuada e às
respostas obtidas através das entrevistas com os usuários, analisando-se o perfil dos
entrevistados e o nível de satisfação com o sistema construtivo e com a empresa
construtora. No final deste capítulo, é realizada a análise conjunta dos empreendimentos
sugeridos para estudo e, posteriormente, são sugeridas recomendações para novos projetos
e novas obras.

No último capítulo, Conclusão, após as análises e resultados, são apresentadas as
conclusões obtidas no desenvolvimento deste trabalho, seguida da referência bibliográfica e
dos anexos.

CAPÍTULO 2 – HISTÓRICO DO SISTEMA

Em 1898, nos Estados Unidos, Augustine Sackett inventa uma chapa de gesso
acartonado que, anos depois, viria revolucionar a construção civil em todo o mundo,
produzida com núcleo de gesso natural e revestida com cartão duplex (A CONSTRUÇÃO
SÃO PAULO, 1974).

Era uma idéia extremamente simples que, desde cedo, revelou-se uma solução
arquitetônica prática e inteligente. Com o tempo, este sistema sofreu muitas alterações de
acordo com as necessidades de utilização (HARDIE, 1995). Graças à sua resistência ao
fogo e à rapidez de montagem, em 1917, as chapas de gesso acartonado foram utilizadas na
1° Guerra Mundial, pois era necessário o uso de um sistema construtivo com tais
características e principalmente que agilizasse a reconstrução dos edifícios destruídos
durante a guerra (GYPSUM, 1999).

Entretanto, estas paredes internas passaram a ser utilizadas de forma intensiva, nos
Estados Unidos, somente a partir da década de 40. A produção destas chapas no Brasil
iniciou-se em 1972, em Petrolina, PE, pela Gypsum do Nordeste (A CONSTRUÇÃO SÃO
PAULO, 1974). Apesar de haver registro de inúmeras utilizações de chapas de gesso
acartonado anteriores à implantação da Gypsum, somente com o início da produção, por
esta empresa, destas chapas, é que passou a haver disponibilidade no mercado de métodos
construtivos que as empregassem (SABBATINI, 1998).

Na figura 2.1, serão apresentadas algumas fases do processo de produção das chapas
de gesso acartonado na fábrica da Placo do Brasil em Mogi das Cruzes, São Paulo.

Fig. 2.1A - Bobinas de cartão para chapa
Standard.

Fig. 2.1B - Massa especial de gesso jogada sobre o cartão.

Fig.2.1C - Fechamento das chapas com

Fig. 2.1D - Chapas saindo do secador e indo

cartão na face superior.

para fase de acabamento.

Fig. 2.1 E - Acabamento final das chapas.

Fig. 2.1F - Estoque (Fábrica).

Figura 2.1 – Processo de produção das chapas de gesso acartonado (FÁBRICA PLACO
MOGI DAS CRUZES, SÃO PAULO, 2001).

Durante as décadas de 70 e 80, o sistema construtivo de paredes internas de chapas
de gesso acartonado não teve tanto êxito quanto a partir da década de 90, quando passaram
a ser divulgadas e utilizadas por importantes empresas do mercado da construção civil. A
partir de 1992, estas paredes passaram a ser utilizadas por grandes empresas nacionais de
construção e apresentadas como uma inovação tecnológica com grande potencial de
racionalização e de redução de custos (SABBATINI, 1997).

A partir deste momento, diversos grupos estrangeiros passaram a avaliar o mercado
nacional. Em 1995, o grupo francês Lafarge comprou a Gypsum do Nordeste e constituiu a
Lafarge Gypsum, objetivando ofertar sistemas de construção a seco. No mesmo ano, o
grupo inglês BPB constituiu a Placo do Brasil e, em 1997, o grupo alemão Knauf instalouse no país. Estes dois últimos construíram fábricas de chapas de gesso acartonado no Brasil
(CONSTRUÇÃO SÃO PAULO, 1998). Atualmente, as principais empresas de gesso
acartonado que estão atuando no Brasil e seus indicadores de produção são relacionados na
Tabela 2.1.
Tabela 2.1 – Comparativo da capacidade de produção das empresas de gesso
acartonado no Brasil (FONTE: PLACO, KNAUF, LAFARGE, 2001).
PRODUÇÃO DE CHAPAS DE GESSO ACARTONADO
EMPRESA
Fábrica - local

Capacidade (m2 chapa/ano)

Início de produção

Petrolina-PE

6.000.000

1995

PLACO DO BRASIL

Mogi das
Cruzes-SP

12.000.000

Out. 1998

KNAUF

QueimadosRJ

12.000.000

Out.1999

LAFARGE GYPSUM

Estima-se que, em 2001, foram comercializadas 12.000.000 m2 de chapas, utilizadas
em paredes de gesso acartonado e forros, ou seja, ainda tem-se um uso pequeno e um
volume de comercialização muito inferior ao da capacidade instalada no país (FONTE:
PLACO, KNAUF, LAFARGE, 2000).

CAPÍTULO 3 – PAREDES EM CHAPAS DE GESSO ACARTONADO

3.1. Concepção

O sistema destina-se a paredes internas de chapas de gesso acartonado, constituídas
de uma estrutura leve em perfis metálicos de aço zincados, como montantes e guias, sobre
os quais são fixadas as chapas de gesso acartonado, em uma ou mais camadas, gerando uma
superfície apta a receber o acabamento final, como pintura, cerâmica, etc (FERGUSON,
1996). Este sistema não deve ser aplicado em locais externos, sujeitos a intempéries. Sua
aplicação em ambientes sujeitos à umidade, como cozinhas e banheiros, exige cuidado
especial, de forma a não expor a chapa de gesso à ação da umidade ou à ação direta da água
(HARDIE, 1995).

3.2. Componentes do Sistema

Para compreender um sistema construtivo, é necessário conhecer os materiais,
componentes, equipamentos e ferramentas empregados na sua execução (TANIGUTI,
1998). Desta forma, nos subitens seguintes, são relacionados os principais materiais e
componentes integrantes das paredes e as características do sistema apresentado.

3.2.1.Chapas de gesso acartonado

As chapas de gesso são fabricadas industrialmente mediante um processo de
laminação contínua de uma mistura de gesso, água e aditivos, envolto por cartão especial.
A soma destes produtos, resistentes a esforços de compressão, o gesso, e tração, o cartão,
resultam em uma superfície apta ao revestimento ou acabamento. As chapas podem ser

pregadas, aparafusadas, serradas e trabalhadas para confecção de inúmeras formas,
inclusive superfícies curvas (LAFARGE PLASTERBOARD).

As chapas possuem espessuras nominais de 12,5mm, 15,0mm e 18,0mm, sendo que,
no Brasil, a chapa de 12,5mm é usada em maior escala. Possuem, em geral, 1,20m de
largura para aplicação em paredes e 0,60m para forros, e entre 1,80m a 3,00m de
comprimento. Basicamente existem 3 (três) tipos de chapas normalizadas no Brasil, de
acordo com a NBR 14.715:

•

Tipo Standard (ST) – para paredes sem exigência específica, de uso geral (áreas
secas);

•

Tipo Resistente à Umidade (RU) – para paredes empregadas em ambientes, sujeitos
à ação de umidade, como banheiros, cozinhas e áreas de serviço;

•

Tipo Resistente ao fogo (RF) – para paredes com exigências especiais de resistência
ao fogo.

Estas chapas podem ser empregadas também em forros e revestimentos. As
características gerais exigidas pela NBR 14.715 para as chapas são apresentadas nas
Tabelas 3.1 e 3.2:

Tabela 3.1 – Tolerâncias das características geométricas das chapas de gesso
acartonado – NBR 14.715.

Característica geométrica

Tolerância

9,5mm
Espessura

Limite
-

12,5mm

+- 0,5mm

-

15,0mm
Largura

+ 0 /-4mm

Máximo de 1200 mm

Comprimento

+ 0 /-5mm

Máximo de 3600 mm

< 2,5mm/m de largura

-

Mínimo

-

40mm

Máximo

-

80mm

Mínimo

-

0,6mm

Máximo

-

2,5mm

Esquadro

Largura
Rebaixo
de
borda

Profundidade

Tabela 3.2 – Limites para as características físicas e mecânicas das chapas de gesso
acartonado – NBR 14.715.
Limites
Determinação

Densidade
superficial de

Espessura da chapa - mm
9,5

12,5

15,0

Mínimo

6,5

8,0

10,0

Máximo

8,5

12,0

14,0

massa
Variação máxima em

Kg/m2

+- 0,5

relação à média da
amostra de um lote
Resistência mínima à

Longitudinal 1

400

550

650

Transversal 2

160

210

250

ruptura na flexão (N)

Dureza superficial determinada pelo diâmetro

20

máximo (mm)

Absorção máxima de água para chapa
resistente à umidade (RU) (%)

5

Absorção superficial máxima de água para
chapa resistente à umidade (RU), tanto para a

160

face da frente, quanto para a face do verso.
(característica facultativa) (g/m2 )
1) Amostra com a face da frente virada para baixo. Carga aplicada na face do verso.
2) Amostra com a face da frente virada para cima. Carga aplicada na face da frente.

Além destas características descritas acima, as chapas possuem borda do tipo
rebaixada (BR), que permite realizar o tratamento das juntas, com massa e fita,
possibilitando acabamento entre as chapas e com aparência monolítica.

Rebaixo da borda
Figura 3.1 – Detalhe da borda rebaixada (BR) das chapas (RT/IPT N° 013, PLACO).

Existem também chapas com borda quadrada (BQ), freqüentemente utilizadas em
forros removíveis. No caso do emprego em paredes removíveis, não há acabamento das
juntas com massa e fita, mas sim um perfil metálico que possibilita a remoção das chapas
quando necessário, a exemplo do forro removível.

3.2.2.Perfis metálicos zincados

Os perfis zincados possuem espessura média de 0,6mm, quando importados. No
Brasil, os fabricantes estão orientando fornecedores para adaptar a espessura dos perfis às
chapas zincadas de fabricação nacional, com emprego das chapas com espessura mínima de
0,5mm. Nas guias, utilizam-se perfis R36, R48, R70 e R90, com largura nominal de 36
mm, 48mm, 70mm e 90 mm, respectivamente. São comumente utilizados para montantes
os perfis M36-35, M48-35, M70-35 e M90-35, com larguras nominais de 35 mm, 47 mm,
69 mm e 89 mm, respectivamente, e altura nominal de abas de 35mm de acordo com a
figura 3.2. Os perfis importados possuem camada de zinco equivalente, em média, a 250
g/m2, sendo que, no Brasil, a exigência mínima é de chapas zincadas classe B de acordo

com a Referência Técnica RT/IPT de 2001 (RT / IPT N° 013, PLACO, 2001). Podem
também ser adotados outros tipos de tratamento superficial, como ligas de zinco e alumínio.

Montante (48, 70, 75, 90)

Guia (48, 70, 75, 90)

Perfil para forro

Figura 3.2 – Perfis metálicos zincados (CATÁLOGO TÉCNICO ROLL FOR, PERFIS
PARA DRYWALL, 2001).

De acordo com a “Rollfor”, uma das empresas nacionais que produz perfis
metálicos zincados, 95% dos perfis comercializados atualmente são de espessura média de
0,5 mm, sendo que os de 0,65 mm são usados para casos especiais e os de 0,95 mm
utilizados em paredes com chapas cimentícias (uso externo) e em paredes “altas” com mais
de uma chapa.

3.2.3.Acessórios

O sistema de paredes de gesso acartonado possui um conjunto de acessórios
específicos tais como relacionados nos subitens seguintes.

3.2.3.1.Parafusos auto-atarrachantes – fosfatizados para fixação das chapas de gesso
acartonado à estrutura (espessura da chapa=0,50mm); têm-se os parafusos de ponta agulha,
como descritos a seguir (DEPARTAMENTO TÉCNICO PLACO, 2001):
•

TTPC 25 – utilizado em paredes de gesso acartonado com uma chapa de 12,5mm de
cada lado;

•

TTPC 35 - utilizado em paredes de gesso acartonado com uma chapa de 15mm de
cada lado;

•

TTPC 45 - utilizado em paredes de gesso acartonado com 2 chapas de 12,5mm de
cada lado;

•

TTPC 55 - utilizado em paredes de gesso acartonado com 3 chapas de 12,5mm de
cada lado.

Os parafusos auto-atarrachantes fosfatizados são indicados também pela empresa
Lafarge Gypsum como descritos a seguir (DEPARTAMENTO TÉCNICO LAFARGE,
2001):

•

TF 212 x 25 - utilizado em paredes de gesso acartonado com uma chapa de 12,5mm
de cada lado;

•

TF 212 x 45 – utilizado em paredes de gesso acartonado com uma chapa de 15mm
de cada lado;

•

TF 212 x 45 – utilizado em paredes de gesso acartonado com duas chapas de
12,5mm de cada lado;

•

TF 212 x 75 - utilizado em paredes de gesso acartonado com três chapas de 12,5mm
de cada lado.

A Knauf do Brasil também especifica os parafusos auto perfurantes e auto atarrachantes
de ponta agulha, cabeça tipo trombeta e fenda Phillips n° 2, para paredes com perfis
metálicos de 0,5 mm como descritos a seguir (DEPARTAMENTO TÉCNICO KNAUF,
2001):

•

TN 3,5 x 25 mm - utilizado em paredes de gesso acartonado com uma chapa de
12,5mm de cada lado;

•

TN 3,5 x 35 mm - utilizado em paredes de gesso acartonado com duas chapas de
12,5mm de cada lado;

•

TN 3,5 x 45 mm - utilizado em paredes de gesso acartonado com duas chapas de
15mm de cada lado;

•

TN 3,5 x 55 mm - utilizado em paredes de gesso acartonado com três chapas de
12,5mm de cada lado;

•

TN 3,5 x 70 mm - utilizado em paredes de gesso acartonado de três a quatro chapas
de 15mm de cada lado.

Para as paredes especiais que precisam vencer vãos maiores ou maior isolamento
acústico, onde os montantes são mais reforçados, ou seja, estruturais (espessura
chapa=0,95mm), têm-se os parafusos com as seguintes denominações (DEPARTAMENTO
TÉCNICO PLACO, 2001):

•

TTPF 25 – utilizado em paredes de gesso acartonado com uma chapa de 12,5mm de
cada lado;

•

TTPF 35 - utilizado em paredes de gesso acartonado com uma chapa de 15mm de
cada lado;

•

TTPF 45 - utilizado em paredes de gesso acartonado com 2 chapas de 12,5mm de
cada lado;

•

TTPF 67 - utilizado em paredes de gesso acartonado com três chapas de 12,5mm de
cada lado.

A Knauf indica, para paredes utilizadas em casos especiais com perfis de espessura
entre 0,7mm até 1,95mm, os parafusos autobrocante, ponta broca, cabeça tipo trombeta e
fenda Phillips n°2 com as seguintes denominações (DEPARTAMENTO TÉCNICO
KNAUF, 2001):
•

TB 3,5 x 25 – utilizado em paredes de gesso acartonado com uma chapa de 12,5mm
de cada lado;

•

TB 3,5 x 35 – utilizado em paredes de gesso acartonado com duas chapas de
12,5mm de cada lado;

•

TB 3,5 x 45 – utilizado em paredes de gesso acartonado com duas chapas de 15mm
de cada lado;

•

TB 3,5 x 55 – utilizado em paredes de gesso acartonado com três chapas de 12,5mm
de cada lado;

Alguns parafusos auto-atarrachantes são ilustrados na figura 3.3:

Figura 3.3 – Parafusos auto-atarrachantes (DEPARTAMENTO TÉCNICO LAFARGE,
2001).

No caso de união entre metais (guia / montante), são empregados os parafusos tipo
TRPF 13 indicado pela PLACO do Brasil; o parafuso RT 421 x 9,5 indicado pela Lafarge
Gypsum; e os parafusos LN 3,9 x 9,0, autoperfurante para perfis até 0,7mm de espessura e
LB 3,5 x 9,5 autobrocante para perfis de 0,7 ate 1,95mm de espessura.

3.2.3.2.Fita de papel reforçado (microperfurada) – empregada nas juntas entre chapas,
em reforços ou acabamento de cantos; são usadas também para reparo de fissuras. Estas
fitas são feitas de papel reforçado e microperfurado para que a massa de acabamento
penetre melhor pelos microfuros; devem respeitar as seguintes medidas:
•

Largura – entre 47,60mm e 57,20mm (com variação até mais ou menos 0,8mm);

•

Espessura – não deve ser superior a 0,3mm.

Figura 3.4 – Detalhe da fita de papel microperfurada (KNAUF SISTEMAS DE
CONSTRUÇÃO A SECO, 2001).

3.2.3.3.Fita para cantos com reforço metálico – para acabamento e proteção das chapas
nos cantos de paredes de diversos ângulos e bordas cortadas. A seguir, detalhe do reforço
metálico na fita para cantos, na figura 3.5.

Reforço metálico
Figura 3.5 – Detalhe da fita para canto com reforço metálico (KNAUF SISTEMAS DE
CONSTRUÇÃO A SECO, 2001).

3.2.3.4.Cantoneira metálica – para acabamento e proteção das chapas nos cantos de
paredes a 90º e bordas cortadas conforme figura 3.6.

Figura 3.6 – Detalhes da cantoneira metálica (MANUAL DE SISTEMAS PLACOSTIL,
2001 / ROLL FOR, 2001).

3.2.3.5.Lãs minerais – lã de vidro ou de rocha, para enchimento do “miolo” das paredes,
conforme figura 3.7, visando ao melhor desempenho acústico ou à maior resistência ao
fogo no caso da lã de rocha. Podem ser encontradas em rolos de 1,2m x 12,5m ou 25m com
densidades de 12, 16 e 20 kg/m3, ou em painéis de 1,20m x 0,60m com densidades de 12,
16, 20, 30, 40 e 60 kg/m3. Recomenda-se que a espessura da lã seja proporcional à largura
do montante, para encaixe no interior do perfil, como por exemplo, para montantes de 48
mm de largura, recomenda-se lã mineral com espessura de 50 mm (CATÁLOGO
TÉCNICO WALLFELT, 2001).

Lã mineral
Figura 3.7 – Lã mineral no “ miolo ” da parede de gesso acartonado (CATÁLOGO
TÉCNICO WALLFELT, 2001).

3.2.3.6.Massa especial para juntas – poderá ser de secagem normal (24hs) ou de secagem
rápida (6hs). As massas para rejuntamento podem ser encontradas prontas para uso em
baldes já misturadas, ou em sacos de 40 kg para ser adicionada água à mistura na própria
obra. É importante ressaltar que não deve ser empregada pasta de gesso e água, preparada
em obra com gesso em pó comum.

Massa em baldes
Figura 3.8 – Massas para acabamento das juntas entre chapas e cabeças dos parafusos.

3.3.Tipos de Paredes

3.3.1.Parede com única estrutura – composta por uma estrutura única, sendo que de cada
lado, podem ser parafusadas uma ou mais chapas de gesso acartonado. Os montantes
podem apresentar três disposições, ou seja, disposição normal, reforçada ou reforçada em
caixa, conforme ilustram as figuras 3.9, 3.10 e 3.11.

Figura 3.9 – Parede com estrutura simples, disposição normal.

Figura 3.10 – Parede com estrutura reforçada.

Figura 3.11 – Parede com estrutura reforçada, disposição em caixa.

3.3.2. Parede com estrutura dupla disposta paralelamente – sistema composto por
estrutura dupla disposta em paralelo, consolidada ou não entre si, através de pedaços de
chapas ou perfis metálicos em cujos externos são aparafusadas uma ou mais chapas de
gesso acartonado, conforme ilustra a figura 3.12. Devido à possibilidade de assumir
larguras variadas, estas paredes permitem a passagem de tubulações especiais, podendo
atingir grandes alturas, pois as estruturas são solidarizadas entre si, com melhor
desempenho acústico, aplicando-se lãs minerais de acordo com a figura 3.13 e fixação de
peças sanitárias e bancadas pesadas através de suportes especiais ou reforços na estrutura.

Figura 3.12 – Parede com estrutura dupla sem lã.

Figura 3.13 – Parede com estrutura dupla de duas ou mais chapas.

3.4.Elementos de Projeto

3.4.1.Designação das paredes
As paredes em chapas de gesso acartonado seguem a seguinte forma de designação
(medidas em mm):
Largura da estrutura

Número / tipo e espessura

(montante) em mm.

da chapa de gesso
acartonado

PAREDE 72 / 48 / 600 / 2ST 12,5 / LM 16/50

Espessura total da

Espaçamento horizontal

parede, em mm.

entre montantes, em mm.

Lã mineral,
densidade em kg/m3 e
espessura em mm.

Paredes especiais ou “separativas” podem ter designações diferentes, de acordo com
cada fabricante, podendo ser apresentado o vão interno entre as chapas de gesso em vez da
largura do montante. Por exemplo, S 140/90 indica uma parede separativa com montantes

defasados, uma linha de montantes de 70mm ou 48mm para cada face da parede, conforme
ilustra figura abaixo (MITIDIERI FILHO, 1997).

Figura 3.14 – Detalhe – Parede separativa (REVISTA TÉCHNE N° 30, MITIDIERI
FILHO, 1997).

3.4.2. Juntas de movimentação

As juntas de movimentação devem ser adotadas em paredes de grandes dimensões,
de forma a evitar problemas de fissuração por movimentações higrotérmicas. Para paredes
com simples estrutura e uma camada de chapa de gesso acartonado em cada face,
recomenda-se uma junta de movimentação a cada 50m2. No caso de paredes com estrutura
simples, com duas camadas de chapas de gesso em cada face, recomenda-se uma junta a
cada 70 m2. Em qualquer caso, a distância máxima entre juntas deve ser de 15m (RT/IPT
N° 013, PLACO, 2001).

As juntas devem ser protegidas de forma a garantir o isolamento acústico e a
resistência ao fogo da parede. Alguns exemplos de juntas são apresentados na figura 3.15 e
3.16.

Junta simples (mm):

Junta protegida (mm):

Usada quando a parede não precisa ter

Resistente ao fogo e isolada acusticamente.

resistência ao fogo ou isolamento
acústico.
Figura 3.15 – Detalhes das juntas de movimentação entre painéis (REVISTA TÉCHNE N°
30, MITIDIERI FILHO, 1997).

Junta protegida:
Para parede resistente
ao fogo – garantindo
2 horas de resistência
ao fogo

Junta simples

Figura 3.16 – Detalhes das juntas de movimentação entre painéis (ARQUIVO
ELETRÔNICO LAFARGE, 2002).

3.4.3. Juntas Flexíveis ou Telescópicas

As paredes permitem uma certa movimentação ou acomodação, em função de
deformações da estrutura suporte, pois possuem folgas entre seus componentes,
especificamente entre montantes e guias, e entre chapas de gesso e estrutura (lajes ou
vigas).

Todavia, para estruturas mais flexíveis ou deformáveis, devem ser previstos
detalhes especiais para acomodação aos esforços, como as juntas flexíveis ou telescópicas
indicadas na seguinte ilustração:

Figura 3.17 – Detalhes de junta telescópica ou flexível (REVISTA TÉCHNE N° 30,
MITIDIERI FILHO, 1997).

Figura 3.18 – Detalhes de junta telescópica ou flexível (ARQUIVO ELETRÔNICO
LAFARGE, 2002).

3.5.Desempenho das Paredes de Gesso Acartonado e Detalhes construtivos

Por meio de ensaios, verificações, modelos físico-matemáticos, julgamento técnico
e inspeções em protótipos e unidades já construídas, pode ser avaliado o comportamento
potencial de um produto inovador. Através desta análise, pode-se elaborar um prognóstico
do desempenho potencial do produto ou sistema (A CONSTRUÇÃO SÃO PAULO, 1976).

Além de todos os ensaios realizados para avaliação do desempenho do sistema
construtivo, é necessário que ocorra a correta montagem na obra, desde o transporte e
estocagem do material até a marcação, fixação das guias, tratamento das juntas entre chapas
e acabamento final, para que o sistema apresente desempenho equivalente ao avaliado.

Nas tabelas a seguir, constam parâmetros de desempenho acústico e segurança ao
fogo, de acordo com dados fornecidos pelas empresas de chapas de gesso acartonado Placo,
Knauf e Lafarge, além de limitações de altura das paredes para efeito de esforços
mecânicos, em função dos sistemas e tipos de chapas de gesso acartonado mais empregados
atualmente.

Tabela 3.3 – Especificação e desempenho das paredes de gesso acartonado
(SISTEMAS LAFARGE GYPSUM, 2001).
Desempenho das paredes - LAFARGE
Índice de

Altura
Resistência

limite
Tipo

Dist.

(mm)

entre

(m)

montantes simples

duplo

N°

Peso

ao fogo

de

(kg/m2)

(min.)

painéis

ST

RF

isolamento
acústico
Rw dB
Sem lã Com lã
mineral mineral

Paredes de divisão entre unidades independentes
D 125/75

60

3,75

4,50

4BR 12,5

42

60

120

45

52

40

4,15

4,95

4BR 12,5

42

60

120

45

52

Paredes de divisão entre unidades e circulação
D113/75

60

3,40

4,00

3BR 12,5

32

30

60

41

45

40

3,75

4,45

3BR 12,5

32

30

60

41

45

Paredes de divisão interna de uma mesma unidade
D100/75

60

3,15

3,70

2BR 12,5

22

30

30

39

45

40

3,45

4,10

2BR 12,5

22

30

30

39

45

Paredes de divisão interna de uma mesma unidade (incorporando vigas, pilares e tubulações)
DL140/48

60

3,60

4,30

2BR 12,5

22

30

30

45

52

4,50

5,50

4BR 12,5

42

60

120

48

55

Parede para grande pé-direito
SL160/48

60

Paredes de alto desempenho acústico
S120/48

60

---

2,60

4BR 12,5

42

60

120

---

60

S160/75

60

2,90

3,45

4BR 12,5

42

60

120

---

61

Tabela 3.4 – Especificação e desempenho das paredes de gesso acartonado (PAREDES
PLACOSTIL, CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES, 2001).
Desempenho das paredes – PLACO DO BRASIL
Índice de

Altura
limite
Tipo

Dist.

(mm)

entre

Espessura total /

Resistência

(m)

montantes simples

duplo

N°

Peso

ao fogo

de

(kg/m2)

(min.)

chapas

isolamento
acústico
Rw dB

Chapa Chapa Sem lã Com lã

largura estrutura

tipo

tipo

ST

RF

de

de

vidro

vidro

72/48

60

2,60

3,00

2BR12,5

22

30

45

36/37

43/44

72/48

40

2,80

3,30

2BR12,5

22

30

45

36/37

43/44

98/48

60

3,00

3,60

2BR12,5

42

60

120

42/44

49/50

98/48

40

3,30

4,00

4BR12,5

42

60

120

42/44

49/50

96/70

60

3,00

3,60

2BR12,5

22

30

45

39

45/46

96/70

40

3,30

4,00

2BR12,5

22

30

45

39

45/46

100/70

60

3,20

3,80

2BR15

26

30

60

39

46

100/70

40

3,60

4,20

2BR15

26

30

60

39

46

116/90

60

3,40

4,00

2BR12,5

22

30

45

39

45/46

116/90

40

3,70

4,80

2BR12,5

22

30

45

39

45/46

120/90

60

3,70

4,40

2BR15

26

30

60

39

46

120/90

40

4,10

4,80

2BR15

26

30

60

39

46

120/70

60

3,80

4,50

4BR12,5

42

60

120

44/45

50/53

120/70

40

4,20

5,00

4BR12,5

42

60

120

44/45

50/53

S140/70

60

2,80

3,30

4BR12,5

44

60

120

---

60

S140/70

40

3,00

3,60

4BR12,5

44

60

120

---

60

Tabela 3.5 – Especificação e desempenho das paredes de gesso acartonado (KNAUF
SISTEMAS DE CONSTRUÇÃO A SECO, 2001).
Desempenho das paredes – KNAUF
Índice de

Altura
Resistência

limite
Tipo

Dist.

(mm)

entre

Espessura total /

montan

largura estrutura

tes

(m)

simples

duplo

N°

Peso

ao fogo

de

(kg/m2)

(min.)

chapas

ST

RF

Perfil48

60/40

3,60

3,60

2BR12,5

24

30

---

Perfil70

60

3,75

---

2BR12,5

24

---

30

Perfil70

60/40

3,00

3,00

2BR15

29

30

---

Perfil48

60

2,75

---

2BR12,5

25

---

60

Perfil48

60/40

3,00

3,00

2BR12,5

25

---

60

Perfil70/90

60/40

2BR15

30

---

60

3,00/3,60 3,00/3,60

W112 – com lã de vidro – 50mm (60 e 90 min.) e lã de rocha 30mm (120min.)
Perfil 48

60/40

3,60

3,60

4BR12,5

48

60

---

Perfil 70/90/100

60/40

3,60

3,60

4BR12,5

43

60

---

Perfil 48

40

4,50

---

4BR12,5

48

90

---

Perfil 48

40

5,00

---

4BR15

53

120

---

Perfil 48

60/40

3,00

3,00

4BR12,5

48

---

120

Perfil 70/90/100

60/40

3,60

3,60

4BR12,5

43

---

120

---

120

W115 – com lã de rocha 40mm
60

acústico
Rw dB
Sem lã Com lã
mineral mineral

W111 – com lã de rocha 40mm

Perfil 70

isolamento

6,00 - paralelo

2BR15

IMPORTANTE:
1. Para efeito da limitação da altura da parede, foi considerado o montante com
espessura de 0,5 mm.
2. O desempenho da parede depende da correta montagem em obra.

A seguir, são apresentados comentários sobre as seguintes exigências dos usuários:
•

Desempenho estrutural;

•

Resistência à Umidade;

•

Durabilidade;

•

Isolamento acústico;

•

Resistência ao fogo.

3.5.1. Desempenho Estrutural

O sistema de paredes de gesso acartonado destina-se a paredes de uso interno e não
estruturais, portanto, seu desempenho estrutural limita-se à verificação do atendimento dos
seguintes requisitos e critérios de desempenho:
•

Impactos de corpo mole e corpo duro;

•

Esforços transmitidos por peças suspensas;

•

Esforços transmitidos por solicitações transmitidas por portas.

Além destes citados acima, o sistema precisa atender ao dimensionamento correto
das espessuras dos montantes e dos afastamentos entre estes, como descritos no item 3.2.2,
a fim de garantir a sua estabilidade e demais exigências de desempenho.

Também é necessário ter cuidado na fixação dos montantes nas guias superiores,
observando sempre para que tenha uma folga entre o topo do montante e a guia (efeito
telescópico), minimizando desta forma, o efeito de futuras deformações da estrutura sobre
as paredes.

3.5.2. Resistência à Umidade

No sistema com paredes de gesso acartonado, em ambientes molháveis, como
cozinhas, banheiros e áreas de serviço, é necessário que as paredes sejam executadas com
as chapas “resistentes à umidade” (RU), ou seja, as chapas verdes. Estas chapas são
constituídas por gesso e aditivos que as tornam resistentes à umidade, o que lhes garante
um melhor desempenho em ambientes expostos à umidade. De acordo com a NBR 14.715,
a absorção máxima de água para as chapas resistentes à umidade (RU) é de 5%.

Porém, este material hidrofugante não garante total resistência às chapas quando em
contato direto e prolongado com a água. Sendo assim, são previstos detalhes especiais de
impermeabilização na base da parede e no encontro com o piso. Na impermeabilização,
podem ser empregados sistemas a frio, à base de betume e elastômeros, reforçados por tela
de poliéster ou lã de vidro.

Fig. 3.19 A

Fig. 3.19B
Figura 3.19 – Detalhes de proteção da base da parede, com o uso de chapas resistentes à
umidade (RU), recomendados para áreas úmidas de banheiros, cozinhas e áreas de serviço
(MANUAL SISTEMAS PLACOSTIL, 2001).

Figura 3.20 – Detalhe de proteção da base da parede com perfil de impermeabilização
(REVISTA TÉCHNE N° 30, MITIDIERI FILHO, 1997).

Como revestimento das paredes destes ambientes, podem ser aplicadas cerâmicas
com baixa absorção de água assentadas com argamassa flexível ou outros materiais
impermeáveis, como pinturas ou revestimentos plásticos. Todo o cuidado deve ser tomado
na execução do rejunte destas peças cerâmicas. É recomendada a utilização de material

especial para a aplicação e acabamento do rejunte, uma vez que estas não produzem microfissuras e mantêm a umidade necessária à cura.

Em ambientes molháveis, sobretudo nos boxes de banheiros onde a incidência de
água ou a exposição ao vapor são maiores, as chapas resistentes à umidade podem ser
substituídas por chapas mais resistentes a estes fatores, como as chapas cimentícias desde
que atendam às normas específicas. Estas chapas são compostas por cimento e agregados,
sendo reforçadas com véus de fibras de vidro dos dois lados (REVISTA TÉCHNE N°62,
2002).

As chapas cimentícias possuem espessura de 13mm e os montantes internos da
parede ficam distantes entre si 40cm de eixo a eixo. Os montantes são aparafusados às
guias com parafusos flangeados de cabeça lentilha ou rebitados. Nas placas, são aplicados
parafusos de 20mm a 50mm das bordas, a cada 20cm ao longo dos montantes e guias. Na
parte superior e inferior das paredes, é necessário folga de 1cm como nas paredes com
chapas de gesso acartonado.

A fita de reforço das juntas é de fibra de vidro, resistente ao ataque de substâncias
alcalinas, cobertas completamente pela argamassa de calafetação, que pode ser flexível à
base de resinas acrílicas (REVISTA TÉCHNE N°62, 2002).

Figura 3.21 – Detalhe do rejunte entre chapas cimentícias utilizadas no box do banheiro.

Opcionalmente, quando do emprego de chapas de gesso acartonado resistentes à
umidade, pode ser adotada a impermeabilização de toda a chapa, com material betuminoso
ou acrílico, porém, o revestimento final deve ser sempre impermeável.

3.5.3.Durabilidade

As paredes de gesso acartonado resistem a impactos normais de uso, não devendo
ser submetidas a choques mecânicos anormais, que poderão produzir avarias nas mesmas.
Da mesma forma, não devem ser submetidas à ação anormal de objetos pontiagudos, os
quais poderão perfurar ou riscar as paredes. A despeito disso, as paredes poderão ser
reparadas, empregando-se as mesmas fitas perfuradas que são utilizadas para tratamento de
juntas entre placas, ou ainda por telas de poliéster, trechos de placas de gesso e massa
apropriada para rejuntamento (REVISTA TÉCHNE N°44, 2000).

Quanto às paredes de áreas molháveis, torna-se necessário reparar imediatamente
eventuais vazamentos de água nas instalações, deslocamentos ou falhas em revestimento,
falhas no piso e na impermeabilização, de forma a não permitir o contato prolongado da
água com a chapa de gesso acartonado.

Outra condição necessária para garantir a durabilidade do sistema em estudo é a
utilização do sistema completo, não só chapas, guias, montantes, massas e fitas, mas
também tirantes para reforços e fixação de caixas elétricas, louças e outros, evitando-se
desta forma as “gambiarras” que surgem de última hora nas obras como soluções
imediatistas e improvisadas que se configuram num provável foco de problema e
manutenção futura. Proteções de plástico nos furos dos montantes, por onde passam
tubulações elétricas e hidráulicas, são apropriadas para evitar danos à tubulação. Estas
proteções também se fazem necessárias no caso de tubulações de cobre, a fim de se evitar a
corrosão galvânica dos tubos.

Figura 3.22 - Proteção dos furos dos montantes com anéis plásticos.

Finalmente, vale sempre ressaltar que toda peça de madeira utilizada para reforço
interno de fixação, quer seja de portas ou peças suspensas, devem ser tratadas com soluções
inseticidas e fungicidas hidrossolúveis em autoclave, de modo a se evitarem possíveis
infestações. As substâncias utilizadas no tratamento das peças não devem ter ação corrosiva
sobre os perfis metálicos. Os reforços de ancoragem são colocados entre os montantes
metálicos, nos locais onde estiverem previstas fixações de gabinetes, armários, pias,
corrimãos, etc. Para essa aplicação, devem ser utilizadas peças de compensado 18mm
(fenólico) de pinus tratado com CCA, fixadas entre montantes, como mostra a figura 3.23.

Figura 3.23 – Peças de madeira utilizadas para reforços de fixação nas paredes de gesso
acartonado.

3.5.4. Isolamento Acústico

O isolamento acústico tem como objetivo melhorar a audibilidade de sons
desejáveis e isolar ou enfraquecer os sons inadequados, ou seja, o ruído, que pode ser
considerado nocivo à saúde, pois está comprovado que perturba o ritmo biológico do
indivíduo, podendo causar stress, surdez, perda de concentração, da criatividade e até levar
as pessoas a cometerem erros. Em alguns ambientes, a falta de tratamento acústico provoca
a perda da privacidade, o que é um problema crescente nos grandes centros e,
particularmente, nas habitações de usos múltiplos. A preocupação com o conforto acústico
é cada vez maior e o cliente final mais exigente (REVISTA TÉCHNE N°48, 2000).

A energia sonora é absorvida e transformada em calor sempre que encontra um
material de estrutura porosa como a lã mineral, que pode absorver de 30 a 100% da energia
incidente, dependendo da espessura do material e da freqüência do ruído. Em uma
edificação com suficiente quantidade de material absorvente acústico, o som tende a se
comportar como se não houvesse obstáculos, ou seja, à medida que nos afastamos da fonte
sonora, ocorre uma atenuação semelhante à que ocorreria ao ar livre. Os materiais para
absorção acústica são de baixa e média densidade, fibrosos ou de poros abertos (10°
SEMINÁRIO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS INTEGRADAS, 2001).

Nas paredes de gesso acartonado, pode-se ter um bom isolamento acústico
compondo as chapas de gesso acartonado com lã mineral em seu interior; proposta que se
mostra mais vantajosa, pois proporciona além do isolamento acústico, rapidez de
montagem, leveza estrutural e melhor relação custo x benefício.

O emprego de materiais absorventes acústicos melhora significativamente a isolação
acústica das paredes de gesso acartonado. As lãs minerais (lã de vidro ou lã de rocha) são
excelentes absorventes.

Para obtenção de paredes com alto nível de redução sonora, cujo poder de isolação
sonora é superior a das convencionais, têm-se algumas opções, entre elas, as paredes de
gesso acartonado com lã mineral (lã de rocha e lã de vidro), que melhora significativamente
a isolação acústica destas paredes. Estas lãs são excelentes absorventes acústicos, sendo
compostas por materiais fibrosos (REVISTA TÉCHNE N°43, 1999).

As densidades mais usuais de lã mineral utilizada neste sistema para isolação
acústica estão compreendidas na faixa de 15 a 35 kg/m3 (melhor relação custo x benefício).

3.5.4.1. Soluções acústicas:

Todos os problemas apontados anteriormente, como perda de audição, dificuldade
de comunicação, desconforto e ausência de privacidade podem ser eliminados através de
um tratamento acústico adequado. Muitos dos problemas podem ser convenientemente
solucionados através das seguintes ações:
•

Tratamento da fonte de ruído seja através de ações mecânicas corretivas, aplicação
de material absorvente acústico (lã de rocha ou de vidro) ou até mesmo
enclausuramento da fonte sonora;

•

Construir paredes com montantes independentes, ou seja, uma estrutura para cada
face da parede;

•

Sobrepor chapas de gesso acartonado em cada face das paredes, em duas ou até
mesmo três chapas, de acordo com o isolamento acústico requerido;

•

Aumentar a espessura da parede mantendo as demais características especificadas.

As paredes de uma habitação têm várias funções; entre elas, a função de isolação
acústica dos ambientes. Dependendo do uso da edificação, este é um fator primordial.

Tem-se como conceito básico que, quanto maior for a massa desta parede, maior
será sua isolação acústica; desta maneira, associa-se a idéia de quanto mais pesada for a
parede melhor será seu desempenho.

Realmente, a isolação acústica está diretamente ligada ao peso específico de cada
material; desta maneira, quanto mais pesado, maior será sua isolação. Porém, há um
eficiente sistema acústico denominado massa – mola – massa cuja resultante desta
descontinuidade de meios proporciona resultados superiores a sistemas pesados com um
único tipo de material (10° SEMINÁRIO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
INTEGRADAS, 2001).

Esse fator é observado e comprovado quando comparamos paredes de alvenaria
convencional, ou até mesmo de concreto, com paredes de gesso acartonado conforme
Tabelas 3.6, 3.7 e 3.8. As paredes de gesso acartonado formam o sistema massa (gesso) +
mola (ar ou lã mineral) + massa (gesso). O sistema aumenta seu isolamento quando
acrescenta-se lã mineral em seu interior, pois a lã, como um excelente absorvente acústico,
fortalece a função mola (10° SEMINÁRIO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
INTEGRADAS, 2001).

A isolação acústica do sistema de paredes de gesso acartonado é um ponto forte
deste método construtivo, pois tem flexibilidade de atender aos mais variados índices de
isolação acústica. Esta característica sobressai–se em relação às paredes de alvenaria
convencional, pois elas têm um determinado índice de isolação e, para adaptá-lo, não é tão
simples como no sistema de paredes secas. Soluções simples de baixo custo, como
acrescentar lã mineral ou chapa de gesso, aumentam significativamente o índice de isolação
acústica destas paredes como mostram as tabelas 3.6 e 3.7. Desta maneira, tem sido
possível obterem-se, mediante variações de sua composição, resultados acústicos
satisfatórios que atendam às necessidades do usuário.

Tabela 3.6 – Exemplo de desempenho acústico de paredes de chapas de gesso
acartonado com lã mineral (10° SEMINÁRIO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
INTEGRADAS, 2001).
DESEMPENHO ACÚSTICO DE PAREDES DE GESSO ACARTONADO COM LÃ MINERAL

TIPOS DE
PAREDES

Espessura –
Rw

75

100

100

125

150

41 dB

51 dB

44 dB

52 dB

58 dB

Rw – índices de redução sonora ponderada / medidas em mm.

Tabela 3.7 – Exemplo de desempenho acústico de paredes de chapas de gesso
acartonado sem lã mineral (10° SEMINÁRIO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
INTEGRADAS, 2001).
DESEMPENHO ACÚSTICO DE PAREDES DE GESSO ACARTONADO SEM LÃ MINERAL
33dB

43dB

39dB

46dB

A seguir, são apresentados, na Tabela 3.8, dados de Classe de Transmissão de Som
Aéreo (CTSA) em alvenarias, para comparação destas paredes com as paredes de chapas de
gesso acartonado apresentadas na página anterior.

Tabela 3.8 – Classe de Transmissão de Som Aéreo (CTSA) em alvenaria (10°
SEMINÁRIO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS INTEGRADAS, 2001).
CTSA – CLASSE DE TRANSMISAO DE SOM AEREO

38dB

39dB

36dB

47dB

43dB

(Obs.: medidas em centímetros)

3.5.5. Resistência ao Fogo

O gesso tem, aproximadamente, 21% de seu peso composto por água quimicamente
combinada, que contribui decisivamente para seu desempenho quando submetido à ação do
incêndio.

Quando uma parede com chapas de gesso acartonado é exposta ao incêndio, a água
quimicamente combinada é liberada na forma de vapor, atuando como barreira térmica, até
que se complete o processo de calcinação da gipsita. A temperatura diretamente atrás da
frente de calcinação é pouco superior à temperatura de ebulição da água.

A chapa de gesso já calcinado que se mantém em posição vertical, continua a atuar
como uma barreira, protegendo as chapas seguintes e a estrutura de aço, da ação direta das
chamas

do

incêndio

(1°

SEMINÁRIO

DE

SOLUÇÕES

TECNOLÓGICAS

INTEGRADAS, BERTO, 1998).

Através destes mecanismos, as paredes de gesso acartonado funcionam como
barreiras que impedem a progressão do incêndio.Para efeito da proteção contra incêndio
das habitações, devem-se distinguir os tipos e as funções das paredes em:
•

Compartimentação – subdivisão dos pavimentos em distintas áreas, impedindo a
progressão do incêndio e evitando que alcance grandes áreas;

•

Enclausuramento – contorno de áreas de segurança como escadas de emergência,
elevadores de segurança com shafts, onde o fogo e a fumaça não podem ingressar;

•

Envoltória – paredes externas que devem garantir o isolamento do risco de incêndio,
tendo em conta edifícios e / ou pavimentos adjacentes.

3.5.5.1.Resistência das paredes ao fogo

Sabe-se que os incêndios se desenvolvem, normalmente, em três fases distintas (fase
inicial, fase de inflamação generalizada e fase de extinção) e que na fase de inflamação
generalizada, há o desenvolvimento de grande quantidade de calor. Nesta fase, estabelecese a possibilidade de propagação do incêndio dentro do edifício e para edifícios vizinhos e
ocorre o comprometimento das propriedades originais dos elementos construtivos. Já na
fase inicial, estabelece-se a possibilidade de propagação da fumaça dentro do edifício, que
se agrava quando a inflamação generalizada é alcançada.

Figura 3.24 – Fases de desenvolvimento do incêndio (10° SEMINÁRIO DE SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS INTEGRADAS, 2001).

A cada situação distinta de incêndio, associa-se um potencial destrutivo próprio
definido, especialmente, pela duração da fase de inflamação generalizada e pelas
temperaturas alcançadas.

A capacidade das paredes com chapas de gesso acartonado de suportar a ação do
incêndio deve fazer frente ao potencial destrutivo assumido pelo incêndio. Por esta razão, é
necessário quantificar esta capacidade, que se denomina “resistência ao fogo”, de forma
que sejam escolhidas para as distintas situações de risco, tipos de paredes capazes de
apresentar desempenho à altura das condições de exposição.

A determinação da resistência ao fogo é feita através de ensaios laboratoriais,
seguindo-se o método NBR 10.636/89 – “Paredes divisórias sem função estrutural –
Determinação da resistência ao fogo”, expondo-se uma face do corpo-de-prova,
representativo da parede que se deseja avaliar, à elevação padronizada de temperatura em
função do tempo. Verifica-se por quanto tempo o corpo-de-prova satisfaz aos critérios de
avaliação determinando-se, em função disto, o tempo de resistência ao fogo (1°
SEMINÁRIO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS INTEGRADAS, BERTO, 1998).

As paredes podem ser classificadas por meio dos ensaios de resistência ao fogo, nas
categorias corta-fogo, pára-chamas ou estáveis ao fogo, em função do atendimento a um ou
mais dos seguintes critérios de avaliação:
•

Estabilidade – integridade da parede e resistência da face não exposta ao fogo, a
choques mecânicos (impacto de corpo duro);

•

Estanqueidade – não passagem de gases quentes, fumaça ou chamas para a face não
exposta ao fogo;

•

Isolamento Térmico – limite de elevação da temperatura superficial da face não
exposta do elemento construtivo.

As paredes corta-fogo são aquelas que atendem aos 3 (três) critérios, as paredes
pára-chamas atendem apenas aos 2 (dois) primeiros e as paredes estáveis ao fogo atendem
apenas ao primeiro critério.

As paredes de gesso acartonado e estrutura de perfis de chapa de aço dobrada,
correspondem a um desempenho bom para paredes corta-fogo de acordo com as
composições descritas a seguir:
•

Paredes com duas chapas de gesso acartonado tipo Standard e estrutura simples – 30
minutos;

•

Paredes com quatro chapas de gesso acartonado tipo Standard e estrutura simples –
60 minutos;

•

Paredes com quatro chapas de gesso acartonado tipo Resistente ao Fogo (RF) e
estrutura simples – 120 minutos.

3.6. Montagem das Paredes internas de Chapas de Gesso Acartonado

3.6.1. Ferramentas básicas

O sistema construtivo de paredes de chapas de gesso acartonado, pela leveza de seus
materiais componentes, necessita de ferramentas simples e de fácil manuseio. A execução
das paredes pode ser dividida em 3 (três) fases ou etapas: marcação, montagem e
acabamento.

Marcação – as ferramentas resumem-se na trena e marcador a laser para definir
alinhamentos, prumos e níveis; a marcação pode ser executada também com o auxílio de
linhas e pó xadrez.

Montagem – são empregadas serras e faca retrátil ou estilete, para corte de chapas e de
sarrafos; tesouras para corte de perfis metálicos (montantes e guias); furadeira e brocas tipo
copo, para execução de aberturas nas chapas de gesso; parafusadeira, para fixação das
chapas à estrutura metálica; plaina para desbaste das chapas e alavanca levantadora para
posicionamento das chapas de gesso.

Acabamento – espátulas e desempenadeiras metálicas, de diversos formatos para arremates
de massa sobre as juntas entre as chapas.

3.25 A – Alicate – punção

3.25 B - Tesoura para chapas

3.25 C - Tesoura elétrica

3.25 D - Lixadeira manual

3.25 E - Estiletes

3.25 F - Serra-copo

3.25 G – Desempenadeiras

3.25 H - Furadeira e

3.25 I - Bandeja de inóx

parafusadeira

3.25 J - Nível a laser

3.25 K - Parafusadeira

3.25 L - Misturador de

automática

massas

Figura 3.25 – Algumas ferramentas utilizadas na montagem das paredes internas de chapas
de gesso acartonado (KNAUF SISTEMAS DE CONSTRUÇÃO A SECO, 2001).

3.6.2.Procedimento de montagem

A montagem só deve ser iniciada mediante projeto de especificação das paredes de
gesso acartonado, projeto de elétrica, hidráulica e demais projetos necessários para
execução das paredes internas. A área de trabalho deve estar limpa e seca, a cobertura
executada, o contrapiso deve estar finalizado e no caso das paredes externas serem de
alvenaria, o emboço deve estar acabado.

3.6.2.1.Marcação e fixação das guias – inicialmente, marca-se a posição das guias do piso
e do teto através dos eixos da obra, e os pontos de referência dos vãos de portas e os locais
de fixação de cargas suspensas pesadas. Nos locais de encontro entre paredes, formando um
“T” ou nas junções onde se forma um “L”, é aconselhável deixar um espaço entre as guias
para colocação das chapas de gesso acartonado, como mostra a figura 3.26. As guias devem

ser fixadas a cada 60 cm no piso e no teto, utilizando-se preferencialmente bucha e parafuso
ou também com pino de aço aplicado com pistola de fixação.

Caso haja necessidade de colagem, em condições especiais, deve ser consultado o
fabricante. Deve-se conferir as medidas e esquadros antes de continuar a execução das
paredes. Para paredes com uma chapa de cada lado, deve-se deixar folga de 1,5 cm entre as
guias; para fixação das chapas e paredes com chapas duplas deve-se deixar folga de
aproximadamente 3 (três) cm entre as guias para fixar as chapas.

Folga para colocação
da(s) chapa (s) de gesso acartonado

Figura 3.26 – Detalhe de fixação das guias de piso. Encontro formando um “T”, com
espaço entre as guias (MANUAL DE SISTEMAS PLACOSTIL, 2001).

3.6.2.2.Locação e fixação dos montantes e reforços – os montantes são posicionados
verticalmente, no prumo, de acordo com a modulação das chapas, no interior das guias a
cada 40 cm ou 60 cm, dependendo do projeto da parede. Devem ter aproximadamente a
altura do pé-direito com folga de 1 (um) cm em relação à guia na parte superior da parede.
Os montantes são encaixados nas guias inferiores sem deixar folga. Nas guias superiores, é
preciso respeitar folga de 1 (um) cm, a partir do teto. Após a execução das instalações no
interior da parede, os montantes são fixados na guia de piso com grampos. Quando os
montantes são duplos, devem ser solidarizados entre si com parafusos espaçados de, no
máximo, 40 cm. O montante inicial é fixado nas guias de piso e teto e nas paredes laterais
ou pilares onde inicia-se a parede de gesso. Nos vãos de porta, podem ser utilizados
montantes duplos ou simples com reforço de madeira interno.

Figura 3.27 – Detalhe de fixação das guias de piso e teto seguido do encaixe dos montantes
verticais pelo montador (SISTEMA PLACOSTIL, 2001).

3.6.2.3.Posicionamento dos elementos de fixação de peças suspensas no interior das
paredes - são colocados sarrafos de madeira tratada contra cupins e fungos, nos quais serão
parafusados armários, gabinetes e outras peças de peso considerável, que ultrapassem os
valores de cargas de uso recomendados para fixação direta nas chapas de gesso. É
importante que esses componentes estejam previamente locados em projeto para se saber
onde parafusar as peças suspensas.

Em alguns casos, as peças podem ser fixadas diretamente nas chapas de gesso,
desde que respeitem os limites de cargas recomendados pelos fabricantes. Observar sempre
um coeficiente de segurança da ordem de 3 (três), para as cargas de uso, ou seja, limitar a
carga de uso, por ponto, a um terço do valor da carga limite para um determinado tipo de
fixação e sistema de parede. Já estão sendo comercializados no mercado vários tipos de
“chumbadores” e “buchas” especialmente desenvolvidos para a fixação de peças nestes
tipos de paredes. Alguns modelos de chumbadores para cargas leves e médias são
apresentados na figura 3.28 e suas respectivas cargas de uso recomendadas.

Figura 3.28 - Chumbadores para cargas leves e médias. Fabricantes - Hilti, ITW e Fisher
Brasil (REVISTA TÉCHNE N° 56, MITIDIERI FILHO, 2001).

Tabela 3.9 – Cargas de uso recomendadas para chumbadores - cargas leves e médias
(REVISTA TÉCHNE N° 56, MITIDIERI FILHO, 2001).
Tipo de
parede

Fabricante

Carga suspensa Mão-francesa

Cantoneira (75 mm x 75 mm)

(Referencia Técnica
IPT)

Tipo de fixação

Carga

Tipo de fixação

de uso

Carga
de uso

D72/48/600

Lafarge(RT/IPT 005)

Toggler Bolt ¼”

13kg

PS 12 x 1 7/16”

10kg

D98/48/600

Lafarge(RT/IPT 005)

Toggler Bolt ¼”

27kg

PS 12 x 1 7/16”

13kg

S140/70/600

Lafarge(RT/IPT 005)

Toggler Bolt ¼”

27kg

PS 12 x 1 7/16”

13kg

D72/48/600

Lafarge(RT/IPT 005)

Reforço madeira

50kg

---

---

72/48/600

Placo(RT/IPT 006)

Fischer K54

10kg

Fischer K54

10kg

72/48/400

Placo(RT/IPT 006)

Toggler Bolt 3/16”

13kg

Hilti HLD2

13kg

72/48/400

Placo(RT/IPT 006)

---

---

Grip-tite

3kg

W111-73/48/600

Knauf (RT/IPT 012)

Bucha de expansão

19kg

Bucha de expansão

21kg

W112-98/48/600

Knauf (RT/IPT 012)

5/16” corpo metálico

30kg

5/16” corpo metálico

33kg

3.6.2.4.Instalações elétricas – os eletrodutos das instalações elétricas são colocados antes
do fechamento da parede. As caixinhas convencionais de elétrica fixadas em travessas que

se encaixam e são parafusadas entre dois montantes, posicionadas especificamente para este
fim. Estas travessas podem ser próprias para este fim, como as fixações telescópicas, ou
desenvolvidas com o mesmo material das guias de piso e teto. Para a passagem dos
eletrodutos rígidos ou flexíveis, são usados passadores de tubos e cabos, peça que protege o
orifício do montante, possibilitando o apoio das tubulações e cabos, sem a possibilidade de
corte ou corrosão do material elétrico.

Travessas metálicas
Figura 3.29 – Detalhe da fixação das caixas de elétrica e da passagem de eletrodutos.

Eletrodutos

Travessas para apoio dos eletrodutos

Figura 3.30 –Passagem dos eletrodutos antes do fechamento da parede.

Além das caixinhas elétricas convencionais, podem ser usadas as caixas elétricas
desenvolvidas para o sistema da linha DryFix. São caixas elétricas próprias para o sistema
com fácil instalação, como mostra a figura 3.31.

Trava da caixa elétrica
Figura 3.31 –Detalhe caixa de passagem da linha Dryfix (CATÁLOGO TÉCNICO
ASTRA, 2002).
Seqüência de instalação das caixas elétricas da linha Dryfix:

Marca-se a parede.

Executam-se os cortes.

Remover arestas com serra.

Rompem-se os tampões por onde entrarão
os conduítes corrugados e a caixa.

Figura 3.32 –Detalhes de instalação das caixas elétricas da linha Dryfix (CATÁLOGO
TÉCNICO ASTRA, 2002).

3.6.2.5.Instalações hidráulicas – os tubos das instalações hidráulicas também são
colocados antes do fechamento da parede. Os pontos terminais das tubulações são fixados
em travessas, que por sua vez são fixadas entre os montantes. As instalações precisam ser
testadas antes do fechamento final das paredes.

Fixação utilizando calços para apoio das tubulações.
Figura 3.33 – Detalhe da fixação das instalações hidráulicas.

Para auxiliar a fixação das instalações hidráulicas convencionais podem-se utilizar
os produtos desenvolvidos para o sistema da linha DryFix, como luva e joelho que facilitam
a fixação de torneiras, chuveiros, pias e bacias sanitárias convencionais e para bacias
sanitárias com saída horizontal. Foi desenvolvido também um protetor para montantes
DryFix, que reveste a parte cortante dos furos dos montantes, protegendo as tubulações e
amortecendo vibrações. A seguir, o detalhe da luva, joelho e protetor para montante na
figura 3.34.

Luva

Joelho

Protetor para montante

Figura 3.34 – Detalhe das peças de fixação desenvolvidas para o sistema – DryFix
(CATÁLOGO TÉCNICO ASTRA, 2002).

Algumas técnicas já desenvolvidas nos Estados Unidos e Europa para as instalações
hidráulicas chegaram ao Brasil como o sistema flexível para distribuição de água,
conhecido como sistema PEX (Polietileno Reticulado), que é derivado do polietileno
normal que após algumas alterações em sua estrutura intermolecular, forma pontes unindo
moléculas, tornando-as mais coesas. Isso altera o comportamento físico do material, que
passa a ter desempenho termomecânico muito superior ao polietileno convencional
(ROCA, 2001).

A flexibilidade do PEX permite que ele passe através de tubos guias (conduítes), da
caixa de distribuição até o ponto de consumo, como numa instalação elétrica.

Figura 3.35 – Exemplo de sistema convencional com “Tes” (REVISTA TÉCHNE N° 44,
2000) e sistema PEX

O sistema flexível PEX possui características como resistência a altas temperaturas,
resistência à dilatação, à água congelada, resistência à corrosão química, resistência a
impactos, flexibilidade e inerte à corrosão galvânica. O sistema de distribuidor ou Manifold
possui terminais próprios para fixação em montantes de paredes de gesso acartonado, reduz
a variação de temperatura e pressão nos pontos de consumo, permite o uso de diâmetros
menores com a ausência de conexões e maior flexibilidade, permitindo o desvio de
obstáculos e encontrar o melhor caminho dentro das paredes de gesso acartonado
(REVISTA TÉCHNE N°26, 1997).

3.6.2.6.Fechamento com chapas de gesso – as chapas, preferencialmente, são utilizadas na
posição vertical e possuem comprimento de 2 (dois) cm menor que a altura do pé-direito.
Esta folga de 2 (dois) cm é devida à folga de 1 (um) cm na parte superior da parede para
absorver deformações estruturais e 1 (um) cm de folga na parte inferior da parede para
afastar a chapa do piso de acordo com figura 3.36, evitando contato com água ou umidade.
As juntas de um lado da parede devem ser desencontradas das juntas do outro lado, e
devem sempre estar sobre um montante.

Alavanca para
posicionamento da
chapa de gesso
acartonado
Folga com o piso.
Figura 3.36 – Detalhe do espaçamento de 1 (um) cm entre o piso e a chapa (MANUAL
SISTEMAS PLACOSTIL, 2001).

As chapas são parafusadas aos montantes (figura 3.37), com espaçamento de 30
(trinta) cm entre parafusos. Quando os montantes são duplos, o parafusamento é feito
alternadamente sobre cada montante. Este parafusamento é feito com o parafuso um pouco
inclinado em relação ao montante, de acordo com figura 3.38, sem perfurar totalmente o
cartão com a cabeça do parafuso.

Figura 3.37 – Fixação das chapas nos montantes metálicos (MANUAL SISTEMAS
PLACOSTIL, 2001).

Para que a cabeça do parafuso não fique reentrante ou saliente, é necessário regular
adequadamente o dispositivo da máquina parafusadeira. O comprimento do parafuso
precisa corresponder à espessura da chapa de gesso acartonado de acordo com o item
3.2.3.1, aumentando de 1cm para fixação à estrutura metálica.

Figura 3.38 – Detalhe de fixação do parafuso auto-atarrachante para que a cabeça não fique
reentrante ou saliente e sim, rente ao cartão. Tamanho do parafuso maior que 1 (um) cm da
estrutura metálica (MANUAL SISTEMAS PLACOSTIL, 2001).

Depois do fechamento da primeira face com as chapas de gesso acartonado, loca-se
as caixinhas de elétrica (Dryfix), conforme figura 3.39, que são locadas e fixadas de acordo
com o projeto ou realiza-se o corte para encaixe das caixas convencionais fixadas
anteriormente.

Figura 3.39 – Detalhe das caixinhas de elétrica (linha DryFix) fixadas na chapa de gesso
acartonado.

A lã mineral pode ser posicionada na parede após locação das tubulações elétricas e
hidráulicas, dos reforços internos e fixação da primeira chapa de gesso acartonado. Em
seguida, fixar a segunda chapa da parede alternando a posição das juntas nos montantes a
fim de não coincidi-las.

3.6.2.7.Tratamento das juntas entre chapas – o tratamento das juntas entre chapas de
gesso acartonado é feito com uma fita de papel microperfurada e com massa especial para
juntas. Inicialmente, aplica-se massa sobre a região das juntas entre chapas e também entre
chapas e superfícies de outra natureza. Nos encontros com superfícies de outra natureza,
como por exemplo, alvenaria ou teto, assegurar que a superfície esteja seca e sem pó.

Em seguida, é aplicada a massa e colocada a fita de papel reforçada sobre o eixo da
junta, impregnando novamente com massa e pressionando até eliminar o material excedente
com uma espátula (figuras 3.40A e 3.40B). O acabamento da junta é feito com uma
desempenadeira metálica de modo que a massa de rejuntamento fique faceando a superfície
das faces de gesso contíguas. Após a secagem, geralmente depois de 6 (seis) horas, é
aplicado o acabamento final na junta ao meio de uma fina camada de massa aplicada com
desempenadeira metálica, conforme mostra a figura 3.40C. Também é feita a aplicação de
massa nas cabeças dos parafusos para posterior acabamento.

3.40 A – Aplicação da fita de papel microperfurada já com massa no rebaixamento das chapas.

3.40 B – Compressão da fita para total aderência nas chapas de gesso acartonado e retirada do
excesso de massa.

3.40 C – Recobrimento da fita e da cabeça dos parafusos com massa para acabamento.
Figura 3.40 – Acabamento das juntas entre chapas com massa especial e fita de papel
reforçada microperfurada.

O tratamento das juntas de canto das paredes recebe o mesmo tratamento das
demais juntas como mostra a figura 3.41.

Compressão da fita já com massa no canto da parede.
Figura 3.41 – Acabamento das juntas de canto com massa especial e fita de papel reforçada
microperfurada.

3.6.3. Detalhes construtivos

3.6.3.1.Juntas em “L” e em “T” – As uniões / encontros mais usuais entre paredes no
sistema em estudo são por meio de juntas em “L” e juntas em “T” conforme ilustram as
figuras 3.42 e 3.43. Internamente, ambas as juntas são acabadas com a adoção da fita de
papel reforçado e a massa para juntas. Já externamente, as chapas e as juntas devem ser
protegidas da ação de choques mecânicos, adotando-se perfis metálicos especiais ou fitas
de papel com reforço em chapa de aço, de acordo com os itens 3.232, 3.233 e 3.234, ou
mesmo perfis curvos, quando se quer evitar a formação de cantos vivos.

Figura 3.42 – Detalhe da junta em “L” e junta “T” em parede simples, com uma chapa de
gesso acartonado em cada face.

Figura 3.43 – Detalhes da junta em “L” e em “T” em parede com chapas duplas nas duas
faces.

Figura 3.44 – Cantoneira para acabamento de canto curvo para as chapas de gesso
acartonado (MANUAL SISTEMAS PLACOSTIL, 2001).

3.6.3.2.Fixação de marcos de portas – Os marcos de portas devem ser sempre fixados
sobre montantes das paredes, preferencialmente enrijecidos internamente com madeira; em
particular, no caso da fixação de marcos em trechos intermediários da parede. No caso da
fixação da guia de topo, tanto a guia inferior como o trecho de guia imediatamente sobre o
marco, precisam ter abas viradas em 90 graus, com 20 cm de altura, de forma a conferir
maior estabilidade aos montantes. Na parte superior, entre o marco e a guia superior, na
região da “bandeira” da porta, é colocado um trecho de montante intermediário, para
fixação das chapas de gesso (caso de portas usuais) conforme figura 3.45.

Montantes intermediários

Batentes metálicos e de madeira

Abas viradas em 90° com 20 cm
Figura 3.45 – Detalhe de fixação de batentes metálicos e batentes de madeira.

Os montantes de fixação dos marcos devem ser fixados às guias inferior e superior.
As ombreiras do marco devem ser fixadas aos montantes metálicos em pelo menos 3 (três)
pontos, de cada lado, preferencialmente de forma alternada e não em linha. Podem ser
empregados marcos metálicos ou de madeira. No caso de fixação de 2 (dois) marcos
justapostos, ou seja, um de cada lado da parede, na mesma posição, o montante da parede
deve ser reforçado, ou com peça de madeira contínua, posicionada internamente ao
montante, ou com um perfil de guia envolvendo o montante como mostra figura abaixo
(REVISTA TÉCHNE N° 30, MITIDIERI FILHO, 1997).

Figura 3.46 – Detalhes construtivos de fixação de batente de madeira. Primeiro detalhe de
fixação do batente com reforço interno de madeira; Segundo detalhe de fixação do batente
diretamente no montante metálico da parede de gesso acartonado (MANUAL DE
SISTEMAS PLACOSTIL, 2001).

3.6.3.3.Revestimentos – Após fechamento de ambos os lados das paredes de gesso e
posterior tratamento das juntas e dos cantos, pode-se dar o acabamento sobre o cartão. No
caso da colocação de azulejos, recomenda-se o assentamento com argamassas colantes
especiais tipo III, mais flexíveis que as normalmente usadas e com poder de aderência
maior sobre o cartão (argamassas com teores mais elevados de resinas). No caso de pintura
texturizada, podem ser aplicadas diretamente sobre o cartão; e pintura lisa, não é
aconselhado diluir a tinta, podendo haver necessidade da aplicação de massa corrida ou
massa acrílica, em função do acabamento final desejado.

3.7. Controle da qualidade

A falta de controle da qualidade no início da implantação de novos sistemas
construtivos pode comprometer a qualidade final do produto, prejudicando assim, a boa
aceitação do sistema.

Por isso, a importância de se manter um alto padrão de inspeção e controle da
qualidade antes, durante e após a execução do sistema de paredes de gesso acartonado,
identificando situações potenciais para causa de patologias, erros ou qualidade inferior no
produto final.

Este controle deve ser feito na origem do produto, ou seja, na fábrica, que é
exercido pelo produtor, sendo auditado periodicamente por instituição de terceira parte.
Quando o material sai da fábrica e chega na obra, passam a ser de responsabilidade dos
distribuidores e depois da própria empresa construtora.

3.7.1.Chapas de gesso acartonado

As chapas de gesso acartonado precisam ser transportadas e armazenadas com alguns
cuidados para não comprometer o desempenho das paredes, como descrito a seguir:

•

As chapas são transportadas verticalmente uma a uma e se estiverem cintadas, são
transportadas duas a duas. Armazenar sobre estrado ou sarrafos com no máximo
1,60m de altura (facilita retirada do material para uso) ou em pilhas sobrepostas
conforme citado anteriormente.

Figura 3.47 – Armazenamento das chapas de gesso acartonado nos pavimentos tipos – obra.

3.7.2.Perfis metálicos

Os perfis metálicos, como montantes e guias, são transportados e armazenados
como descrito a seguir:
•

Transportados manualmente, na sua forma acondicionada;

•

Armazenados por dimensão, utilização (montantes, guias e cantoneiras) e na
posição horizontal;

Figura 3.48 – Armazenamento dos perfis metálicos.

3.7.3.Material para rejuntamento

O ideal é que os materiais para rejuntamento sejam transportados e estocados de
forma a facilitar a execução da obra como descrito a seguir:
•

Embalados em pacotes são estocados sem sofrer danos;

•

Transportados manualmente em pequena quantidade ou utilizando carrinhos;

•

Armazenar sobre estrados, sempre de acordo com os prazos de validade impressos
na embalagem. Priorizar a utilização do material que entrar primeiro.

Figura 3.49 – Armazenamento do material para rejunte entre chapas.

É importante ressaltar que após todos estes cuidados é necessário que a execução
seja realizada corretamente como descrito no item 3.6. Nesse sentido, a elaboração de um
projeto voltado para a produção deste sistema construtivo adquire grande importância.

3.8. Inspeção da Parede Pronta

Para que as paredes de gesso acartonado tenham um bom desempenho, alguns cuidados são
necessários durante a montagem do sistema:
•

Locação correta das guias e prumo dos montantes;

•

Distância entre montantes e entre montante e guia (efeito telescópico);

•

Aplicação dos reforços estruturais previstos em projeto;

•

Colocação completa e correta das instalações hidráulicas e elétricas;

•

Travamento de cantos (encontro de paredes perpendiculares);

•

Verificação de prumo e esquadro da parede;

•

Verificação da presença de fissuras nas chapas e de cartões rasgados;

•

Alinhamento das juntas e amarração entre as chapas;

•

Emendas de chapas sobre montantes;

•

Planicidade das chapas;

•

Verificação da correta posição dos parafusos (espaçamento e correta profundidade
com relação à superfície da parede);

•

Impermeabilização das paredes e piso nas áreas molháveis / impermeabilização do
rodapé e piso nas áreas molháveis;

•

Desencontro das juntas entre chapas de paredes;

•

Afastamento da estrutura (efeito telescópico protegido por fita);

•

Aplicação correta das fitas microperfuradas nas juntas;

•

Calafetação dos parafusos com massa;

•

Colocação das cantoneiras metálicas nos cantos vivos.

•

Execução das juntas com posicionamento da fita microperfurada sobre o
alinhamento da junta, impregnada com massa para juntas;

•

Aplicação de massa para junta sobre a fita microperfurada e acabamento final da
junta;

•

Proteção das áreas molháveis com pinturas ou revestimentos impermeáveis,
proteção de juntas, etc.

3.9. Orientações ao Usuário

Como os fabricantes do sistema possuem domínio sobre o método construtivo das
paredes de gesso acartonado, nota-se que os usuários também necessitam de
esclarecimentos sobre tal sistema construtivo. Para que futuramente gastos com
manutenção e aborrecimentos sejam evitados, tanto por parte dos construtores como por
parte dos usuários, são apresentadas algumas orientações básicas, para que o sistema tenha

um melhor desempenho e maior durabilidade quando da necessidade de fixação de objetos
e substituição do revestimento interno.

3.9.1. Fixações nas paredes de gesso acartonado

Nas paredes de gesso acartonado, podem ser fixadas peças suspensas, desde que
sejam respeitados os limites de cargas de uso para cada tipo de parede e sistema de fixação,
de acordo com o item 3.7.2.3. Deve ser solicitado aos fabricantes dos sistemas de fixação,
dados de ensaios já realizados, e levar em consideração um coeficiente de segurança no
mínimo igual a três em relação às cargas limites de ruptura das chapas ou falência do
sistema de fixação (REVISTA TÉCHNE N° 56, MITIDIERI FILHO, 2001).

O tipo de parede é considerado (chapas simples ou duplas) e também o tipo de
fixação e o tipo de peça suspensa utilizada, como prateleira, armário, mão-francesa, entre
outros. No caso de se utilizarem peças mais pesadas que ultrapassem os valores
recomendados para fixação direta nas chapas, são previstos reforços internos na parede,
para fixação, como peças de madeira tratada em autoclave ou peças metálicas zincadas. Em
alguns casos, estes reforços são previstos em projeto, e executados durante a montagem das
paredes.

Caso a parede já esteja montada, alguns cuidados durante o procedimento de reforço
interno devem ser tomados. Os reforços internos podem ser de madeira para objetos com
cargas relativamente baixas, como mostra a figura 3.50, ou metálico e madeira também
para objetos com cargas mais elevadas, sendo fixados nos montantes internos da parede.

•

Cortar a chapa de um lado da parede, abrindo uma janela de tamanho adequado ao
trabalho;

•

Fixar reforços de madeira ou metal na estrutura da parede, sendo estes compatíveis
com a carga do objeto a ser pendurado;

•

Reconstruir a parede, recolocando o mesmo pedaço de chapa ou um novo pedaço,
parafusando a cada 0,20m sobre a estrutura da parede e o reforço;

•

Localizar as juntas no alinhamento da estrutura.

Figura 3.50 – Detalhe de reforço de madeira interno na parede de gesso acartonado já
montada (MANUAL SISTEMAS PLACOSTIL, 2001).

Uma recomendação do fabricante de chapas de gesso acartonado Lafarge Gypsum,
após a abertura de paredes para colocação de reforço interno ou para reparos nas instalações
elétricas / hidráulicas, é a utilização de um conector de painéis para apoio das chapas como
mostra a figura 3.51.

Após abertura do vão na Posicionar

o

pedaço

de As abas externas podem ser

parede, encaixar o conector a painel a ser recolocado e quebradas
cada 30 cm e aparafusar.

aparafusar sobre o conector.

e

as

juntas

tratadas normalmente.

Figura 3.51 – Conector de painéis para auxílio durante a fixação da chapa de gesso
acartonado após abertura (SISTEMAS LAFARGE GYPSUM, 2002).

3.9.4 Substituição do revestimento interno

Após a entrega da obra, caso o usuário desejar trocar o revestimento das paredes de
gesso acartonado, deve ficar atento a alguns pontos importantes, como:
•

Cerâmica – não só o cuidado com relação ao assentamento da cerâmica é
importante, como a escolha da cerâmica também. Placas cerâmicas com baixa
absorção de água, e baixo índice de expansão por unidade devem ser recomendadas,
visando problemas futuros de aderência e danos ao substrato em virtude de efeitos
de expansão por umidade.

•

Argamassa colante – deve-se usar uma argamassa adequada ao cartão, argamassas
colantes flexíveis (tipos II ou III), levando em conta a vantagem de se trabalhar em
uma base plana, evitando-se desperdícios. Levando em conta o uso de argamassas
com adição de resinas, é importante o controle da água da mistura, evitando assim
escorregamento de placas cerâmicas por excesso de água de amassamento, no
momento do assentamento sobre os painéis.

O valor de resistência de aderência para argamassas do tipo III, contemplado na
NBR 14081, maior ou igual a 0,50 MPa, deve ser tomado simplesmente como um
referencial, visto que as chapas de gesso acartonado são extremamente diferentes do
substrato usado, sendo este, uma placa de concreto com consumo de cimento em torno de
400 kg/m3, sem paralelo com o sistema ora em estudo, no caso das paredes de gesso
acartonado (CATÁLOGO TÉCNICO QUARTZOLIT, 1998).

Ensaios realizados pela Quartzolit e IPT revelaram não existir problemas de
aderência na interface argamassa colante/gesso acartonado, revelando que os rompimentos
acontecem principalmente no cartão ou no gesso, com valores satisfatórios no caso de
argamassas colantes flexíveis (tipo II ou III) (CATÁLOGO TÉCNICO QUARTZOLIT,
1998).

•

Rejuntamento das placas cerâmicas – o rejuntamento dos revestimentos cerâmicos,
além de funcionar como facilitador de troca de peças e como compensador de
pequenos desvios de formato, tem sua função principal em absorver as pequenas
tensões que são transmitidas às interfaces em virtude de movimentações
higrotérmicas. Outro ponto muito importante é o fato de calafetar as juntas,
impedindo a passagem de água ou umidade para as interfaces de colagem, o que
pode causar problemas de aderência e danos ao material de base.

Rejuntamentos mal aplicados com falhas no preenchimento das juntas, e falta de
acabamento da superfície (mal alisadas), podem permitir penetração de umidade com
eventual degradação do sistema.

CAPÍTULO 4 – A QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL E A
PARTICIPAÇÃO DO CLIENTE

Este capítulo apresenta um rápido histórico sobre a produção habitacional no país,
com ênfase no setor da construção de edificações habitacionais e a evolução do conceito da
qualidade na construção civil. A relação empresa-cliente é apresentada como forte fator
influenciador da satisfação do usuário final e como fonte de vantagem competitiva no
mercado (MELHADO, 1992).

A partir dos anos 80, as reclamações destinadas ao PROCON (Grupo Executivo de
Proteção ao Consumidor) relativas à qualidade da habitação aumentaram gradativamente.
Estas reclamações incluem problemas nas edificações com relação à segurança estrutural,
falhas no acabamento, o não cumprimento na entrega dos imóveis dentro dos prazos préestabelecidos, o não cumprimento do projeto ou especificações de materiais do memorial
descritivo, o uso de sistemas construtivos de forma incorreta, entre outros. A má qualidade
da moradia repercute sobre a imagem das construtoras no mercado e gera custos relativos
aos gastos de manutenção e ainda recuperação no caso de ações judiciais (FARAH, 1992).

A preocupação com a qualidade da habitação, que se iniciou na década de 80,
manteve-se crescente na década de 90 e cresce cada vez mais até os dias de hoje. Esta
mudança no comportamento das empresas construtoras e incorporadoras com relação aos
compradores estimulou a consolidação de um novo relacionamento tanto no que se refere a
um maior grau de exigência em relação à moradia, quanto a assuntos relacionados às
possíveis ações judiciais movidas pelos usuários relacionadas à insatisfação com o imóvel.

A busca pelo conhecimento dos direitos do comprador e usuário do imóvel
manteve-se crescente nos anos seguintes, após a criação do Código de Defesa do
Consumidor na década de 90, associada à crescente influência da propagação do conceito
de qualidade.

4.1 – Evolução do Conceito da Qualidade

O processo de evolução da Qualidade tornou-se uma das ferramentas mais decisivas
no sucesso organizacional e para o crescimento das empresas. Em termos históricos, a
qualidade evoluiu simultaneamente à indústria, podendo ser classificada em quatro etapas
distintas: inspeção, controle estatístico da qualidade, garantia da qualidade e qualidade
total, tendo como um dos elementos chave da gestão da Qualidade, a satisfação dos clientes
(SOUZA, 1996).

Todo o processo foi acelerado pela Revolução Industrial, na década de 20, onde o
planejamento se separa da execução, tornando-se possível um crescimento considerável na
produtividade. Simultaneamente, separaram-se os funcionários responsáveis pela execução,
dos engenheiros responsáveis pelos projetos, métodos e planejamento. A responsabilidade
pela qualidade ficou vaga e houve assim a necessidade de criação de um departamento de
inspeção (SOUZA, 1996).

Na década de 40, introduziu-se o uso de ferramentas estatísticas para o controle da
qualidade tais como gráficos de controle de processos, visando à prevenção de problemas, e
técnicas de inspeção por amostragem, que permitiram receber materiais fixando-se riscos
do produtor e do consumidor em aceitar lotes ruins ou rejeitar lotes bons, inspecionando
apenas uma amostra do lote.

A partir da década de 60, os mercados nos países desenvolvidos tornaram-se mais
competitivos e a demanda por produtos diferenciados aumentou. Houve a redução das
barreiras no comércio internacional, aumentando a competição entre nações, onde
lideravam empresas capazes de oferecer produtos altamente diferenciados a preços
competitivos. Surgiram assim condições para o desenvolvimento da qualidade total, que
perdura até os dias de hoje, onde as atenções são voltadas para a plena satisfação dos
clientes (SOUZA, 1996).

4.2 – A Qualidade no setor da Construção Civil

A construção civil difere em muito da indústria de transformação a partir da qual
nasceram e se desenvolveram os conceitos e metodologias relativos à qualidade. Nos
últimos anos, estão sendo realizados grandes esforços para introduzir na construção a
Qualidade que já predomina em outros setores (REVISTA TÉCHNE N°26, 1997). Nota-se
que a construção possui características próprias que dificultam a utilização na prática das
teorias modernas da qualidade, ou seja, requer uma adaptação específica de tais teorias,
devido à complexidade do processo, no qual intervêm muitos fatores.

Algumas peculiaridades da construção dificultam a adaptação de conceitos e
ferramentas da qualidade aplicados na indústria, como: a construção é uma indústria de
caráter nômade; cria produtos únicos e não produtos seriados; utiliza ainda grande parte de
sua mão-de-obra sem qualificação; realização de seus trabalhos em algumas etapas da obra
sob intempéries; entre outros.

Segundo Souza (1996), além desses aspectos é importante ressaltar que a cadeia
produtiva que forma o setor da construção civil é bastante complexa e heterogênea,
contando com uma grande diversidade de agentes intervenientes e de produtos parciais
gerados ao longo do processo de produção, produtos estes que incorporam diferentes níveis
de qualidade e que irão afetar a qualidade do produto final obtido.

Os vários agentes que interferem no processo ao longo das várias etapas são os
usuários que variam de acordo com o poder aquisitivo; os fabricantes de materiais de
construção; os agentes envolvidos na etapa de execução das obras como empresas
construtoras,

sub-empreiteiros;

agentes

responsáveis

pelo

planejamento

do

empreendimento; entre outros.

De maneira geral, a busca da qualidade na construção possui seu ponto de partida na
formação da cultura interna de qualidade, ou seja, obtém-se com envolvimento, sem
exceções, de toda a empresa, com a inclusão de todos os seus processos. Trata-se de uma

nova “cultura” a ser implantada, pois compreende o entendimento, a aceitação e a prática
de novas atitudes e valores a serem incorporados definitivamente ao dia-a-dia da empresa
(SOUZA, SINDUSCON, 1996).

Ainda que a indústria da construção tenha se tornado cada vez mais consciente
quanto à importância da satisfação dos clientes, é ainda necessário o conhecimento de como
atender às expectativas destes clientes. A partir do conhecimento do que os clientes
valorizam, as empresas tornam-se hábeis para praticar a qualidade no seu processo através
de mudanças permanentes.

4.3 – A Qualidade da Empresa e sua influência sobre a satisfação dos Clientes

As atividades que fazem parte do relacionamento empresa-cliente incluem: a
exposição do produto e as negociações de pagamento e prazos (no período anterior à venda
do imóvel) e a política de flexibilização da empresa quanto à adaptação do imóvel de
acordo com as preferências do cliente e as entregas físicas e legais do imóvel (no período
após a venda).

Segundo Souza (1996), quaisquer falhas em uma das etapas de atendimento ao
cliente, tal como o atraso no cumprimento de prazos de entrega do imóvel ou no
atendimento a solicitações de assistência técnica, a falta de receptividade no atendimento, a
ausência da documentação relacionada com projetos atualizados e manual do usuário,
poderão não apenas prejudicar a imagem da empresa perante o cliente, mas comprometer a
satisfação com o produto final.

A fase de exposição do produto diz respeito à comercialização do empreendimento
propriamente dita; normalmente realizada pela própria empresa incorporadora ou ainda por
corretores de imóveis. As condições de venda referem-se às negociações de pagamento,
prazos e às garantias concedidas pela empresa construtora. Entre as principais observações
que cercam a qualidade do atendimento prestado pela empresa nesta etapa, encontra-se
essencialmente, a coerência de informações fornecidas ao cliente durante as etapas de

exposição e venda propriamente dita. Esta fase pode ser considerada a mais importante de
todas as fases antes da compra do imóvel, pois o cliente muitas vezes compra um produto
através de um protótipo ou projeto, que está em construção (SOUZA, SINDUSCON,
1996).

A política de flexibilidade da empresa determina as alterações permitidas ao cliente
para atender às suas preferências pessoais durante a etapa de adaptação do imóvel, que
ocorre no período posterior à venda e geralmente nas etapas finais do período construtivo.
Tal política pode refletir positivamente sobre a formação da satisfação final do usuário e, a
partir das informações obtidas quanto aos gostos pessoais e registros das alterações mais
freqüentes, poderá ainda auxiliar na criação de novos projetos destinados a segmentos
semelhantes no mercado.

Já se tornou prática de várias empresas a entrega de um manual de uso, operação e
manutenção do imóvel, que compreende os procedimentos mais adequados ao melhor
aproveitamento da edificação, visando à redução de custos de manutenção e à preservação
da sua vida útil.

4.4 – Identificação das preferências dos usuários – Avaliação Pós-Ocupação (APO)

O uso de métodos e técnicas para obtenção de dados sobre o ambiente construído a
partir do julgamento dos usuários constituiu-se no fundamento da Avaliação Pós-Ocupação
(APO), que é uma metodologia que busca avaliar o desempenho de ambientes construídos
e, a partir da determinação dos erros e acertos de projeto no objeto de estudo avaliado,
propiciar conhecimento, diagnóstico e diretrizes para produção (projeto e construção) e
consumo (uso, operação e manutenção) de ambientes semelhantes (ORNSTEIN E
ROMERO, 1992).

Segundo Oliveira (1998), os recentes avanços nas pesquisas realizadas e a sua
crescente influência no planejamento de empreendimentos têm gradualmente provocado a
associação do conceito de APO com a definição de serviço para o usuário final.

CAPÍTULO 5–O MÉTODO DE AVALIÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO (APO)
O método de Avaliação Pós-Ocupação tem como objetivo a obtenção de
informações acerca de qualquer intervenção humana, em qualquer ambiente, a partir da
coleta, análise, consolidação e interpretação dos dados levantados por meio de entrevistas
com os usuários, vistorias técnicas, levantamentos fotográficos e aplicação de questionários
(ORNSTEIN, 1997).

De acordo com Roméro (1997) “o grande trunfo da Avaliação Pós-Ocupação foi
propor inserção dos usuários nos processos tradicionais de avaliação, sem, entretanto,
reduzir o papel da avaliação técnica e da bagagem teórica de seus avaliadores”, querendo
dizer que a avaliação vinda do usuário serve como um norteador dos problemas e
deficiências do edifício, devendo ser analisada tecnicamente para permitir a obtenção de
um diagnóstico o mais preciso possível das condições existentes e a estruturação de
recomendações que vão ao encontro das necessidades de uso e operação do ambiente em
questão.

As etapas da APO apresentadas na figura 5.1 são um resumo que podem sofrer
variações de acordo com o objeto estudo de caso ou os resultados a serem alcançados.

METODOLOGIA DE APO

Avaliação dos usuários

Avaliação dos Técnicos

DIAGNÓSTICO

Recomendações para o estudo
de caso em análise

Recomendações para futuros
projetos semelhantes

Figura 5.1 – Fluxograma do método de avaliação pós-ocupação (ROMÉRO, 1997).

Desta forma, as pesquisas de Avaliação Pós-Ocupação podem ser desenvolvidas em
três níveis, de acordo com a profundidade e objetivos, bem como seu tempo de realização e
recursos disponíveis (ORNSTEIN, 1992):
•

APO indicativa – avaliação de curto prazo, caracterizada por rápidas visitas
exploratórias, entrevistas com usuários selecionados e indicações de aspectos
positivos e negativos do ambiente;

•

APO investigativa – avaliação de médio prazo que engloba o nível anterior,
utilizando critérios de desempenho explícitos;

•

APO diagnóstica – avaliação de longo prazo que exige maior nível de recursos;
utiliza técnicas sofisticadas de medidas correlacionadas com as respostas dos
usuários.

5.1 – Condicionantes da Pesquisa de APO

Segundo os pesquisadores da área, diversos fatores podem comprometer a qualidade
das pesquisas e de seus resultados, entre eles os preconceitos que cercam a avaliação, a
falta de consistência das informações disseminadas e recebidas, a relação pesquisador entrevistado e ainda as condições sócio-econômicas da avaliação pós-ocupação
(RABINOWITZ, 1984).

Ornstein (1992) relaciona os condicionantes da pesquisa com os chamados
preconceitos e mitos da avaliação, que resultam do baixo relacionamento social do usuário
e do medo da avaliação, entendida como sinônimo de repressão, fruto de barreiras criadas
pelos próprios agentes produtores e usuários.

Outros condicionantes que dizem respeito à operacionalização da pesquisa são
relacionados: participação reduzida e baixa receptividade dos usuários; dificuldade de
comunicação entre avaliadores e usuários e entre avaliadores e projetistas; qualidade

precária das informações devido ao baixo envolvimento dos usuários ou da falta de
conhecimento da técnica por parte dos avaliadores e falta de imparcialidade do avaliador;
baixa disseminação de literatura relativa à APO para leigos. Cabe ressaltar também, que as
atividades cotidianas podem ser perturbadas, sendo evitada ou não bem recebida à presença
do avaliador (ORNSTEIN E ROMÉRO, 1992).

Apesar da importância da APO, percebe-se ainda um baixo número de avaliações na
área, devido ao fato de vários profissionais possuírem a impressão de que a avaliação
implica na utilização de técnicas complicadas e caras, ou mesmo, a falsa impressão de
alguns projetistas de acharem que a avaliação tem por objetivo expor defeitos de projeto
que possivelmente muitos usuários não perceberiam (ORNSTEIN, 1993).

5.2 – Benefícios da Avaliação

Orsntein (1992) acredita que, de acordo com os objetivos da APO, podem-se obter
alguns benefícios a curto, médio e longo prazos. A curto prazo, pode-se obter a
identificação e solução de problemas de urgência, melhorias de utilização do espaço e
envolvimento dos usuários no processo de avaliação; a médio prazo obtêm-se economia de
custos, adaptação de estratégias organizacionais incluindo novas políticas de atendimento
ao cliente e a longo prazo, a formação de bases de dados, estabelecimentos de critérios,
padrões e parâmetros de avaliação, entre outros.

A Avaliação Pós - Ocupação pode ser vista como uma extensão do relacionamento
com o cliente após a conclusão e entrega do edifício, constituindo em uma oportunidade de
demonstração da importância do usuário. A satisfação do cliente passa a ser o elemento
chave da questão, podendo-se, desta forma, retroalimentar o processo, identificando as
preferências e requisitos dos clientes potenciais.Apenas a avaliação pós-ocupação, dentre
outras metodologias, pode fornecer informações para a identificação dos fatores que
influenciam na formação da satisfação residencial, permitindo a avaliação do desempenho
através da visão do usuário (PREISER, 1998).

5.3 – Caracterização do estudo de caso

Para esta fase do trabalho, foi utilizada uma metodologia de avaliação pós-ocupação
com o objetivo de identificar, de forma mais aprofundada, os fatores que interferem na
satisfação do usuário do edifício residencial relativamente ao sistema em estudo. Foram
analisados, principalmente, fatores ligados ao desempenho do sistema utilizado nas paredes
internas das habitações, ou seja, paredes de gesso acartonado.

Buscou-se obter informações com os engenheiros responsáveis pelas obras, com as
empresas fornecedoras das chapas de gesso acartonado e principalmente através dos
usuários das habitações dos edifícios avaliados. Além disso, procuraram-se edificações em
que o tempo de entrega do imóvel fosse em média 18 meses de uso, a fim de que as pessoas
pudessem auxiliar com o fornecimento de informações sobre as paredes internas de gesso
acartonado, como: desempenho acústico, durabilidade, fixação de objetos, entre outros
assuntos.

Após contatos com os principais fornecedores de chapas de gesso acartonado no
Brasil (Placo, Knauf e Lafarge), procedeu-se a etapa de obtenção de informações
constituída pelas seguintes atividades:
•

Escolha de duas obras sugeridas por cada fabricante de chapas de gesso acartonado,
num total de seis obras, para o desenvolvimento da avaliação pós-ocupação;

•

Entrevista com os responsáveis pela construção da edificação, para obtenção de
informações referentes à obra, em busca de registros sobre etapas importantes de
execução do sistema;

•

Acesso ao projeto e especificações das paredes internas de gesso acartonado quando
elaborado, e ao projeto de arquitetura do edifício;

•

Entrevista com os técnicos da área de manutenção para coleta de informações sobre
itens requisitados na assistência técnica;

•

Visita aos empreendimentos escolhidos para análise e desenvolvimento dos
questionários com os usuários dos edifícios.

5.3.1 – Caracterização dos Empreendimentos avaliados

Foram avaliados 6 (seis) empreendimentos no total, indicados pelos fabricantes de
chapas de gesso acartonado, como descrito a seguir:
Tabela 5.1 – Caracterização dos Empreendimentos.
Grupo 1
1. Empreendimento 1A

2. Empreendimento 1B

Construtora – 1 / Instaladora – A

Construtora – 2 / Instaladora – B
Grupo 2

3. Empreendimento 2A

4. Empreendimento 2B

Construtora – 3 / Instaladora – C

Construtora – 4 / Instaladora – D
Grupo 3

5. Empreendimento 3A
Construtora – 5 / Instaladora – E

6. Empreendimento 3B
Construtora – 3 / Instaladora –F / G

5.4 – Definição e descrição dos Empreendimentos

Neste item, todos os empreendimentos analisados serão descritos, desde o número
de pavimentos, apartamentos, blocos e localização, até o padrão dos acabamentos dos
apartamentos dos edifícios, como pisos, paredes, forros, esquadrias, portas, pintura e
revestimento cerâmico. Foi desenvolvida uma descrição rápida das áreas de lazer de cada
empreendimento, sendo que foram avaliados edifícios e condomínios de edifícios
residenciais com dois ou mais prédios.

As características familiares das famílias residentes nestes empreendimentos
também foram pesquisadas para melhor conhecimento das pessoas que moram nos
apartamentos com paredes internas de gesso acartonado. O número de pessoas por família,
renda familiar e a qualidade e nível de informações fornecidas durante a compra do imóvel
também foram analisados.As empresas de gesso acartonado foram divididas em 3 (três)
grupos, sendo que cada grupo possui 2 (dois) empreendimentos avaliados como descrito a
seguir.

Grupo 1 – PLACO DO BRASIL LTDA.
Foram sugeridos pela PLACO DO BRASIL, os seguintes edifícios residenciais para
desenvolvimento da avaliação em uso, através de entrevistas com os usuários:

1. Empreendimento 1A

A Tabela 5.2 apresenta as características gerais do primeiro empreendimento
sugerido para estudo pela Placo do Brasil.
Tabela 5.2 – Características do empreendimento 1A.
CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO
Nº de blocos

1 bloco

Nº de pavimentos-tipo

23 pavimentos + térreo + living

Nº total de unidades

92 unidades

Nº de apartamentos / andar

4 apartamentos

Área apartamento (útil)

62,30 m2

Nº dormitórios

1 dormitório + 1 suíte

Ambientes

Sala estar, sala jantar, cozinha, área de
serviço, terraço, banheiro.
Padrão dos acabamentos:

Pisos
Paredes

Carpete de madeira
Externas - alvenaria

Internas – gesso

revestida com

acartonado

reboco e gesso liso

Revestimento cerâmico

Atlas / Portobello

Forros

Gesso

Esquadrias

Alumínio

Portas

Madeira – kit porta pronta

Pintura

Látex PVA

Entrega do imóvel

03 / 2001

Este prédio possui 23 (vinte e três) pavimentos tipo, mais térreo com
estacionamento para carros e living localizado no 2° andar, onde se encontra salão para
festas com mesas de jogos e bar. O edifício possui 4 apartamentos por andar, com total de
92 (noventa e duas) unidades, boa área de lazer com piscina, churrasqueira, sala de
ginástica e home theater e encontra-se localizado no Morumbi, região nobre da cidade de
São Paulo. Os moradores deste edifício são, na maioria, casais novos sem filhos ou
executivos que utilizam os serviços de flat oferecidos pela administradora, como arrumação
dos apartamentos e lavanderia. Das 92 (noventa e duas) unidades do empreendimento,
apenas 10% estão desocupadas (janeiro / fevereiro de 2002).

Figura 5.2 – Empreendimento 1A - Planta de arquitetura do pavimento tipo (ARQUIVO
ELETRÔNICO EMPREENDIMENTO 1A, 2001).

No anexo B deste trabalho, serão apresentados detalhes de especificação das paredes
de gesso acartonado e demais plantas referentes aos edifícios estudados que ajudaram na
análise das paredes, juntamente com os questionários desenvolvidos com os responsáveis
pelos empreendimentos (anexo A).

2. Empreendimento 1B

A Tabela 5.3 apresenta as características gerais do segundo empreendimento
sugerido pela Placo do Brasil.

Tabela 5.3 – Características do empreendimento 1B.
CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO
Nº de blocos

2 blocos

Nº de pavimentos-tipo

A – 23 tipos + cobertura (duplex)
B – 24 tipos + cobertura (duplex)

Nº total de unidades

196 unidades

Nº de apartamentos / andar

4 apartamentos

Área apartamento (útil)

Tipo – 80 m2

Nº dormitórios

Cobertura - 128 m2

2 dormitórios + 1 suíte

Ambientes

Sala estar, sala jantar, cozinha, área de
serviço, terraços, banheiro.
Padrão dos acabamentos:

Pisos
Paredes

Carpete de madeira
Externas –

Internas – gesso

alvenaria revestida

acartonado

com gesso liso

Revestimento cerâmico

Gerbi

Forros

Gesso

Esquadrias

Alumínio

Portas

Madeira

Pintura

Látex PVA

Entrega do imóvel

A –01/2000
B –10 / 2001

Este condomínio é constituído por 2 (duas) torres no total. O primeiro prédio (A)
entregue em janeiro de 2000, possui 23 (vinte e três) pavimentos tipo e cobertura, sendo
que o segundo edifício (B), entregue em outubro de 2001, possui 24 tipos mais cobertura.
Os edifícios possuem 4 (quatro) apartamentos em cada pavimento, com total de 196 (cento
e noventa e seis) unidades. O condomínio tem completa área de lazer, com piscina semiolímpica aquecida, quadra de esportes, sala de ginástica, sauna seca, salões de festas
localizados no térreo das torres e duas áreas com churrasqueira. O estacionamento é coberto
e está localizado no subsolo. Este condomínio está situado no Ipiranga. O edifício A, está
completamente ocupado, sendo que o edifício B está com apenas 40% dos apartamentos
ocupados, ou seja, aproximadamente, 40 (quarenta) unidades (janeiro / fevereiro de 2002).

Figura 5.3 – Empreendimento 1B - planta de arquitetura do pavimento tipo (ARQUIVO
ELETRÔNICO EMPREENDIMENTO 1B, 2001).

Grupo 2 – KNAUF DO BRASIL LTDA.
Foram sugeridos pela KNAUF DO BRASIL os seguintes condomínios de edifícios
residenciais:

3. Empreendimento 2A

A tabela 5.4 apresenta as características gerais do primeiro empreendimento
sugerido pela Knauf do Brasil.

Tabela 5.4 – Características do empreendimento 2A.
CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO
Nº de blocos

Total – 7 blocos / Entregues – 2 blocos

Nº de pavimentos-tipo

16 pavimentos + térreo

Nº total de unidades

128 unidades

Nº de apartamentos / andar

4 apartamentos

Área apartamento (útil)

A – 58 m2 / B – 66 m2

Nº dormitórios
Ambientes

A - 2 dormitórios / B – 3 dormitórios
Sala estar / jantar, cozinha, área serviço, terraço,
banheiro.
Padrão dos acabamentos:

Pisos
Paredes

Carpete de madeira
Externas – alvenaria

Internas – gesso

revestida com gesso liso

acartonado

Revestimento cerâmico

Cecrisa

Forros

Gesso

Esquadrias

Alumínio

Portas

Kit porta pronta

Pintura

Látex PVA

Entrega do imóvel

05/2001

Este condomínio é constituído por 7 (sete) torres, sendo que apenas 2(duas) torres
foram entregues até o momento (janeiro / fevereiro de 2002). Os edifícios avaliados, A e B,
possuem 16 (dezesseis) pavimentos mais térreo, com 4 (quatro) apartamentos cada
pavimento, no total de 64 (sessenta e quatro) unidades cada torre. Aproximadamente, 80%
do edifício A está ocupado, sendo que 20% estava desocupado na época das entrevistas
(janeiro / fevereiro de 2002). O condomínio possui boa área de lazer com piscina e
churrasqueira e área para estacionamento descoberto ao lado das torres. Encontra-se
localizado na Vila Carrão, próximo à estação de metro Carrão. A região é de fácil acesso
através da Radial Leste.

Figura 5.4 – Empreendimento 2A - plantas de arquitetura dos pavimentos tipo das torres B
e A (ARQUIVO ELETRÔNICO EMPREENDIMENTO 2A, 2001).

4. Empreendimento 2B

A Tabela 5.5 apresenta as características gerais do segundo empreendimento
sugerido pela Knauf do Brasil.

Tabela 5.5 – Características do empreendimento 2B.
CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO
Nº de blocos

Total – 3 blocos

Nº de pavimentos-tipo

17 pavimentos + térreo

Nº total de unidades

204 unidades

Nº de apartamentos / andar

4 apartamentos

Área apartamento (útil)

Tipo 1 - 71 m2

Tipo 2 - 89 m2

Tipo 3 - 71 m2
Nº dormitórios

Tipo 1 / 3 – 2 dormitórios + 1 suíte
Tipo 2 – 3 dormitórios (1 suíte)

Ambientes

Sala estar, sala jantar, lavabo, cozinha, área
de serviço, terraço, banheiro, área de
serviço
Padrão dos acabamentos

Pisos
Paredes

Carpete de madeira
Externas – alvenaria

Internas – gesso

com reboco

acartonado

Revestimento cerâmico

Cecrisa

Forros

Gesso

Esquadrias

Alumínio

Portas

Kit porta pronta

Pintura

Látex PVA

Entrega do imóvel

Tipo1 – 06 / 02 / 2001
Tipo 2 – 06 / 02 / 2001
Tipo 3 - 06 / 02 / 2001

Este condomínio é constituído por 3 (três) torres, sendo que cada prédio possui 17
(dezessete) pavimentos mais térreo, com 4 apartamentos cada pavimento, no total de 68
unidades cada torre e 2 (duas) vagas de garagem no subsolo cada apartamento. Possui
grande área verde entre os prédios e ótima área de lazer, com piscina semi-olímpica, home
theater, sala de ginástica, sala com computadores e salão de festas. Encontra-se localizado
na Aclimação, bairro próximo à Av. Paulista, região residencial com bom comércio local.

Figura 5.5 – Empreendimento 2B - plantas de arquitetura dos pavimentos tipos dos Tipos 1,
2 e 3 (Tipos 1 e 3, plantas iguais) (ARQUIVO ELETRÔNICO EMPREENDIMENTO 2B,
2001).

Grupo 3 – LAFARGE GYPSUM
Foram sugeridos, pela LAFARGE GYPSUM, os seguintes condomínios de edifícios
residenciais:

5. EDIFICIO IBIRAPUERA GARDENS

A tabela 5.6 apresenta as características gerais do primeiro empreendimento
sugerido pela Lafarge Gypsum.

Tabela 5.6 – Características do empreendimento 3A.
CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO
Nº de blocos

3 blocos

Nº de pavimentos-tipo

21 pavimentos + térreo

Nº total de unidades

126 unidades

Nº de apartamentos / andar

2 apartamentos

Área apartamento (útil)

95 m2

Nº dormitórios

2 dormitórios + 1 suíte

Ambientes

Sala estar, jantar, cozinha /a.s., dependência
empregada, terraços, banheiro, lavabo.
Padrão dos acabamentos:

Pisos
Paredes

Assoalho de madeira
Externas – alvenaria

Internas – gesso

revestida com gesso

acartonado

liso
Revestimento cerâmico

Eliane

Forros

Gesso

Esquadrias

Alumínio

Portas

Kit porta pronta

Pintura

Látex PVA

Entrega do imóvel

06/2000

Este condomínio é constituído por 3 (três) torres no total e possui 21 (vinte e um)
pavimentos cada torre mais o pavimento térreo, com 2 (dois) apartamentos por andar, no
total de 126 (cento e vinte e seis) unidades. O condomínio possui boa área de lazer com
piscina, salão de festas, churrasqueira, e área para estacionamento coberto. O
empreendimento encontra-se localizado na Vila Clementino, com fácil acesso através da
Av. Paulista.

Figura 5.6 – Empreendimento 3A - planta de arquitetura do pavimento tipo (ARQUIVO
ELETRÔNICO EMPREENDIMENTO 3A, 2001).

6. Empreendimento 3B

A Tabela 5.7 apresenta as características gerais do segundo empreendimento
sugerido pela Lafarge Gypsum.

Tabela 5.7 – Características do empreendimento 3B.
CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO
Nº de blocos

Total - 11 blocos
Entregues – 2 blocos

Nº de pavimentos-tipo

24 pavimentos + térreo

Nº total de unidades

192 unidades

Nº de apartamentos / andar

4 apartamentos

Área apartamento

85 m2

Nº dormitórios

2 dormitórios + 1 suíte

Ambientes

Sala estar, sala jantar, cozinha, área de
serviço, terraço, banheiro, dependência de
serviço.
Padrão dos acabamentos

Pisos
Paredes

Assoalho de madeira
Externas –

Internas – gesso

alvenaria revestida

acartonado

com gesso liso
Revestimento cerâmico

Cecrisa

Forros

Gesso

Esquadrias

Alumínio

Portas

Kit porta pronta

Pintura

Látex PVA

Entrega do imóvel

Edifício A - 09/2000
Edifício B - 09/2000

Este condomínio é constituído por 11 (onze) torres no total sendo que, até os dias
atuais (janeiro / fevereiro de 2002), foram entregues apenas 2 (duas) torres, ou seja, o
Edifício A e o Edifício B. Cada torre possui 24 (vinte e quatro) pavimentos mais o
pavimento térreo, onde se encontram os salões de festas para crianças e adultos. Possui 4
(quatro) apartamentos por andar, com total de 192 (cento e noventa e duas) unidades as
duas torres. O condomínio possui um clube, com piscina de lazer e semi-olímpica, salão de
festas, churrasqueiras, campo de futebol society, quadras de tênis, squash e poliesportiva,
pista para Cooper, salão de cabeleireiro, sala de ginástica, entre outros benefícios. A área
para estacionamento é coberta e está situada ao redor de cada torre. São oferecidas aos
proprietários dos apartamentos 20 (vinte) opção de lay outs para escolha do mais adequado
para a família. Encontra-se localizado no Bairro Santo Amaro, com fácil acesso através da
23 de maio e avenida Washington Luís.

Figura 5.7 – Empreendimento 3B - planta de arquitetura do pavimento tipo dos edifícios A
e B (opção de lay out geral) (ARQUIVO ELETRÔNICO EMPREENDIMENTO 3B,
2001).

5.5 – Elaboração dos Questionários

5.5.1 – Pré-teste

Para a elaboração do questionário, foi realizado um levantamento de todos os
detalhes sobre o sistema construtivo que seriam analisados, e também um levantamento das
características familiares como renda familiar, tempo de uso do imóvel, tempo de duração
da entrevista, entre outros. Em seguida, de acordo com o objetivo da avaliação, foi
elaborado um questionário para a aplicação do pré-teste.

O pré-teste teve como objetivo verificar o nível de objetividade das questões e o
nível de entendimento dos usuários para compreenderem e responderem de forma fiel às
questões aplicadas, ou se haveria necessidade de alterar perguntas ou a forma de resposta.
As questões foram estruturadas de forma que as entrevistas fossem realizadas face a face
com o usuário.

Após concluídos estes questionários, realizou-se um pré-teste verificando a
eficiência das planilhas com relação à obtenção dos dados necessários para a avaliação em
uso no empreendimento 1A com 3 (três) moradores, escolhidos de acordo com sua
disponibilidade no momento. Após tabulação dos dados obtidos no pré-teste, constatou-se
que não seria necessária a execução de mudanças na estrutura dos questionários pois, os
usuários que participaram desta pesquisa são de bom nível social, e boa capacidade de
entendimento das questões analisadas. Em cada prédio ou no caso de condomínio, foi
avaliada uma média de 20% do número total das unidades ocupadas do edifício.

O pré-teste foi aplicado em 3 (três) apartamentos, não notando a necessidade de
alteração após o desenvolvimento das entrevistas, tendo o objetivo alcançado. É
apresentado no item 5.5.2 o questionário definitivo, que se divide em 5 (cinco) partes como
mostra a seguir.

5.5.2 – Escolha da amostra

A necessidade da utilização de uma amostra foi em função não somente do prazo,
mas também porque se mostrou adequado o tamanho da amostra definido em 20% para a
realização do trabalho.

5.5.3 – Definição da amostra

Com o objetivo de obter resultados não muito variados nas avaliações, buscou-se
empreendimentos onde o nível social fosse equivalente para a avaliação. Os
empreendimentos estudados são compostos por uma população de renda média, com
família de até 5 (cinco) componentes, com tempo de uso de, no máximo, 18 (dezoito)
meses.

5.5.4 - Questionário

Após análise dos empreendimentos a serem estudados, elaborou-se o questionário
de modo que as perguntas possibilitassem realizar um diagnóstico, acerca do desempenho
em uso do sistema construtivo de paredes de gesso acartonado, ou seja, avaliar seu
desempenho, verificar eventuais não conformidades e analisar a satisfação do usuário com
o produto final.

Foram avaliados aspectos técnicos, tais como os detalhes de projeto e construtivos,
a especificação das paredes de gesso acartonado, bem como o desempenho do sistema em
uso e o grau de satisfação do usuário.

O levantamento de campo resultou em entrevistas estruturadas com os moradores e
engenheiros responsáveis pelas obras avaliadas. Procurou-se obter registros fotográficos
das habitações e a avaliação in loco das unidades pela pesquisadora.

O questionário para as entrevistas com os usuários foi dividido em quatro partes. A
primeira parte é o Controle de aplicação dos Questionários onde se encontram dados sobre
o edifício estudado, como localização, data e horários da entrevista, a definição do
entrevistado e datas sobre o tempo de ocupação da residência.

A segunda parte diz respeito à Caracterização do Grupo Familiar; neste acontece a
apresentação de todos os representantes da família por nome, parentesco, idade e profissão.
Esta parte do questionário procura levantar as características da família de modo geral e a
identificação do nível de renda familiar.

A terceira parte, Reformas e melhorias na habitação – paredes internas, composta
por 12 perguntas, refere-se ao desempenho das paredes internas de gesso acartonado com
relação ao isolamento acústico na residência, entre cômodos e entre apartamentos, ao
desempenho das instalações elétricas e hidráulicas, ao desempenho das paredes em áreas
molháveis, e aos detalhes construtivos do sistema, como juntas entre chapas, pinturas,
revestimentos, entre outros.

A quarta parte, Nível de Satisfação do Usuário, diz respeito ao nível de satisfação
do usuário, relativo ao atendimento das empresas responsáveis pelo sistema após a
ocupação do imóvel, tanto empresas construtoras responsáveis pela construção do
empreendimento quanto empresas responsáveis pela montagem das paredes de gesso
acartonado.

A quinta parte do trabalho, Avaliação das paredes internas de chapas de gesso
acartonado em edifícios residenciais, trata-se de um questionário de avaliação, em que a
pesquisadora faz um levantamento técnico e uma avaliação do desempenho do sistema nas
residências. Foram levantados aspectos sobre acabamentos, fixações de objetos, instalações
elétricas e hidráulicas, isolamento acústico, entre outros.

As entrevistas foram realizadas durante o mês de janeiro, fevereiro e abril de 2002
pela pesquisadora. Os usuários entrevistados foram escolhidos de acordo com a

disponibilidade e boa vontade de cada um. Em alguns casos, os edifícios estavam habitados
totalmente e em outros casos, estavam habitados parcialmente, como citado anteriormente.
Nos condomínios onde ainda havia prédios em construção, estes foram fotografados a fim
de reproduzir os materiais usados, mão de obra e detalhes construtivos do sistema para
detectar posteriores problemas nos apartamentos já habitados.

Durante as entrevistas, foram colhidos dados contidos nos questionários,
comentários dos usuários sobre a empresa construtora e a satisfação com o sistema e o
apartamento, plantas de arquitetura e das paredes de gesso acartonado e cópias dos Manuais
do Usuário de cada edifício. O modelo do questionário utilizado para desenvolvimento das
entrevistas com os usuários é apresentado nas tabelas 5.8, 5.9, 5.10 e 5.11.

5.6 – Aplicação dos Questionários

Os questionários foram aplicados pela pesquisadora para todos os 163 (cento e
sessenta e três) moradores dos empreendimentos estudados. No início da entrevista, foram
levantados aspectos importantes que determinaram, de imediato, o nível de satisfação do
cliente com o apartamento, como por exemplo, as informações recebidas durante a compra
do imóvel. Na maioria das vezes, estes imóveis foram comprados nos Stands de Venda da
construtora através dos corretores de plantão.

Cabe acrescentar que cada apartamento foi percorrido em toda a sua extensão, após
desenvolvimento do questionário, para serem efetuados os levantamentos fotográficos e as
observações finais referentes à quinta parte do trabalho (questionário respondido pela
pesquisadora).

A aplicação dos questionários durou, em média, 28 (vinte e oito) minutos com cada
entrevistado. No início, a pesquisadora expôs o motivo do desenvolvimento deste trabalho,
explicando que seria uma importante ferramenta de retroalimentação do processo
construtivo das paredes de gesso acartonado para as construtoras e demais empresas que

trabalham com sistemas de construções a seco e também para as montadoras,
distribuidoras, empresas fabricantes das chapas de gesso acartonado, entre outros.

Após serem esclarecidos estes fatos sobre a pesquisa, foi levantada rapidamente a
questão sobre o nível de satisfação do morador com o apartamento e a empresa construtora,
como relatado no 1° parágrafo do item 5.6. De acordo com observações feitas pela
pesquisadora e através dos comentários desenvolvidos pelos entrevistados, notou-se que,
muitas vezes, a insatisfação gerada em decorrência da falta de informação durante a compra
do imóvel gerou respostas negativas com relação às paredes de gesso acartonado e ao nível
de satisfação dos clientes, prejudicando assim a avaliação em uso do sistema em estudo.

As perguntas do questionário foram respondidas durante uma conversa entre o
entrevistador e o entrevistado. Muitas vezes, as questões sobre fixação de objetos, conforto
acústico ou acabamentos eram respondidas nesta conversa preliminar com os usuários, que
iniciavam a entrevista relatando fatos ocorridos com as paredes de gesso acartonado, de um
objeto pendurado que caiu, sobre a conversa do vizinho ao lado ou sobre dúvidas com
materiais de acabamento, etc. Foram esclarecidas dúvidas da pesquisadora com o usuário e
também do usuário com a pesquisadora.

As questões da primeira e segunda parte do questionário têm, por objetivo, traçar as
características do grupo familiar, ou seja, as informações referentes ao edifício em estudo, o
tempo de duração da entrevista, características dos moradores como: idade, parentesco,
profissão, renda familiar e principalmente as observações feitas no início da entrevista
pelos usuários sobre as paredes de gesso acartonado e o apartamento. Esta observação pode
definir todo o conteúdo da entrevista, seja positiva ou negativa.

As perguntas da terceira parte do questionário, de número 3.1 a 3.7 são específicas
sobre o desempenho das paredes de gesso acartonado, sendo respondidas numa escala de 2
(dois) pontos (“sim”e “não”), seguidas de uma justificativa da resposta dada. As questões
do item 3.1 são sobre as áreas molháveis do apartamento, local onde se podem encontrar
muitas vezes pontos de infiltração através do acabamento, pontos de registro ou no

encontro de bancadas, pias, pisobox, etc. A segunda questão deste item é para saber se, até
o momento, houve a troca do revestimento das áreas molháveis, ou por motivo estético ou
por algum problema, pois a falta de informação pode causar danos à parede se o
procedimento para retirar e aplicar a cerâmica não for seguido corretamente.

O item 3.2 do questionário é sobre acabamentos. O entrevistado descreve se houve
algum problema com as paredes de gesso acartonado como fissura nas juntas, danificação
da parede por impacto ou correção de algum problema através de pintura e se houve ou
haverá reformas no apartamento onde as paredes de gesso podem ser afetadas.

O item 3.3 é sobre fixação de objetos. Se durante o tempo de uso do imóvel, os
moradores do apartamento precisaram pendurar algum objeto e qual foi o resultado e se as
orientações recebidas através do manual ou da construtora foram suficientes. Já no item 3.4
sobre conforto acústico, as paredes são avaliadas com o objetivo de saber se têm um bom
desempenho. No item sobre batentes metálicos ou de madeira, é analisada a questão de
fissuras ao redor dos batentes. E nos itens 3.6. e 3.7, as instalações hidráulicas e elétricas
são avaliadas juntamente com as paredes de gesso acartonado.

A quarta parte do questionário tem o objetivo de obter mais informações sobre o
nível de satisfação do usuário, do conteúdo do Manual do Usuário obtido durante a entrega
do imóvel, e levantar possíveis dúvidas que poderão surgir com relação à manutenção e à
conservação das paredes de gesso acartonado. Após detectar os problemas que surgiram nas
paredes de gesso na terceira parte do questionário, a pesquisadora procura descobrir se
existem e quais são as maiores dúvidas e problemas dos usuários com relação ao sistema
construtivo em estudo desde fixação de objetos até o acabamento, avaliando
simultaneamente o desempenho das empresas construtoras no atendimento pós-obra.

Por fim, a quinta parte do questionário é respondida pela própria pesquisadora:
resultado da análise através do questionário, das dúvidas dos usuários, do levantamento
fotográfico e da vistoria realizada no apartamento.

IPT

MESTRADO PROFISSIONAL

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO EM USO

1º PARTE – CONTROLE DE APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS
Nome do edifício – ________________________________________________________
Endereço – _____________________________Bairro – ___________________________
Cidade - _________________________Data da entrevista – ________/_________/______
Entrevistado – _____________________________________________________________
Hora do início da entrevista – _______________
Término – ______________
Data em que a família mudou-se para o imóvel – _________/_________/________
Tempo de uso do imóvel __________________ anos.
Observações:

2º PARTE – CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO FAMILIAR
Descrição das pessoas

Parentesco

Idade

Profissão

________________________________

________

________

________

________________________________

________

________

________

________________________________

________

________

________

________________________________

________

________

________

Número de pessoas na residência __________Renda familiar - _______________________
Tabela 5.8–Primeira e segunda parte do Questionário -Caracterização do Grupo Familiar.

IPT

MESTRADO PROFISSIONAL

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO EM USO

3º PARTE – REFORMAS E MELHORIAS NA RESIDÊNCIA – PAREDES INTERNAS
3.1. ÁREAS MOLHÁVEIS
Nas áreas molháveis, já foi verificado algum ponto de infiltração de água?
(

) Não

(
Pontos de infiltração

) Sim
Descrição

__________-Através do rodapé das paredes.

_________________________________

__________-Através dos pontos de registros
e demais pontos de hidráulica localizados nas
paredes.

_________________________________

__________-Através do encontro das paredes __________________________________
com bancadas, banheiras, pias, pisobox, etc.
__________-Através do rejunte entre peças __________________________________
cerâmicas.
Houve necessidade da troca do revestimento do banheiro, cozinha ou área de serviço?
(

) Não

(
Mudança do revestimento

) Sim
Descrição

__________-Troca do revestimento por outro ___________________________________
tipo.
__________-Descolamento do revestimento

___________________________________

__________-Infiltração nas paredes por meio ___________________________________
dos rejuntes entre as peças cerâmicas.
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Tabela 5.9 – Terceira parte do Questionário – Reformas e melhorias na residência – paredes
internas.

3.2. ACABAMENTOS
Já efetuou pintura ou algum reparo nas paredes internas de gesso acartonado?
(

) Não

(

Pintura ou reparo nas paredes internas da
residência

) Sim
Descrição

__________-Correção de algum problema

___________________________________

__________-Parede danificada – impacto.

___________________________________

__________-Troca de material (acabamento). ___________________________________
__________-Fissura nas juntas entre chapas.

(

___________________________________

) O apartamento está em reforma.

Pretende realizar novas reformas e melhorias onde as paredes internas de gesso acartonado
serão alteradas?
(

) Não

(

) Sim

Indicar a seqüência pretendida de reformas / melhorias:
1º_______________________________________________________________________
2º_______________________________________________________________________
3º_______________________________________________________________________
4º_______________________________________________________________________
5º_______________________________________________________________________
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Tabela 5.9 – Terceira parte do Questionário – Reformas e melhorias na residência – paredes
internas (continuação).

3.3. FIXAÇÃO DE OBJETOS
Houve necessidade de fixar algum objeto nas paredes de gesso acartonado onde o reforço
interno não estava previsto em projeto?
(

) Não

(

Fixação de objetos nas paredes de gesso
acartonado
__________-Entrou em
empresa construtora.

contato

com

) Sim
Resultado

a

__________________________________

__________-Entrou em contato com a
empresa montadora do sistema (Manual do
Usuário).

__________________________________

__________-Resolveu, sem pedir ajuda às
empresas especializadas.

__________________________________

__________-Pendurou o objeto diretamente
na parede, pois não recebeu orientação sobre
fixação de objetos nas paredes de gesso
acartonado.

__________________________________

Após algum tempo de uso do imóvel, houve algum problema com objetos pendurados nas
paredes de gesso acartonado?
(

) Não

(

) Sim

Problemas com a fixação de objetos nas
paredes de gesso acartonado

Resultado

__________-O chumbador se soltou da
parede.

__________________________________

__________-O objeto era muito pesado para
o reforço interno previsto.

__________________________________

__________-Não havia reforço interno.

___________________________________
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Tabela 5.9 – Terceira parte do Questionário – Reformas e melhorias na residência – paredes
internas (continuação).

3.4. CONFORTO ACÚSTICO
Existem ruídos internos à residência que incomodam?
(

) Não

(
Tipo de ruído

) Sim
Dia

Noite

Barulhos em cômodos vizinhos.

_________

________

Descarga do banheiro.

________

________

Descarga do banheiro do vizinho.

________

________

Ruídos no apartamento ao lado.

________

________

O fechamento de portas e de janelas resolve o problema do incômodo do barulho?
(

) Não

(

) Sim

Você ouve ruídos ou sons que permitem identificar o que estão fazendo no cômodo vizinho ou
na residência vizinha através das paredes?
(

) Não

(

) Sim

__________ de um cômodo para outro
__________de uma residência para outra

3.5. BATENTES METÁLICOS OU DE MADEIRA
Com o uso constante das portas das paredes internas, houve o aparecimento de fissuras ao redor
dos batentes?
(

) Não

(

) Sim
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Tabela 5.9 – Terceira parte do Questionário – Reformas e melhorias na residência – paredes
internas (continuação).

3.6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Houve algum problema com os pontos e equipamentos de hidráulica da residência?
(

) Não

(
Tipo de problema

) Sim
Descrição

__________-Vazamento interno na parede.

____________________________________

__________-Louças ou tanque mal fixados na
parede.
__________-Trinca nas juntas decorrente de
vibração das tubulações hidráulicas.
__________-Encontros das bancadas com as
paredes (banheiros e cozinha)
__________-Fixação de torneiras e registros.

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

__________-Vazamento na ligação com o ____________________________________
metal sanitário.

3.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Houve algum problema com os pontos de elétrica da residência, como tomadas, interruptores e
arandelas?
(

) Não

(
Tipo de problema

) Sim
Descrição

__________-Caixinha de elétrica solta.

____________________________________

__________-Espelho das caixinhas solto.

____________________________________

__________-Rompimento dos eletrodutos ___________________________________
corrugados (interno nas paredes) ou de cabos
e fios.
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Tabela 5.9 – Terceira parte do Questionário – Reformas e melhorias na residência – paredes
internas (continuação).

IPT

MESTRADO PROFISSIONAL

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO EM USO
SATISFAÇÃO DO USUÁRIO
4º PARTE – NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO.
1. Você já conhecia o sistema construtivo de paredes internas de gesso acartonado?
(

) Sim

(

) Não

OBS.:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Durante a compra do imóvel, foram esclarecidos detalhes do sistema construtivo de
paredes internas de gesso acartonado?
(

) Sim

(

) Não

OBS.:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. No Manual do Usuário, há um item ou capítulo referente às paredes de gesso acartonado?
(

) Sim

(

) Não

OBS.:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Todas as dúvidas sobre instalações, fixações, troca de revestimento, troca de chapa, enfim,
dúvidas sobre manutenção, estão contidas neste item?
(

) Sim

(

) Não

OBS.:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
1/3
Tabela 5.10 – Questionário de Avaliação Pós-Ocupação – Satisfação do Usuário.

5. Durante o uso do imóvel, surgiram dúvidas com relação à manutenção e conservação das
paredes de gesso acartonado?
(

) Sim

(

) Não

OBS.:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Quais as dúvidas mais comuns sobre o sistema construtivo?
(
(
(
(
(
(
(
(

) Fixações de objetos.
) Instalações hidráulicas – Que tipo:_______________________________________
) Instalações elétricas – Que tipo:_________________________________________
) Revestimentos cerâmicos
) Revestimentos – pinturas, papel de parede, entre outros.
) Impermeabilização.
) Isolamento acústico.
) Troca de batente de madeira ou metálico.

7. Ocorreu algum problema nas paredes de gesso acartonado da residência até os dias atuais?
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Fixações de objetos.
) Instalações hidráulicas.
) Instalações elétricas.
) Fissuras nas juntas entre chapas.
) Revestimentos cerâmicos
) Revestimentos – pinturas, papel de parede, entre outros.
) Impermeabilização.
) Isolamento acústico.
) Troca de batente de madeira ou metálico.

8. Estes problemas surgiram devido a:
(
(
(
(

)
)
)
)

(

)

Falta de orientação com relação à conservação do sistema.
Erro durante a construção do imóvel.
Falta de cuidado na conservação por parte do usuário.
Problemas com a mão de obra contratada para a execução de trabalhos extras, ou
seja, mão de obra não qualificada.
Falta de informação no Manual do Usuário e por parte da empresa construtora ou
montadora.
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Tabela 5.10 – Questionário de Avaliação Pós-Ocupação – Satisfação do Usuário
(continuação).

9. Quando surgiram problemas de manutenção com as paredes de gesso acartonado, o
usuário entrou diretamente em contato com a empresa construtora?
(

) Sim

(

) Não

10. Como foi resolvido o problema?
(
(
(
(
(

) A construtora encaminhou para seu departamento de assistência técnica.
) A construtora encaminhou para a empresa montadora do sistema.
) A construtora orientou para seguir o Manual do Usuário.
) A empresa montadora foi contatada diretamente.
) Foi resolvido, mas não através da empresa construtora.

11. Quando solicitada, a empresa montadora ou a construtora:
(
(

) Resolveu o problema que estava pendente.
) Esclareceu as dúvidas do usuário.
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Tabela 5.10 – Questionário de Avaliação Pós-Ocupação – Satisfação do Usuário
(continuação).

IPT

MESTRADO PROFISSIONAL

AVALIAÇÃO EM USO
5° PARTE – AVALIAÇÃO DAS PAREDES INTERNAS DE CHAPAS DE GESSO
ACARTONADO EM EDIFICIOS RESIDENCIAIS.
ÁREAS MOLHÁVEIS
Nas áreas molháveis da residência como banheiros, cozinha e área de serviço, nota-se:
(
(
(
(
(

) Revestimento das paredes descolando.
) Pontos de infiltração nas paredes através do rejunte entre peças cerâmicas.
) Pontos de infiltração de água através dos registros nas paredes.
) Pontos de infiltração de água através do rodapé das paredes.
) Problema de isolação acústica nas paredes hidráulicas.

ACABAMENTOS
No acabamento das paredes do apartamento nota-se:
(
(
(
(
(
(

) Fissura nas juntas entre chapas.
) Danificação das chapas através de impacto.
) Fissura no topo da parede.
) Fissura na base da parede.
) Correção do acabamento das juntas.
) Nova demão de pintura para tampar imperfeições nas paredes.

FIXAÇÃO DE OBJETOS
Nos locais onde objetos foram fixados nas paredes nota-se que:
(
) Não havia reforço interno nas paredes para fixação de objetos.
(
) O objeto era muito pesado para o reforço interno previsto.
(
) O chumbador foi mal especificado e se soltou da parede.
(
) Foram pendurados objetos com chumbadores específicos para o sistema.
(
) Foram pendurados objetos com qualquer chumbador sem levar em consideração o peso
do objeto e as especificações do sistema.
(
) Os reforços internos nas paredes foram colocados quando necessário pelos próprios
usuários.
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edifícios residenciais.

CONFORTO ACÚSTICO
O nível de ruído do apartamento pode ser considerado:
Ruído

Satisfatório

Insatisfatório

Ruídos em cômodos vizinhos.

_________

________

Descarga do banheiro.

_________

________

Descarga do banheiro do vizinho.

_________

________

Ruídos no apartamento ao lado.

_________

________

Ruídos na circulação do prédio.

__________

________

O fechamento de portas e de janelas resolve o problema do incômodo do barulho.
(

) Não

(

) Sim

OBS.:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Os ruídos ou sons no cômodo vizinho ou na residência vizinha podem ser identificados
através das paredes?
(
(
(

) Não
) Sim, de um cômodo para outro.
) Sim, de um apartamento para outro.

(

) Sim

BATENTES METÁLICOS OU DE MADEIRA
Com o uso constante das portas das paredes internas, houve o aparecimento de fissuras acima
dos batentes.
(

) Não

(

) Sim
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Tabela 5.11 – Avaliação Pós-Ocupação – Paredes internas de chapas de gesso acartonado em
edifícios residenciais (continuação).

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Nos pontos das instalações hidráulicas, nota-se:
(
(
(
(
(
(

) Trinca nas juntas decorrente de vibração das tubulações hidráulicas.
) Pontos de registros e torneiras mal fixados.
) Louças mal fixadas.
) Tanque mal fixado.
) Vazamento na ligação com o metal sanitário.
) Problemas no encontro das bancadas com as paredes (banheiros e cozinha).

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Nos pontos de elétrica, nota-se:
(
(
(

) Problemas de fixação com as caixinhas de elétrica.
) Espelhos das caixinhas mal fixados.
) Rompimento dos eletrodutos corrugados (interno nas paredes) ou de cabos e fios.
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Tabela 5.11 – Avaliação Pós-Ocupação – Paredes internas de chapas de gesso acartonado
em edifícios residenciais (continuação).

5.7 – Comparativo técnico dos Empreendimentos avaliados

Após visita e aplicação dos questionários com os usuários para a avaliação pósocupação nos 6 (seis) empreendimentos escolhidos para estudo, foi realizada uma
compilação dos dados obtidos nas visitas aos edifícios para comparação entre as
informações e esclarecimento diante das patologias encontradas a fim de detectar a origem
do problema, podendo ser no projeto, na execução ou no pós-obra.

Os dados técnicos referentes às instalações elétricas e hidráulicas, portas e caixilhos
de madeira, fixação de objetos, tipos de chapas e impermeabilização podem ser encontrados
na Tabela 5.14, e os tipos de paredes de acordo com os projetos quando desenvolvidos, ou
informações obtidas através dos responsáveis pelas obras são encontrados na Tabela 5.15.
Os materiais de acabamento também foram analisados e comparados através da Tabela
5.16.

Esta análise inicia-se a partir da Tabela 5.12 onde todos os empreendimentos estão
relacionados com os projetos de especificação das paredes de gesso acartonado quando
desenvolvido. E na Tabela 5.13 é apresentado o número de entrevistas desenvolvidas
relacionado com o número de apartamentos de cada empreendimento e o número de
apartamentos ocupados.

Tabela 5.12 – Tabela dos empreendimentos e respectivos projetos das paredes de
gesso acartonado.

OBRA

1A

1B

2A

2B

3A

3B

projeto das

Empresa

Fabricante

Empresa

Empresa

Não

Empresa

Paredes de gesso

de

de chapa de

de

de

utilizou

de

acartonado

projeto

gesso

projeto

projeto

projeto

projeto

Fornecedores de

Tabela 5.13 – Número de entrevistas / Apartamentos ocupados.

EMPREENDIMENTO

1A

1B

2A

2B

3A

3B

entrevistas

20

30

26

33

22

32

desenvolvidas

(24%)

(21,3%)

(25,5%)

(20,3%)

(20,6%)

(21%)

92/83

196/141

128/102

204/163

126/107

192/154

Número de

(amostra=20%)
Número
apartamentos total
/
Apartamentos
habitados

TOTAL

163 entrevistas
(22,1%)

Em seguida, serão apresentados na Tabela 5.14 os empreendimentos relacionados
com os demais sistemas utilizados nos apartamentos complementando o sistema de paredes
de gesso acartonado, como as instalações elétricas e hidráulicas, caixilhos, fixação de
objetos entre outros.

Tabela 5.14 – Detalhes técnicos dos empreendimentos avaliados.
PLACO

KNAUF

LAFARGE

Sistemas
complementa
res

1A

1B

2A

2B

3A

3B

Sistema

PEX

PEX

Sistema

convencional

Prumadas

INSTALACOES HIDRAULICAS / ELETRICAS
Instalação

Tubulação de

hidráulica

cobre

PEX

convencional

PVC
Cobre - água
quente
Caixa de

Vaso

Montana de

Caixa

Caixa

Montana de

Vaso

descarga

sanitário

embutir

acoplada

acoplada

embutir

sanitário com

com válvula
Vaso

Não tem

válvula
Ideal

Não tem

Não tem

standard

sanitário com

Ideal

Não tem

standard

saída
horizontal
Eletroduto

Eletroduto

Eletroduto

Eletroduto

Eletroduto

Eletroduto

corrugado

corrugado

corrugado

corrugado

corrugado

corrugado

Caixa elétrica

Astra – linha

Astra – linha

Astra – linha

Tradicional

Caixa

Astra – linha

– Astra

DryFix

DryFix

DryFix

(cx. de Pvc

convencional

DryFix

da Tigre)

de ferro

Pormade

Uliana

Eletrodutos

CAIXILHOS E PORTAS DE MADEIRA
Porta de

Uliana

Porta +

Eucatex

Portas

madeira

montou kit c/

batente

eucatex e

interna

porta

parafusado

batentes 3N

Eucatex

no perfil
metálico da
parede

Espuma

Espuma de

Portas hall

Espuma de

Espuma de

Espuma de

Espuma de

de

poliuretano

entrada -

poliuretano

poliuretano –

poliuretano

poliuretano

poliuretano

fixado em

Fixada em 3

fixado em

preenchido

fixado em

fixado em

3(três)

(três) pontos

3(três)

todo o vão.

3(três) pontos

3(três) pontos

pontos

pontos

Tabela 5.14 – Detalhes técnicos dos empreendimentos avaliados (continuação).
PLACO

KNAUF

LAFARGE

Sistemas
complementares

1A

1B

2A

2B

3A

3B

TRATAMENTO DO PISO - AREAS MOHAVEIS
Impermeabilização

Impermeabi

Impermeabi

Impermeabi

Asfalto frio

Impermeab

Impermeabili

piso

lização do

lização do

lização

estruturado

ilização

zação rígida

/

piso rígida

piso com

rígida no

c/ tela de

com manta

(KZK11) –

Impermeabilização

+

Denverpren

Box com

poliéster

flexível

mistura com

rodapé

impermeabi

(asfalto

cimento e

no rodapé.

Baucril

água (3

lização

modificado

resinas

estruturada

demãos) e

flexível

com

acrílicas e

com

denverprem

Denverpren

polímeros)

tela de

tela de

no rodapé

no rodapé

+ rodapé

poliéster c/

poliéster

reforçado

metálico c/

impermeabi

no rodapé

com tela de

reforço em

lização.

tela de

flexível

poliéster.

poliéster e
denverprem
Impermeabilização

Impermeabi

Impermeabi

Disco anti

Impermeabi

Impermeab

Ralo c/ disco

ralo

lização

lização

infiltração -

lização

ilização

antiinfiltração

flexível

flexível

Akros

flexível

flexível

-Akros

Não tem

Não tem

Não tem

Não tem

Plásticos

Não tem

Piso box

Guarulhos
FIXACAO DE OBJETOS
Reforço interno de

X

X

X

X

X

(Armários)

madeira na

Perfil duplo
nas paredes

cozinha
Reforço interno de

X

Não tem

X

X

Não tem

Perfil duplo

madeira nos

na parede

banheiros

(bancada)

Reforço interno de
madeira nos
dormitórios

Não tem

X

Não tem

Não tem

Não tem

Não tem

Tabela 5.14 – Detalhes técnicos dos empreendimentos avaliados (continuação).
PLACO

KNAUF

LAFARGE

Sistemas
complementa

1A

res

1B

2A

2B

3A

3B

TIPOS DE CHAPAS
Parede

Parede com

Alvenaria c/

Alvenaria c/

Parede

Alvenaria

Parede

entre

montantes

gesso liso –

gesso liso

chapas

revestida c/

chapas

apartamentos

duplos e

(acabada)

Esp.= 15 cm

duplas ST c/

chapas de

duplas ST c/

chapas.

Esp.= 15 cm

montante de

gesso e

montante de

duplas (ST)

70 e lã de

colchão de

75

Esp.=20 cm

rocha

ar no meio

Esp.=12,5

Esp.=12 cm

Esp.=24 cm

cm

Chapa

Chapa

Chapa

Chapa

Chapa

Chapa

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Salas jantar /

Chapa

Chapa

Chapa

Chapa

Chapa

Chapa

Estar

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Banheiros

Chapa

Chapa

Chapa

Chapa RU

Chapa RU

Chapa RU

RU

RU

RU

Cozinha /

Chapa

Chapa

Chapa

Chapa

Chapa

Chapa

área de

RU

RU

RU

RU

RU

RU

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

revestida c/

revestida c/

revestida c/

revestida

revestida c/

gesso liso

gesso liso

reboco

internamente

gesso liso

interno +

interno +

c/ gesso

internamente

emboço

monocapa

acartonado e

Dormitórios

serviço
Paredes
Externas

externo

colchão de
ar no meio

Comparativo técnico das paredes de gesso acartonado dos empreendimentos
estudados de acordo com os projetos de especificação das paredes, ou através de
informações obtidas com os responsáveis pelo empreendimento.

Tabela 5.15 – Comparativo técnico entre as paredes divisórias internas dos
apartamentos.
TIPOS DE

PLACO

KNAUF

LAFARGE

PAREDES

1A

1B

2A

2B

3A

3B

Parede

Montante

Alvenaria

Alvenaria

Montante de

Alvenaria

Montante de

divisória

duplo de 70

revestida c/

revestida

70 c/

revestida c/

75 c/

entre

c/ 2 ST / 2

gesso liso

c/

2 ST/ 2 ST

gesso

2 ST/ 2 ST

apartamentos

ST

Esp.= 15 cm

gesso liso

lã de rocha

acartonado e

Esp.= 12,5 cm

Esp.= 15

Esp.= 12 cm

colchão de ar

Esp.= 20cm

no meio

cm

(montante
metálico)
Paredes

Montante

Alvenaria

Alvenaria

Montante de

Alvenaria

Montante

divisórias

de 70 c/ 1

revestida c/

revestida

70 c/ 1 ST/ 2

revestida c/

duplo de 48 c/

entre

ST/ 2 ST

gesso liso

c/ gesso

ST

gesso

1 ST/ 2 ST

apartamento/

Esp.= 10,8

Esp.=15 cm

liso

lã de rocha

acartonado e

Esp.= 23,7 cm

hall social

cm

Esp. =10,8

colchão de ar

cm

no meio
(mont. met.)

Paredes

Montante

Montante de

Montante

Montante de

Montante de

Montante de

divisórias

de 48 c/

70 c/

de 75 c/

70 c/ 1 ST/ 1

75 c/ 1 ST/ 1

75 c/

entre

1 ST/ 1 ST

1 ST/ 1 ST

1 ST/ 1 ST

ST

ST

1 ST/ 1 ST

dormitórios

Esp.= 7,3

Esp.= 9,5 cm

Esp.= 10,0

lã de rocha

Esp. 10 cm

Esp. 10,0 cm

cm

Esp.= 9,5 cm

cm
Paredes

Montante

Montante de

Montante

Montante de

Montante de

Montante de

divisórias

de 70 c/

70 c/

de 75 c/

70 c/ 1 ST/ 1

75 c/ 1 ST/ 1

75 c/

entre

1 ST/ 1 ST

1 ST/ 1 ST

1 ST/ 1 ST

ST

ST

1 ST/ 1 ST

dormitórios/s

Esp. 9,5 cm

Esp. 9,5 cm

Esp. 10

lã de rocha (p/

Esp. 10 cm

Esp. 10 cm

cm

circulação)

ala

Esp. 9,5 cm
Paredes

Montante

Montante de

Montante

Montante de

Montante de

Montante de

divisórias

de 70 c/ 1

70 c/

de 75 c/

70 c/ 1 ST/ 1

75 c/ 1 ST/ 1

75 c/

entre

ST/ 1 RU

1 ST/ 1 RU

1 ST/ 1

RU

RU

1 ST/ 1 RU

dormitórios

Esp.= 9,5

Esp= 9,5 cm

RU

lã de rocha

Esp.= 10 cm

Esp.= 10,0 cm

/wc

cm

Esp= 10,0

Esp= 9,5 cm

Tabela 5.15–Comparativo técnico entre as paredes divisórias internas dos
apartamentos (continuação).
TIPOS DE
PAREDES

PLACO

1A

1B

2A

Montante

Paredes
divisórias

KNAUF

---

duplo de 48

---

LAFARGE

2B

3A

3B

Montante de 70

Montante

Montante de

c/ 1 RU/ 2 ST

de 75

75

entre

c/ 1 RU / 1

lã de rocha

RU / RU

RU / RU

cozinha/hall

RU

Esp. 10,75 cm

Esp. 10,0

Esp. 10,0 cm

serviço

Esp. variada

Paredes

Montante

divisórias

duplo de 70

entre

cm
Montante de

(cozinha/Shaft)

Montante

Montante de

90 c/

Montante de 70

de 75

75 c/

c/ 1 RU+1

1 ST/ 1 RU

c/ 1 RU

RU / RU

1 RU/ 1 RU

cozinha/

ST/ 1 RU +1

Esp. 115 cm

lã de rocha

Esp. 10,0

Esp. 10,0 cm

banho

ST

Esp. 8,25 cm

cm

Montante de 70

Montante

Montante de

c/ 1 RU/ 1 ST

de 75

75 c/

Esp. 9,5 cm

RU / ST

1 RU/ 1 ST
Esp. 10,0 cm

---

Esp. 20 cm
Montante

Paredes
divisórias

---

duplo de 48

---

entre

c/ 1 RU / 1

cozinha/

ST

Esp. 10,0

sala jantar

Esp. variada

cm

(Box /

(Box /

(Box /

(Box c/ a.s.)

Chapa

(Box c/ a.s.)

banho)

banho)

dorm.)

Montante de 70

RU

Montante de

Montante

Montante

Montante de

c/ 1 cimentícia/

75 c/

duplo de 70

duplo de 48

75 c/

1 RU

1 RU/ 1 RU

c/ 1 RU/ 1

c/ 1 RU / 1

1 RU/ 1 ST

Esp. 9,5 cm

Esp. 10,0 cm

RU

RU

Esp. 100 cm

Esp. 35,4 cm

Esp. variada

Paredes

Montante

Montante

(Banho / a.s.)

divisórias

duplo de 70

duplo de 48

Montante de

entre

c/ 1 RU/ 1

c/ 1 RU / 1

banheiros

RU
Esp. 35,4 cm

Paredes box

Montante

Montante de

duplo de

75 c/

90c/ 1RU /

48

1 RU/ 1 RU

RU

1RU

1 RU / 1

Esp. 10,0 cm

Esp. variada

Esp.115 cm

RU

---

Esp. 25
cm

Comparativo dos acabamentos internos dos apartamentos estudados:
Tabela 5.16 – Comparativo dos acabamentos dos apartamentos.
PLACO

KNAUF

LAFARGE

TIPO DE
ACABAMENTO

1A

1B

2A

2B

3A

3B

Piso

Carpete de

Carpete de

Carpete

Carpete

Assoalho

Assoalho

salas

madeira

madeira

de

de

de

de

madeira

madeira

madeira

madeira

PISOS

Piso dormitórios

Piso cozinha

Carpete de

Carpete de

Carpete

Carpete

Assoalho

Assoalho

madeira

madeira

de

de

de

de

madeira

madeira

madeira

madeira

Atlas

Cerâmica

Cerâmica

Cerâmica

Cerâmica

Cerâmica

(10cm x

Gerbi

Cecrisa

Cecrisa

Eliane

Cecrisa

10cm)
Piso área de

Atlas

Cerâmica

Cerâmica

Cerâmica

Cerâmica

Cerâmica

serviço

(10cm x

Gerbi

Cecrisa

Cecrisa

Eliane

Cecrisa

Cerâmica

Cerâmica

Cerâmica

Cerâmica

Cerâmica

Gerbi

Cecrisa

Cecrisa

Eliane

Cecrisa

10cm)
Piso banheiros

Portobello

PAREDES
Parede

Tinta látex

Tinta látex

Tinta

Tinta

Tinta látex

Tinta látex

salas

PVA

PVA

látex

látex

PVA

PVA

PVA

PVA

Parede

Tinta látex

Tinta látex

Tinta

Tinta

Tinta látex

Tinta látex

dormitórios

PVA

PVA

látex

látex

PVA

PVA

PVA

PVA
Fórmica

Parede

Atlas

Cerâmica

Tinta

Cerâmica

Cerâmica

cozinha

(10cm x

Eliane

látex

Cecrisa

Eliane

10cm)

acrílico

Tabela 5.16 – Comparativo dos acabamentos dos apartamentos (continuação).
PLACO

KNAUF

LAFARGE

TIPO DE
ACABAMENTO

1A

1B

2A

2B

3A

3B

Parede área de

Atlas-

Cerâmica

Látex

Cerâmica

Cerâmica

Fórmica

serviço

10cmx10cm

Eliane

acrílico +

Cecrisa

Eliane

PAREDES

cerâmica
Parede banheiros

Cerâmica

Cerâmica

Látex

Cerâmica

Cerâmica

Cerâmica

Portobello

Eliane

acrílico +

Cecrisa

Eliane

Cecrisa

Alvamínio

YKK

cerâmica

ESQUADRIAS E PORTAS DE MADEIRA
Esquadrias

ERG’S

Trial

externas

(alumínio)

(alumínio)

Esquadrias

Uliana

Semar

YKK

YKK

(alumínio)
Eucatex

Pormade

Uliana

3N

Ideal

Ideal

Ideal

Ideal

Standard

Standard

Standard

Standard

internas – portas

MATERIAIS HIDRAULICOS / ELETRICOS
Cuba cerâmica

Ideal

Celite

banheiro

Standard

Vaso

Ideal

Ideal

Ideal

Ideal

Ideal

Ideal

sanitário

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Piso

Não tem

Não tem

Não tem

Não tem

Plásticos

Não tem

Guarulhos

box
Shaft

Metais

---

Deca

Docol

Gesso

Plásticos

Plásticos

Gesso

acartonado

Guarulhos

Guarulhos

acartonado

Docol

Docol

Ideal

Docol

Standard
Banheiras

Não tem

Ouro Fino

Não tem

Cx. elétrica

Similar

DryFix

Astra
Não tem

Cx. descarga

Não tem

Não tem

Pial

Convencio

Btcino

Astra

Legrand

nal

Saída

Ideal

horizontal

Standard

Montana

Não tem

Não tem

Saída

Caixa

horizontal

acoplada

Montana

Ideal St.

5.8. – Tabulação dos dados coletados

5.8.1 – Tabulação dos dados

Após definição e aplicação dos questionários para a avaliação pós – ocupação,
iniciou-se o processo de tabulação dos dados coletados. A estruturação deste item se baseou
na tabulação dos dados referentes aos principais pontos do trabalho, como o
reconhecimento por parte do usuário de algum problema relacionado às paredes de gesso
acartonado, assim como problemas com as instalações hidráulicas, elétricas, acabamentos,
fixação de objetos, entre outros, o nível de satisfação do usuário referente ao apartamento
desde a compra até o atendimento pós – ocupação (assistência técnica) por parte da
construtora, e uma análise mais técnica desenvolvida pela pesquisadora também
relacionada às paredes de gesso acartonado e levando-se em consideração comentários
obtidos durante a entrevista.

A estruturação do banco de dados do trabalho levou em consideração diversos tipos
e análises que deveriam ser efetuadas para permitir o diagnóstico da situação atual referente
às paredes de gesso acartonado. Os dados obtidos nas pesquisas foram avaliados e serão
apresentados de acordo com o ponto de vista do usuário e da pesquisadora, seguidos das
fotos onde foram registradas patologias.

Através destes dados será possível analisar a causa destes problemas levando-se em
consideração os dados apresentados das plantas de especificação das paredes na Tabela
5.16 e no anexo B, onde são apresentados detalhes técnicos das paredes dos apartamentos
analisados e os materiais usados para acabamento e execução (Tabela 5.17). No anexo A,
serão apresentados os questionários respondidos pelos responsáveis dos empreendimentos
avaliados, cujas respostas auxiliaram para as conclusões deste trabalho.

Os resultados obtidos serão apresentados da seguinte forma:

•

Por empreendimento – cada empreendimento terá seus resultados apresentados
separadamente;

•

Geral – os dados obtidos dos 6 (seis) empreendimentos serão compilados e
comparados desde o tipo do acabamento até as especificações das paredes de gesso
acartonado para resultados e análises.

CAPÍTULO 6 –RESULTADOS E ANÁLISES
Neste capítulo, serão apresentados os resultados e análises desenvolvidas através da
avaliação pós-ocupação, por meio do cruzamento de informações obtidas nos questionários
aplicados, das visitas aos apartamentos, do levantamento fotográfico e das observações
obtidas nas entrevistas com os usuários. Estes dados serão alcançados por meio da
comparação e análise das respostas dos entrevistados de cada empreendimento e
posteriormente entre todos os empreendimentos.

6.1 – Desenvolvimento das Entrevistas

O

desenvolvimento

dos

questionários

e

visitas

aos

apartamentos

dos

empreendimentos sugeridos para estudo foi um pouco tumultuado por ter sido realizado nos
meses de janeiro e fevereiro, meses de férias e pós-festas e no mês de abril. Esta avaliação
ocorreu durante o dia na maioria das vezes e em alguns casos, onde a maioria das pessoas
trabalhavam e o edifício se localizava mais afastado dos centros urbanos; as entrevistas
aconteceram à noite, após as 18:00hs.

De maneira geral, houve boa vontade por parte dos usuários para participar da
pesquisa e responder as perguntas dos questionários, permitindo assim, que a pesquisadora
conhecesse os apartamentos e tirasse fotos quando necessário. Notou-se que os
entrevistados estavam satisfeitos com a visita, pois mostraram interesse em participar e
saber mais detalhes sobre as paredes de gesso acartonado. Além de responder aos
questionários, os usuários realizaram muitas perguntas sobre o sistema durante as
entrevistas.

Na maioria das vezes, como os apartamentos foram comprados e os moradores não
sabiam que as paredes eram de gesso acartonado, faltaram informações e detalhes sobre o
sistema. Desta forma, notou-se que este problema de falta de informação tem sido resolvido
de diversas formas, como por exemplo, através do Manual do usuário, em consultas pela
internet, perguntando para amigos, vizinhos ou pessoas que conhecem o sistema ou em

alguns casos, consultando a empresa construtora. Esta falta de informação é prejudicial,
pois gera dúvidas e dificuldade para manutenção e conservação das paredes.

6.2 – Perfil dos Entrevistados

Para a realização da avaliação pós – ocupação, foi necessário o reconhecimento das
famílias que moram nos apartamentos avaliados, para saber o número de pessoas que
habitam estas residências, o tempo de uso; quando possível a renda familiar, se a família
possui filhos, e o tempo de duração da entrevista. A seguir, apresentamos a média das
características destas famílias correspondentes com os empreendimentos onde moram.
Tabela 6.1 – Perfil dos entrevistados – Características Familiares.
Empreendimento

Número

Tempo

Duração

Característica

Renda

médio de

médio de

média das

Familiar

Familiar

pessoas

uso

entrevistas

média

PLACO DO BRASIL

1A

2,1

8 meses

29,6 min.

- Casal novo

R$7.100,00

- Executivos
1B

3,4

7 meses

24,3 min.

- Casal

R$6.066,00

- Casal 2 filhos
KNAUF DO BRASIL

2A

3,2

4,8 meses

34 min.

- Casal

R$3.420,00

- Casal 2 filhos
2B

3,2

7,8 meses

29 min.

- Casal

R$6.178,50

- Casal 1/ 2 filhos
LAFARGE GYPSUM

3A

3,7

12,5 meses

31 min.

-Casal 2/3 filhos

R$7.154,00

3B

3,8

12,8 meses

21,5 min.

- Casal 2 filhos

R$8.500,00

MÉDIA DAS

3,2

8,8

28,23

- Casal

R$6.403,08

MÉDIAS

pessoas

meses

min.

-Casal 2 filhos

renda

6.3 – Nível de Satisfação com as Paredes de Chapas de Gesso Acartonado e
Construtora

Neste item, foi avaliado o nível de satisfação do usuário com as paredes internas de
gesso acartonado. Durante a etapa de entrevistas com os moradores, os apartamentos foram
visitados e quando necessário, foram registradas, através de fotos e de depoimentos dos
entrevistados, patologias que surgiram durante o tempo de uso do imóvel.

Foi levado em consideração também o item do Manual do Proprietário referente às
paredes de gesso acartonado e formas de manutenção e conservação das mesmas, os
projetos de arquitetura e especificação das paredes de gesso quando desenvolvido, e
depoimentos dos próprios construtores sobre a obra e o atendimento pós - ocupação
realizado pela empresa quando solicitado.

Como visto anteriormente, esta parte do questionário que pergunta sobre o nível de
satisfação com o sistema construtivo através de questões sobre as áreas molháveis dos
apartamentos, sobre os acabamentos, fixação de objetos, conforto acústico da residência,
batentes de madeira e instalações hidráulicas e elétricas, foi respondida pelo usuário sem
interferência da pesquisadora, para análise real de como está o nível de satisfação com as
paredes de gesso acartonado. Durante a entrevista, foi possível detectar o nível de
informação que chegou até o usuário sobre o sistema, de acordo com as respostas e
dificuldades apresentadas.

6.3.1 – Avaliação Pós-Ocupação (APO)

A análise e avaliação das obras estudadas foram baseadas em um ponto muito
importante para o desenvolvimento do trabalho e que influenciou, de certa forma, o
conteúdo de todas as pesquisas. Antes de iniciar a entrevista, a pesquisadora verificou se os
apartamentos tinham sido adquiridos através de corretores nos Stands de Vendas e se os
proprietários (compradores) receberam a informação, durante a compra, de que as paredes
internas do apartamento eram de gesso acartonado. Pôde-se notar que as vendas dos

apartamentos aconteciam, muitas vezes, sem que os clientes soubessem exatamente o que
estavam comprando, ou seja, poucas vezes foram informados que as paredes internas dos
apartamentos eram de gesso acartonado, e não recebiam informações peculiares do sistema
como o som oco produzido pela parede, ótimo isolamento acústico, utilização de
chumbadores especiais para fixação de objetos, entre outros detalhes.

A venda destes apartamentos ocorreu de forma incorreta por 2 (dois) motivos que
foram analisados pela pesquisadora durante as entrevistas e visitas realizadas
aleatoriamente a stands de vendas para apartamentos residenciais com paredes de gesso
acartonado. O primeiro motivo é que os corretores desejam desovar os imóveis
rapidamente, e não se interessam por detalhes que possam prejudicar seu desempenho ou
impedir a venda, fazendo com que o detalhe das paredes de gesso acartonado seja omitido
dos compradores que descobrem apenas durante a construção do imóvel ou após a mudança
para o apartamento.

Outro fator que prejudica a venda é a falta de informação técnica dos corretores
sobre o sistema construtivo. Quando os compradores sabem que as paredes são de gesso
acartonado ou, de alguma forma, são informados, os corretores não possuem conhecimento
suficiente para esclarecer detalhes sobre o sistema, evitando, desta forma, que os
compradores tenham informações mais precisas sobre as paredes de gesso acartonado,
como a fixação de objetos, revestimentos, reformas, etc.

Desta forma, a análise das obras através das entrevistas e dos comentários dos
usuários sofreu grande influência a partir do momento da compra do imóvel. Poderá ser
notado, durante as análises, que a falta de informação foi extremamente prejudicial com
relação a satisfação dos usuários e que em outros casos, os usuários foram melhor
orientados gerando assim uma satisfação com o apartamento e as paredes de gesso
acartonado. Em alguns empreendimentos, foi realizado um trabalho de conscientização pela
construtora com os moradores, resolvendo problemas e dúvidas existentes.

6.4 -Resultados dos Empreendimentos

6.4.1 – Resultados do Empreendimento 1A

Este empreendimento, localizado no bairro do Morumbi, possui uma torre com 92
(noventa e dois) apartamentos no total e 83 (oitenta e três) apartamentos ocupados. Foram
desenvolvidas 20 (vinte) entrevistas, equivalentes a 24% dos apartamentos habitados.
Devido ao alto nível das pessoas residentes neste edifício, 60% já conheciam o sistema em
viagens fora do país ou outras fontes de conhecimento.

Durante a venda dos imóveis, apenas 30% dos clientes foram informados que as
paredes internas dos apartamentos eram de gesso acartonado e 70% souberam que as
paredes eram de gesso acartonado após mudarem para seus apartamentos, ou através de
visitas realizadas durante a obra. Na tabela 6.2, são apresentados os resultados referentes à
etapa de venda dos apartamentos do empreendimento 1A e a seguir, a avaliação pósocupação realizada com 20 (vinte) usuários.

Tabela 6.2 – Resultado da pesquisa sobre a venda dos apartamentos –
Empreendimento 1A.
RESULTADO DA PESQUISA SOBRE A VENDA DOS APARTAMENTOS
Conheciam o sistema

Não conheciam o
sistema
Foram informados
sobre as paredes de

60%

- Através de viagens para fora do país – 40%.
- Através de revistas, jornais, etc. – 20%.

40%
30%

- Faltaram maiores detalhes sobre as paredes de

70%

-

gesso acartonado.

gesso acartonado
Não foram informados
sobre as paredes de

Perceberam que as paredes eram de gesso
acartonado após mudança para o apartamento

gesso acartonado

/ durante visitas obra;
-

Querem se mudar para outro apartamento.

Mesmo assim, percebeu-se que 90% dos moradores se adaptaram bem às paredes de
gesso acartonado, encontrando soluções para suas dúvidas e problemas que surgiram
durante o tempo de uso dos apartamentos. Alguns entrevistados arriscam dizer que o
sistema é bom, mas não para apartamentos residenciais, e sim para escritórios, lojas,
cinemas, etc. Quando surgiram dúvidas, os proprietários procuraram ajuda através de
amigos, vizinhos, internet e raramente, através da construtora. Pontos positivos, negativos e
dúvidas do sistema foram detectados através das entrevistas e serão descritos a seguir.

Problemas com a fixação de objetos nas paredes de gesso acartonado atingiram 70%
dos moradores, com dúvidas e dificuldades para fixar aparelhos de televisão nas paredes,
armários, gabinetes de banheiro e varal de roupas. Em alguns apartamentos, detectou-se
que gabinetes de banheiro e armários de cozinha foram mal fixados e estavam cedendo
devido à especificação incorreta dos chumbadores e à falta de reforço interno nas paredes
de gesso acartonado.
FIXAÇÃO DE OBJETOS

Problemas com objetos
fixados.

30%

70%

Não teve problemas com
objetos fixados.

Outros 50% reclamaram do desempenho acústico das paredes, onde 30% estão
insatisfeitos com o isolamento acústico das paredes que separam os cômodos do
apartamento e 20% insatisfeitos com ruídos vindos do apartamento ao lado, alegando que
dependendo do horário, era possível saber se os vizinhos estavam comendo, assistindo à
televisão ou conversando.
D E S E M PE N H O A C Ú S T IC O

Iso la m e nto a c ú stic o b o m .

50%

50%

R uíd o s no a p a rta m e nto a o la d o
e d e ntro d o a p a rta m e nto (e ntre
c ô m o d o s).

Nas áreas molháveis, 5% dos moradores apontaram problemas de fissuras no rodapé
dos banheiros, 20% falhas no rejunte do piso e 80% dos usuários reclamaram de problemas
que surgiram na parede onde o tanque está fixado, pois há vazamento da torneira do tanque
e como em 100% dos apartamentos não foi prevista impermeabilização nesta região, a
pintura está descolando em 80% dos apartamentos visitados, por ser uma área crítica onde
respinga água durante a lavagem das roupas e a pintura não é resistente e nem própria para
o local, onde precisaria, no mínimo, de uma impermeabilização para as chapas de gesso
acartonado (mesmo sendo chapas RU), pois não tem revestimento cerâmico e a pintura é
PVA.
DANIFICAÇÃO DAS PAREDES NAS ÁREAS MOLHÁVEIS

20%

80%

Parede sobre tanque com
umidade e pintura
descascando.
Parede sobre tanque sem
problemas de umidade.

Os usuários encontraram dificuldade para comprar buchas específicas (10%) para
fixação dos objetos nas paredes de gesso e também para contratação da mão-de-obra para
realização de trabalhos extras como, por exemplo, a fixação de armários. Neste caso, as
equipes reclamaram que as paredes estavam desalinhadas (10%) e, além disso, a mão-deobra não era especializada para este tipo de parede.
MÃO DE OBRA CONTRATADA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXTRAS

10%

Mão-de-obra qualificada.
Mão-de-obra sem qualificação.
90%

Notou-se o aparecimento de fissuras ao redor dos batentes de madeira em 20% dos
apartamentos.

FISSURAS AO REDOR DOS BATENTES DE MADEIRA

20%

Fissuras ao redor dos
batentes de madeira.
Não apresentou fissuras.

80%

Apesar de 70% dos usuários terem lido o manual entregue pela construtora, dúvidas
sobre as paredes de gesso acartonado foram comentadas durante as entrevistas,
principalmente com relação à fixação de objetos, sendo que 70% dos moradores ainda têm
dúvidas principalmente sobre a fixação de objetos maiores como televisões, armários, etc.

Em relação às instalações elétricas e hidráulicas, 20% dos proprietários possuem
dúvidas de como aumentar o número de tomadas do apartamento ou quanto a forma de
instalar uma torneira de água quente na pia da cozinha. E dúvidas sobre impermeabilização
(80%) devido ao problema na parede do tanque da área de serviço; conseqüentemente,
dúvidas sobre revestimentos (80%), como pintura, e isolamento acústico (80%).

DÚVIDAS MAIS COMUNS SOBRE O SISTEMA CONSTRUTIVO:
20 ENTREVISTADOS
Instalações elétricas e
hidráulicas.

20%
80%
70%

Fixação de objetos
Revestimentos-pintura, papel de
paredes, etc.

80%

Impermeabilização.

80%
Isolamento acústico.

Portanto, surgiram problemas em função das dúvidas existentes ou mesmo porque
30% dos usuários ainda não leram o manual, ou por não terem hábito ou por falta de
necessidade.

MANUAL DO USUÁRIO

30%
Leu o Manual do Usuário.
Não leu o Manual do usuário.
70%

Avaliou-se, através dos depoimentos dos usuários, que estes problemas surgiram em
função de falhas da construtora, desde a falta de informação e orientação durante a venda
do imóvel, erros cometidos durante a construção do edifício, a falta de informação no
manual do usuário e a falta de qualidade da mão-de-obra contratada para a execução de
trabalhos extras pelos moradores.
PROBLEMAS OCORRIDOS EM FUNÇÃO DE:
(20 entrevistados)
Falta de orientação com relação
a conservação e manutenção do
sistema.
Erros cometidos durante
construção do empreendimento.

50%
80%
10%
80%

Mão de obra contratada para
realização de trabalhos extras.
Falta de informação no Manual
do usuário.

Desta forma, pôde-se avaliar o desempenho da empresa construtora quando
solicitada pelos proprietários. De modo geral, o atendimento pós-ocupação foi classificado
de ruim por 30% dos proprietários, 15% acharam bom o atendimento, pois seu problema foi
resolvido rapidamente, outros 10% acharam razoável, pois foram atendidos com demora e
45% dos entrevistados não recorreram à construtora quando surgiram problemas.
Preferiram resolver sozinhos, através do auxílio de amigos, ou outras fontes, como internet,
revistas, jornais, etc.

ATENDIMENTO DA CONSTRUTORA - PÓS-OBRA

10%
15%

45%

Razoável - demorado.
Bom.
Ruim.
Não recorreu a construtora.

30%

Como todo sistema construtivo, o sistema de construção a seco de paredes internas
de gesso acartonado apresentou problemas durante o pós-obra avaliado pela pesquisadora,
mas também foram ressaltados pontos a favor do sistema; neste caso como as instalações
elétricas que até o momento não apresentaram problemas para 80% dos moradores e
relativo às instalações elétricas, 50% dos moradores não reclamaram. Quanto à fixação de
objetos, 30% dos usuários entenderam como fixar objetos e utilizar os chumbadores
especiais corretamente.
NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM O SISTEMA CONSTRUTIVO
Total - 20 entrevistados

Desempenho acústico.
20%
30%

90%

Fixação de objetos.
Instalações hidráulicas.

50%

Instalações elétricas.
80%

Mão de obra contratada
para trabalhos extras.

Relacionado ao desempenho acústico das paredes, 20% dos entrevistados
mostraram-se satisfeitos com as paredes e finalmente, 90% não tiveram problemas com a
mão-de-obra contratada para a realização de trabalhos extras. Apesar do grande número de
moradores terem se surpreendido com as paredes internas do apartamento, 90% dos
entrevistados gostam atualmente das paredes e confessam estar se adaptando ao sistema
construtivo utilizado. Mas apenas 75% recomendariam o sistema para outras pessoas, pois
muitos acham que as paredes devem ser utilizadas em edifícios comerciais e também
devido aos demais problemas ocorridos.

PAREDES DE GESSO ACARTONADO

10%

Gosta.
Não gosta.
90%
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Figura 6.1 – Fotos para análise do empreendimento 1A.

6.4.2 – Resultados do Empreendimento 1B

Esta obra possui um total de 196 (cento e noventa e seis) apartamentos, sendo que
apenas 141 (cento e quarenta e um) apartamentos estão habitados. O condomínio possui 2
(duas ) torres com grande área de lazer como descrito anteriormente. Foram realizadas 30
(trinta) entrevistas, equivalentes a 21,3 % do número total dos apartamentos ocupados. Dos
30 (trinta) usuários entrevistados, apenas 10 (dez) conheciam o sistema de paredes de gesso
acartonado, enquanto que apenas 14 (quatorze) usuários foram informados, durante a
compra, de que as paredes eram de gesso acartonado e os outros 16 (dezesseis) não foram
informados sobre o sistema como descrito na tabela 6.3.

Tabela 6.3 – Resultado da pesquisa sobre a venda dos apartamentos –
empreendimento 1B.
RESULTADO DA PESQUISA SOBRE A VENDA DOS APARTAMENTOS
Conheciam o sistema

Não conheciam o
sistema
Foram informados
sobre as paredes de

33%

- Conheceram o sistema de paredes durante

67%

-

Nunca ouviram falar.

47%

-

Faltou detalhe técnico sobre as paredes;

-

Receberam informações técnicas sobre

visita aos Estados Unidos – 17%.

gesso acartonado
Não foram
informados sobre as

as paredes de gesso acartonado.

53%

paredes de gesso

-

Queriam

desistir

da

compra

do

apartamento;
-

acartonado

Não gostaram das paredes, fizeram uma
idéia diferente;

-

Perceberam que as paredes eram de
gesso acartonado após mudança.

No caso deste empreendimento, onde 53% dos clientes não foram informados que
as paredes eram de gesso acartonado durante a compra do imóvel, realizou-se uma política
de esclarecimento sobre o uso e manutenção das paredes, durante a fase de pós-ocupação
com os moradores. Detalhes de manutenção foram esclarecidos pelos engenheiros e
estagiários da construtora, melhorando assim o nível de satisfação do morador descontente
com o apartamento. Pontos negativos e positivos foram detectados e serão apresentados a
seguir durante análise das entrevistas.

Pode-se considerar que as entrevistas deste empreendimento foram respondidas de
forma positiva e não sofreram grandes influências da fase de compra do imóvel devido à
preocupação da construtora com a satisfação dos usuários.

Alguns pontos negativos foram apresentados pelos entrevistados durante as visitas
realizadas pela pesquisadora, como problemas e dificuldades com a fixação de objetos,

quando 20% necessitou pendurar algum objeto pesado como armário, televisão e não havia
sido previsto o reforço interno no local e eles não sabiam como utilizar os chumbadores
específicos para o sistema nestes casos, resolvendo então não pendurar no lugar desejado e
resolver o problema de outra forma.

Em decorrência deste fator, 13% tiveram problemas com objetos já pendurados,
onde o chumbador se soltou. O motivo destes objetos terem se soltado pode ser por que
parte dos moradores não utilizou apenas chumbadores específicos para objetos devido à
dificuldade de encontrá-los, pelo alto preço do produto no mercado, ou mesmo pela
comodidade de utilizar um chumbador comum e não específico.
FIXAÇÃO DE OBJETOS

13%
Problemas com objetos fixados.
Não teve problemas com objetos
fixados.

87%

FIXAÇÃO DE OBJETOS - REFORÇO INTERNO NA PAREDE

20%
Não havia reforço interno na
parede.
Resolveu o problema sem
precisar de reforço interno.

80%

Apenas 7% dos moradores reclamaram da dificuldade para encontrar mão-de-obra
especializada para a realização de trabalhos extras no apartamento.

MÃO DE OBRA CONTRATADA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXTRAS

7%

Mão-de-obra qualificada.
Mão-de-obra sem
qualificação.
93%

Outros problemas foram apontados pelos entrevistados, como problemas com
espelhos soltos, que após a pintura das paredes não ficaram fixados seguramente. Dos 24
(vinte e quatro) moradores que resolveram pintar as paredes dos apartamentos, apenas 8%
dos entrevistados apontaram este problema.

O ruído entre cômodos foi apontado por alguns moradores como ponto negativo do
sistema, mas deve-se levar em consideração que 2 (dois) destes moradores não sabiam que
as paredes eram de gesso acartonado durante a compra do imóvel. O total de reclamações
quanto ao problema de ruídos entre cômodos vizinhos foi de 13%, e das reclamações de
ruídos que incomodavam vindo do apartamento ao lado foi de 13% também.
DESEMPENHO ACÚSTICO

13%
13%

74%

Barulhos em cômodos
vizinhos.
Ruídos no apartamento ao
lado.
Isolamento acústico bom.

Problemas com paredes danificadas através de impactos de objetos como cadeiras e
aspirador de pó, foram comuns em 7% dos apartamentos.

PAREDE DANIFICADA ATRAVÉS DE IMPACTO

7%

Parede danificada.
Paredes não danificados.
93%

Embora as instalações hidráulicas não costumem apresentar problemas nas paredes
de gesso acartonado, foram detectados problemas com a fixação de torneiras e registros em
13% dos apartamentos, devido a falhas durante a construção do imóvel. Outro detalhe com
o qual a construtora se preocupou, mas ainda assim surgiram problemas, foi com relação às
fissuras que aparecem ao redor dos batentes. Neste caso, a construtora utilizou uma massa
flexível para acabamento entre batente de madeira e parede de gesso acartonado para evitar
fissuras devido à movimentação destes materiais e aos movimentos da porta de abrir e
fechar, mas mesmo assim, apareceram em 13% dos apartamentos.
FISSURAS AO REDOR DOS BATENTES DE MADEIRA

13%

Fissuras ao redor dos
batentes de madeira.
Não apresentou fissuras.

87%

A insatisfação com o acabamento da superfície das paredes foi ressaltado também
por alguns entrevistados, onde foi necessária a correção destas, por apresentarem
irregularidades na superfície e no acabamento das juntas em 13% dos apartamentos.
ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE DAS PAREDES

13%

Problemas com o
alinhamento e acabamento
das juntas entre chapas.
Bom acabamento da
superfície das paredes.

87%

Durante as entrevistas, pôde-se notar que os usuários ainda possuíam dúvidas com
relação a vários pontos de utilização ou manutenção das paredes de gesso acartonado, como
por exemplo, a fixação de objetos; 67% ainda possuem dúvidas sobre como e onde
pendurar objetos, no caso de armários, estantes, televisões, qual o melhor chumbador a ser
usado ou se pode pendurar nas paredes de gesso acartonado, pois estas se apresentam
frágeis para 10% dos moradores.

Outras dúvidas surgem durante o tempo de uso do imóvel, como realizar pintura nas
paredes, ou mesmo textura, papel de parede ou a troca de revestimentos cerâmicos ainda
causam dúvidas em 20% dos moradores fazendo com que não realizem o que têm em
mente.
DÚVIDAS MAIS COMUNS SOBRE O SISTEMA CONSTRUTIVO
30 entrevistados

13%

20%

Revestimento - pintura, papel
de parede, outros.
Fixação de objetos.
Não apresentaram dúvidas.

67%

Com relação ao Manual do Usuário, notou-se que a grande maioria (93%) leu o
Manual no momento em que precisou de algum detalhe referente às paredes de gesso
acartonado, ou mesmo após algum problema ter acontecido, como por exemplo, com a
fixação de objetos, paredes danificadas, etc. Desta forma, 13% dos usuários que leram o
manual, acham que poderia ser melhor detalhado, contendo informações mais específicas
sobre as paredes e mais didático, ou seja, ser escrito para leigos no assunto.

MANUAL DO USUÁRIO

7%

Leu o Manual do
usuário.
Não leu o Manual do
usuário.
93%

Assim, pôde-se avaliar o desempenho da empresa construtora quando solicitada
pelos proprietários. Até a época das avaliações, a construtora possuía um escritório no
térreo do empreendimento para facilitar a entrega de alguns apartamentos que ficaram para
trás e resolver problemas de manutenção pós-ocupação. Sendo assim, 70% dos
entrevistados acham que o atendimento pós-obra da construtora é bom, percebendo
interesse do engenheiro responsável e grande envolvimento com os problemas existentes.
Do total, apenas 15% acham que o atendimento poderia ser melhor, porque a realização dos
trabalhos foi demorada e outros 15% não precisaram dos serviços da construtora ou
resolveram sozinhos o problema que apareceu.
ATENDIMENTO DA CONSTRUTORA - PÓS-OBRA

15%
15%

Não recorreu a
construtora.
Razoável - demorado.

70%

Bom.

Da mesma forma, pontos positivos também se destacaram, como o bom
desempenho acústico das paredes em 74% dos apartamentos; aproximadamente, 80% dos
moradores não tiveram problemas com a fixação de objetos nas paredes; as instalações
elétricas e hidráulicas não apresentaram problemas em 93% dos apartamentos visitados;
87% dos usuários estão satisfeitos com o acabamento das paredes internas do apartamento e
nenhum ponto de infiltração nas paredes das áreas molháveis foi detectado.

NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM O SISTEMA CONSTRUTIVO:
30 ENTREVISTADOS

Desempenho acústico.
Fixação de objetos.
74%

93%

Instalações hidráulicas.
80%

Acabamento da superfície das
paredes internas.

87%
93%

Instalações elétricas.

A avaliação final deste empreendimento foi muito satisfatória, pois 90% dos
moradores gostam das paredes de gesso acartonado utilizadas no interior do apartamento
enquanto apenas 10% não se adaptaram ao sistema e gostariam de se mudar ou trocar as
paredes de gesso por alvenaria. Nota-se que a campanha de conscientização realizada pela
construtora no período pós-obra teve bons resultados e conseguiu atingir quase todos os
moradores.
PAREDES DE GESSO ACARTONADO

10%

Gosta.
Não gosta.
90%

E por fim, os problemas ocorridos neste empreendimento, de acordo com os
entrevistados, foram em função da falta de orientação com relação à conservação do
sistema (13%), a erros cometidos durante a construção do edifício (20%), e à dificuldade
para contratar mão-de-obra especializada para realização de trabalhos extras (7%).

PROBLEMAS OCORRIDOS EM FUNÇÃO DE:
30 entrevistados

Falta de orientação com
relação a conservação e
manutenção do sistema.

13%

13%

Erros cometidos durante
construção do
empreendimento.
Mão de obra contratada para
realização de trabalhos extras.

7%
20%

Falta de informação no Manual
do usuário.
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Figura 6.2 – Fotos para análise do empreendimento 1B.

6.4.3 – Resultados do Empreendimento 2A
Esta obra possui um total de 128 (cento e vinte e oito) apartamentos, sendo que 102
(cento e dois) apartamentos estão habitados. O condomínio possui, no total, 7 (sete) torres,

mas apenas 2 (duas) torres estão finalizadas. Foram realizadas 26 (vinte e seis) entrevistas,
equivalentes a 25,5 % do número total dos apartamentos ocupados. Dos 26 (vinte e seis)
usuários entrevistados, apenas 5 (cinco) conheciam o sistema de paredes de gesso
acartonado, enquanto que apenas 8 (oito) usuários foram informados durante a compra do
imóvel que as paredes eram de gesso acartonado e os outros 18 (dezoito) não foram
informados sobre o sistema como descrito na tabela 6.4.

Tabela 6.4 – Resultado da pesquisa sobre a venda dos apartamentos –
Empreendimento 2A.
RESULTADO DA PESQUISA SOBRE A VENDA DOS APARTAMENTOS
Conheciam o sistema

19%

Não conheciam o

81%

sistema
Foram informados
sobre as paredes de

31%

-

Trabalham como corretores – 11%.

-

Foram informados sobre as paredes de
gesso acartonado, mas faltaram detalhes

gesso acartonado
Não foram
informados sobre as

– 10%;

69%

-

gesso acartonado do apartamento, na

paredes de gesso
acartonado

Foram informados sobre as paredes de

entrega das chaves;
-

Não gostam das paredes, querem vender
o apartamento.

De todos os empreendimentos avaliados, este foi construído para uma classe mais
baixa, onde os moradores pouco entenderam sobre as paredes de gesso acartonado e como
visto na tabela acima, apenas 31% foram informados sobre o sistema utilizado nas paredes
internas dos apartamentos e mesmo assim, as informações foram passadas com poucos
detalhes, causando alto índice de insatisfação com relação às paredes dos apartamentos,
onde 61% dos entrevistados pretendem se mudar do apartamento ou se pudessem,
trocariam todas as paredes por alvenaria.

SATISFAÇÃO COM O SISTEMA CONSTRUTIVO

Insatisfeitos com as
paredes de gesso
acartonado.
Satisfeitos.

39%
61%

Apenas 39% dos entrevistados gostam das paredes, e relatam que estão se
acostumando, apesar das dúvidas e dificuldades que estão encontrando.
PAREDES DE GESSO ACARTONADO

39%
61%

Gosta.
Não gosta.

Apesar de todos estes fatores, os usuários, no geral, estão satisfeitos com o
desempenho acústico das paredes internas dos apartamentos. Apenas 9%dos moradores
reclamaram do isolamento acústico das paredes entre cômodos vizinhos, dizendo que
estavam se sentindo incomodados com a falta de privacidade.
DESEMPENHO ACÚSTICO

9%

Barulhos em cômodos vizinhos.
Isolamento acústico bom.

91%

As instalações hidráulicas e elétricas apresentaram poucos problemas; onde apenas
12% dos usuários apontaram problemas como, no caso em que a torneira do tanque estava
solta e os espelhos das caixinhas de elétrica ficaram soltos após as paredes serem pintadas.

INSTALAÇÕS ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS

12%

Problemas com as instalações
elétricas / hidráulicas.
Não apresentou problemas
com as instações.
88%

Os problemas com fixação de objetos afetaram 43% dos entrevistados, pois alguns
tiveram problemas com as bancadas das pias que cederam e foi necessário colocar um calço
para apoio, outros tiveram problemas com armários da cozinha e dormitórios que não foram
fixados corretamente e outros objetos fixados que caíram, como prateleiras, quadros, etc.
FIXAÇÃO DE OBJETOS

Não teve problemas com
objetos fixados.

43%
57%

Problemas com objetos
fixados.

Houve dificuldade para encontrar os chumbadores específicos para o sistema por
15% dos moradores devido à falta de opção de lugares no mercado para comprar a
mercadoria, a grande quantidade das embalagens e o alto preço.
FIXAÇÃO DE OBJETOS - CHUMBADORES

15%

Dificuldade para encontrar
chumbadores específicos
para o sistema.
Não encontrou dificuldade.

85%

Nas áreas molháveis, mais precisamente nos banheiros, pontos de infiltração foram
detectados devido à falha de rejunte entre as peças cerâmicas, encontrada em 19% dos
apartamentos. Outro ponto de infiltração de água por meio de vazamentos através do
rodapé em 19% dos apartamentos também pode prejudicar as chapas de gesso acartonado

na cozinha e banheiro. Este tipo de vazamento provavelmente ocorreu devido às falhas na
impermeabilização do piso e rodapé do ambiente.
PONTOS DE INFILTRAÇÃO NAS ÁREAS MOLHÁVEIS

19%

Pontos de infiltração
através de rejunte solto e
rodapé cerâmico.
Não apresenta pontos de
infiltração.

81%

Com relação ao acabamento das paredes, notaram-se, em 31% dos apartamentos,
algumas imperfeições na superfície, como juntas mal acabadas, paredes tortas, desalinhadas
e problemas com a pintura.
ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE DAS PAREDES

31%

Problemas com o alinhamento e acabamento das
juntas entre chapas.

Bom acabamento da superfície das paredes.

69%

Nos batentes de madeira, notaram-se fissuras entre parede e batente em 19% dos
apartamentos visitados.
FISSURAS AO REDOR DOS BATENTES DE MADEIRA

19%

Fissuras ao redor dos
batentes de madeira.
Não apresentou fissuras.

81%

Dos 26 (vinte e seis) moradores entrevistados, 81% leram o manual do usuário,
sendo que apenas 1 (um) achou de boa qualidade e outros 5 (cinco) reclamaram da falta de
detalhes, e justificaram que poderia ser mais explicativo. Outro usuário ainda comentou que

o brasileiro não tem o hábito de ler manuais, apenas quando precisa e não para informação
e prevenção.
MANUAL DO USUÁRIO

19%
Não leu o Manual do
Usuário.
Leu o Manual do usuário.
81%

Mesmo assim, os entrevistados apresentaram dúvidas com relação à fixação de
objetos (88%), principalmente armários, televisões, estantes, etc., dúvidas sobre aplicação
de revestimento cerâmico ou mesmo troca do revestimento existente por outro tipo (31%),
pois a cerâmica usada pela construtora não é de boa qualidade, lasca facilmente. Dúvidas
sobre revestimentos tipo pintura, textura, papel de parede (19%) e dúvidas sobre
impermeabilização (9%) das áreas molháveis em decorrência dos vazamentos acontecidos e
falhas no rejunte.
DÚVIDAS MAIS COMUNS SOBRE O SISTEMA CONSTRUTIVO
26 entrevistados

9%

19%

Revestimento - pintura, papel
de parede, outros.
Fixação de objetos.

31%

Revestimentos cerâmicos.

88%

Impermeabilização das áreas
molháveis.

Na visão dos entrevistados, estes problemas surgiram por vários motivos, entre eles,
31% dos moradores atribuem estas falhas por erros cometidos durante a construção do
empreendimento, 50% acham que uma das causas também é a falta de informação no
manual do usuário, 31% sentiram falta de orientação com relação à conservação do sistema
e 9% tiveram problemas com a mão-de-obra contratada para trabalhos extras, por falta de
experiência para trabalhar com as paredes de gesso acartonado.

PRO BLEM AS O CO RRIDO S EM FUNÇÃO DE:
26 entrevistados
Mão de obra contratada para execução de trabalhos
extras.

9%
31%

50%

Falta de orientação com relação a conservação e
manutenção do sistema.
Erros cometidos durante construção do
empreendimento.
Falta de informação no Manual do usuário.

31%

Durante este processo de pós-ocupação, 31% dos moradores entrevistados foram
bem atendidos pela construtora, outros 31% disseram que o atendimento não foi bom e
38% resolveram os problemas ou dúvidas sozinhos, ou com ajuda de amigos ou vizinhos.
Vale a pena ressaltar que as demais torres estão sendo construídas e a facilidade para
atendimento da construtora é maior, pois o deslocamento é pequeno, uma vez que obra e
empreendimento são vizinhos.
ATENDIMENTO DA CONSTRUTORA - PÓS-OBRA

31%

38%

Não recorreu a
construtora.
Bom.
Ruim.

31%

Através da avaliação deste empreendimento e levando em consideração os outros
empreendimentos avaliados até o momento, pode-se dizer que, principalmente neste caso, a
construtora deveria realizar uma política interna de esclarecimentos sobre detalhes do
sistema, pois outras 5 (cinco) torres serão construídas e se continuar assim, o número de
moradores insatisfeitos com as paredes internas do apartamento aumentará de forma muito
prejudicial e poderá atrapalhar o andamento de implantação do sistema em outros
empreendimentos, pois o índice de insatisfação será grande. Por serem de classe média,
média baixa em alguns casos, notou-se maior dificuldade dos usuários entenderem alguns
pontos do sistema, como a fixação de objetos, por exemplo.

6.4.3.1 – Fotos para análise do empreendimento 2A
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Figura 6.3 – Fotos para análise do empreendimento 2A.

6.4.4 – Resultados do Empreendimento 2B

Esta obra possui um total de 204 (duzentos e quatro) apartamentos, sendo que
apenas 163 (cento e sessenta e três) apartamentos estão habitados. O condomínio possui 3
(três ) torres no total. Foram realizadas 33 (trinta e três) entrevistas, equivalentes a 20,3 %
do número total dos apartamentos ocupados. Dos 33 (trinta e três) usuários entrevistados,
apenas 10 (dez) conheciam o sistema de paredes de gesso acartonado, sendo que durante a
venda do imóvel, apenas 11 (onze) usuários foram informados que as paredes eram de
gesso acartonado e os outros 22 (vinte e dois) não foram informados sobre o sistema, como
descrito na tabela 6.5.

Tabela 6.5 – Resultado da pesquisa sobre a venda dos apartamentos –
Empreendimento 2B.
RESULTADO DA PESQUISA SOBRE A VENDA DOS APARTAMENTOS
Conheciam o sistema

Não conheciam o
sistema
Foram informados
sobre as paredes de

30%

- Trabalham como arquiteto / engenheiro –

70%

-

33%

-

67%

-

21%.
Ficaram conhecendo durante a compra
do apartamento – 33%.
Foram informados sobre as paredes de
gesso acartonado, mas faltaram detalhes.

gesso acartonado
Não foram
informados sobre as

Foram informados sobre as paredes de
gesso acartonado do apartamento na

paredes de gesso

entrega das chaves;

acartonado

-

Se soubessem das paredes não teriam
comprado o apartamento.

Embora 63% dos moradores não ficaram sabendo que as paredes eram de gesso
acartonado durante a compra; pode-se dizer que 70% dos entrevistados gostam das paredes
internas do apartamento, apesar de alguns problemas terem ocorrido durante este tempo de
uso do imóvel, mas foram resolvidos, muitas vezes, pela própria construtora ou pelo
próprio morador. Os demais moradores entrevistados (30%) que não gostam das paredes
mostraram o desejo de se mudar do apartamento ou de querer substituir as paredes por
alvenaria. Pontos positivos e negativos foram encontrados durante as visitas e serão
descritos nos próximos parágrafos.
PAREDES DE GESSO ACARTONADO

30%
Gosta.
Não gosta.

70%

Neste empreendimento, as instalações elétricas e hidráulicas não apresentaram
quase nenhum problema, pois 90% dos usuários estão satisfeitos.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS

Problemas com as
instalações elétricas e
hidráulicas.
Sem problemas com as
instalações elétricas e
hidráulicas.

10%

90%

Com relação ao desempenho acústico, 90% dos moradores estão satisfeitos com o
isolamento acústico das paredes internas dos apartamentos tanto entre cômodos como entre
apartamentos vizinhos.
DESEMPENHO ACÚSTICO

10%

Barulhos em cômodos vizinhos.

Isolamento acústico bom.

90%

Grande parte das reclamações aconteceu em função da infiltração através do rejunte
entre peças cerâmicas nos banheiros, pois em 48% dos apartamentos foi ou será necessária
a troca do rejunte utilizado nas paredes e piso (6%) deste ambiente, pois não é de boa
qualidade. Este rejuntamento deverá ser substituído o mais rápido possível, pois se este
problema continuar por muito tempo, as chapas podem ser afetadas pela umidade e será
preciso trocá-las.
PONTOS DE INFILTRAÇÃO NAS ÁREAS MOLHÁVEIS

48%
52%

Pontos de infiltração através de rejunte
solto.
Não apresenta pontos de infiltração.

Outras reclamações surgiram referentes à fixação de objetos. Alguns casos de
prateleiras que caíram, armários escorados com calços, entre outros, foram apontados por
30% dos usuários, e 36% reclamaram que os chumbadores foram especificados de forma
correta, mas o objeto fixado não ficou estável.
FIXAÇÃO DE OBJETOS

Problemas com objetos fixados.

36%

Não teve problemas com
objetos fixados.

64%

Grande parte dos usuários (40%) criticou a falta de mão-de-obra especializada para
a execução de trabalhos extras como fixação de armários, prateleiras, televisão, sendo
justificado pelos trabalhadores que as paredes dos apartamentos deste condomínio não eram
resistentes.
MÃO DE OBRA CONTRATADA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXTRAS

Mão de obra qualificada.

40%

60%

Mão de obra sem
qualificação.

A dificuldade para encontrar as buchas específicas para o sistema atingiu 25% dos
usuários.
FIXAÇÃO DE OBJETOS - CHUM BADORES

25%

75%

Dificuldade para encontrar
chumbadores específicos
para o sistema.
Não encontrou dificuldade.

As paredes de 21% dos apartamentos apresentaram problemas de acabamento nas
juntas entre as chapas, com fissuras, abaulamentos e desalinhamento das chapas, precisando
de retoques ou pintura para reparo de toda a parede.
ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE DAS PAREDES

21%

Problemas com o
alinhamento e acabamento
das juntas entre chapas.
Bom acabamento da
superfície das paredes.

79%

Em 6% dos apartamentos, as paredes foram danificadas por causa de impactos
causados pelas maçanetas das portas e um acidente com um brinquedo de bebê que causou
furo na chapa.

PAREDE DANIFICADA ATRAVÉS DE IMPACTO

6%

Parede danificada.
Paredes não danificadas.
94%

Em 15% dos apartamentos vistoriados, foram encontradas fissuras ao redor dos
batentes de madeira.
FISSURAS AO REDOR DOS BATENTES DE MADEIRA

15%

Fissuras ao redor dos batentes de
madeira.
Não apresentou fissuras.

85%

Apesar de 90% dos entrevistados afirmarem ter lido o manual do usuário entregue
pela construtora junto com as chaves, 40% acharam bom o conteúdo do manual e 50%

concluíram que está incompleto, faltando maiores detalhes sobre as paredes como fixação
de objetos, pintura, revestimentos, impermeabilização, entre outros.
MANUAL DO USUÁRIO

Manual do Usuário - BOM.

40%
50%

Manual do usuário INCOMPLETO.

Desta forma, 90% dos moradores ainda possuem dúvidas com relação à fixação de
objetos, não sabendo qual o melhor chumbador que deve ser usado em cada caso, quando
precisa ter reforço interno na parede e qual a distância entre chumbadores para melhor
fixação dos objetos. E ainda 15% possuem dúvidas sobre os diversos tipos de
revestimentos, como executar a aplicação, rejuntamento, pintura, textura e colocação de
papel de parede.
DÚVIDAS MAIS COMUNS SOBRE O SISTEMA CONSTRUTIVO:
33 ENTREVISTADOS

15%

Fixação de objetos

90%

Revestimentos-cerâmico,
pintura, papel de paredes,
etc.

Muitos dos problemas e dúvidas, citados acima, acerca das paredes de gesso
acartonado foram, de acordo com 48% dos entrevistados, de erros ocorridos na construção
do empreendimento e de acordo com 52%, em decorrência da falta de informação ou
esclarecimento do manual do usuário. Cerca de 30% criticaram a falta de orientação com
relação à conservação e à manutenção do sistema.

PROBLEMAS OCORRIDOS EM FUNÇÃO DE:
33 entrevistados
Falta de orientação com
relação a conservação e
manutenção do sistema.

30%

Erros cometidos durante
construção do
empreendimento.

52%

Falta de informação no
Manual do usuário.

48%

Na fase de pós-ocupação, a construtora foi solicitada por 42% dos proprietários,
sendo que 27% acharam bom o atendimento pós-obra e 15% acharam demorado, algumas
vezes sendo resolvidos pelos próprios usuários e 58% não entraram em contato com a
empresa construtora, resolvendo sozinhos seus problemas.
ATENDIMENTO DA CONSTRUTORA - PÓS-OBRA

15%

Razoável - demorado.
Bom.
58%

27%

Não recorreu a construtora.

No geral, a avaliação das paredes internas dos apartamentos foi boa, mas ainda há
usuários com reclamações e insatisfações como descrito anteriormente. Pôde-se perceber
que os usuários descontentes com o sistema, ou seja, os 30% que não gostam das paredes e
desejam se mudar fazem parte dos 63% que não foram informados de que as paredes eram
de gesso acartonado durante a aquisição do imóvel. Esta situação requer uma atitude
conscientizadora por parte da construtora, que será melhor analisada no próximo capítulo.

Pontos positivos podem ser destacados pelos próprios moradores como o isolamento
acústico das paredes, sendo que 90% estão satisfeitos com o desempenho, tanto entre os
cômodos como entre apartamentos. As instalações elétricas e hidráulicas também não
apresentaram problemas para 90% dos usuários; relacionados a fixação de objetos, 33%

não tiveram problemas com a fixação de novos objetos ou com os objetos já fixados.
Muitos ainda têm medo de fixá-los e precisam ser orientados. Sobre o acabamento, 79%
dos moradores mostraram-se satisfeitos.
NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM O SISTEMA CONSTRUTIVO
Total - 33 entrevistados

79%

90%

Desempenho acústico.
Fixação de objetos.

33%

Instalações hidráulicas.

90%
Instalações elétricas.

90%
Acabamento da superfície das paredes.

6.4.4.1 – Fotos para Análise do Empreendimento 2B
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Figura 6.4 – Fotos para análise do empreendimento 2B.

6.4.5 – Resultados do Empreendimento 3A

Este empreendimento possui 126 (cento e vinte e seis) apartamentos, sendo que, do
total, 107 (cento e sete) apartamentos estão habitados. Foram realizadas 22 (vinte e duas)
entrevistas, equivalentes a 20,6 % do número total dos apartamentos ocupados. Dos 22
(vinte e dois) usuários entrevistados, apenas 7 (sete) já ouviram falar ou conheciam o
sistema de paredes de gesso acartonado, enquanto que 18 (dezoito) usuários foram
informados, durante a compra, de que as paredes eram de gesso acartonado e os outros 4
(quatro) não foram informados sobre o sistema, como descrito na tabela 6.6.

Tabela 6.6 – Resultado da pesquisa sobre a venda dos apartamentos –
Empreendimento 3A.
RESULTADO DA PESQUISA SOBRE A VENDA DOS APARTAMENTOS
Conheciam o sistema

32%

-

Conheceram o sistema de paredes nos
Estados Unidos;

-

Conheceram através de amigos, revistas,
jornais.

Não conheciam o
sistema
Foram informados
sobre as paredes de

68%

-

Nunca ouviu falar.

82%

-

Foi informado sobre as paredes de gesso

18%

-

acartonado, mas faltaram detalhes;

gesso acartonado
Não foram
informados sobre as
paredes de gesso
acartonado

Compraram achando que as paredes
eram de alvenaria – 9%;

-

Perceberam que as paredes eram de
gesso acartonado após mudança, e não
gostaram das paredes – 9%.

A avaliação deste empreendimento possui um ponto positivo, gerado durante o
processo de compra do imóvel pelos clientes: apenas 18% não foram informados de que as
paredes eram de gesso acartonado. Mas durante as entrevistas, percebeu-se que os usuários
estavam insatisfeitos com o atendimento pós-obra da construtora (27%), pela falta de
informação fornecida ou atenção prestada a eles e por alguns problemas que surgiram
durante este período de ocupação dos apartamentos e não foram resolvidos. Quando
atendidos pela empresa construtora, 37% reclamaram da demora para realização do
trabalho ou pouco caso com que tratavam o assunto.

ATENDIMENTO DA CONSTRUTORA - PÓS-OBRA

36%

37%

Razoável - demorado.
Ruim.
Não recorreu a construtora.

27%

Pode-se considerar que as entrevistas deste empreendimento foram respondidas de
forma positiva quanto à fase de vendas na maioria dos apartamentos e sofreram grande
influência negativa devido ao mau atendimento dos moradores relativo aos problemas
surgidos com as paredes de gesso acartonado e dúvidas ainda existentes.

A primeira entrevista realizada foi com uma moradora extremamente insatisfeita
com as paredes de gesso acartonado, pois estava se sentindo traída e resolveu revestir todas
as paredes internas com papel de parede para “esconder” as paredes de gesso acartonado,
pois achava que estava comprando um apartamento com paredes de alvenaria e alguns
problemas surgiram e não foram resolvidos pela construtora.

Desta forma, detectou-se que 55% dos moradores entrevistados não gostam das
paredes de gesso acartonado devido a vários motivos gerados durante a fase de pósocupação, principalmente com relação à forma como a construtora se relacionou com os
usuários na fase pós-obra.
PAREDES DE GESSO ACARTONADO

45%
55%

Gosta.
Não gosta.

Inicialmente, 9% dos usuários criticam a fragilidade das paredes de gesso
acartonado, pois as chapas foram danificadas por meio de acidentes com objetos pontudos e

através da maçaneta das portas e 10% estão insatisfeitos com o acabamento da superfície
das paredes.

PAREDE DANIFICADA ATRAVÉS DE IMPACTO

9%

Parede danificada.
Paredes não danificadas.

91%

Problemas também surgiram com a fixação de objetos mais pesados, onde não havia
sido previsto reforço interno e os usuários (27%) não sabiam a melhor maneira de fixá-los
com firmeza, utilizando corretamente os chumbadores. Objetos já fixados caíram em 54%
dos casos, em que os chumbadores se soltaram devido à sua utilização incorreta mesmo
sendo específicos para o sistema.
FIXAÇÃO DE OBJETOS

Problemas com objetos fixados.

46%
54%

Não teve problemas com
objetos fixados.

A grande maioria (95%) dos moradores teve dificuldade para encontrar, no
mercado, os chumbadores específicos para o sistema.
FIXAÇÃO DE OBJETOS - CHUMBADORES

Dificuldade para encontrar
chumbadores específicos
para o sistema.
Não encontrou dificuldade.

5%

95%

Nas áreas molháveis, houve a constatação de infiltração de água através do rejunte

entre peças cerâmicas das paredes em 18% dos apartamentos; em 36%, infiltração através
do pisobox; 18% de infiltração através do rejunte do piso que estava se destacando e em 9%
dos apartamentos, havia vazamento por meio da saída horizontal do vaso sanitário.
PONTOS DE INFILTRAÇÃO NAS ÁREAS MOLHÁVEIS
Pontos de infiltração através do
rejunte solto do piso.
9%

18%

36%

Pontos de infiltração através do
rejunte solto das paredes.
Pontos de infiltração através do
pisobox.

18%

Pontos de infiltração através da
saída horizontal do vaso
sanitário.

Ainda referente às instalações hidráulicas, notaram-se problemas em 9% das louças
e tanques que estavam mal fixados e em 18% das torneiras e registros mal fixados nas
paredes.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Louças e tanques mal fixados.
9%
18%

Torneiras e registros mal
fixados.
73%

Não apresentou problemas.

Com relação aos batentes de madeira, 27% dos usuários reclamaram das fissuras
que apareceram ao redor dos batentes mais solicitados da casa, como: sala, cozinha e
dormitórios.
FISSURAS AO REDOR DOS BATENTES DE MADEIRA

27%

73%

Fissuras ao redor dos
batentes de madeira.
Não apresentou
fissuras.

Pontos positivos foram levantados quando se falava das instalações elétricas, onde
90% dos usuários não tiveram problemas. Relacionados com as instalações hidráulicas,
73% dos usuários disseram ainda não terem surgido problemas.
NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM O SISTEMA CONSTRUTIVO
(22 ENTREVISTADOS)

82%

90%

Desempenho acústico.
Instalações hidráulicas.
Instalações elétricas.

73%

Outro ponto bastante elogiado foi com relação ao desempenho acústico das paredes
de gesso acartonado sendo que 82% dos usuários mostraram-se satisfeitos e apenas 18%
reclamaram dos ruídos entre cômodos vizinhos do apartamento.
D E S E M P E N H O A C Ú S T IC O

18%

Is o la m e n to a c ú s tic o b o m
R u íd o s e n tr e c ô m o d o s d o
a p a r ta m e n to .
82%

Apesar de 54% dos moradores terem lido o manual do usuário, 27% acharam que
faltam detalhes sobre o sistema construtivo, que poderia ser melhor detalhado ou as
informações poderiam ser mais adequadas para os usuários. Destes usuários, 27% acham
que o manual está bom.
MANUAL DO USUÁRIO

46%

Leu o Manual do usuário.
54%

Não leu o Manual do usuário.

Sendo assim, dúvidas durante o tempo de uso do apartamento surgiram
principalmente relacionadas com a fixação de objetos como prateleiras, armários, televisão

e máquinas de secar roupa, em que 54% dos usuários evitaram pendurar estes objetos por
falta de esclarecimento. Esta dúvida é seguida pela falta de informação com relação aos
revestimentos das paredes (36%) e a troca do revestimento cerâmico (9%).
DÚVIDAS MAIS COMUNS SOBRE O SISTEMA CONSTRUTIVO
22 entrevistados

Revestimento - pintura,
papel de parede, outros.

9%
36%

Fixação de objetos.
Revestimentos cerâmicos.

54%

Em função destas dúvidas e devido à falta de esclarecimento e apoio da construtora
na fase de pós-ocupação, surgiram problemas já relacionados anteriormente com
revestimentos, fixação de objetos, instalações e isolamento acústico. Estes problemas são
atribuídos por 27% dos moradores a erros cometidos durante a construção do imóvel e à
falta de informação no manual do usuário; 64% apontam para a falta de orientação por
parte da construtora para com os usuários e 22% encontraram dificuldade na contratação de
mão-de-obra qualificada para realização de trabalhos extras como fixação de armários,
prateleiras, tv, etc.
PROBLEMAS OCORRIDOS EM FUNÇÃO DE:
22 entrevistados

27%

Falta de orientação com relação a
conservação e manutenção do sistema.

64%
22%

Erros cometidos durante construção do
empreendimento.
Mão de obra contratada para realização
de trabalhos extras.

27%

Falta de informação no Manual do
usuário.

6.4.5.1 – Fotos para Análise do Empreendimento 3A.
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Figura 6.5 – Fotos para análise do empreendimento 3A.

6.5 M

6.4.6 - Resultados do Empreendimento 3B
Neste empreendimento, foram realizadas 32 (trinta e duas) entrevistas referentes a
21% do total dos apartamentos habitados. Este edifício possui 192 (cento e noventa e dois)
apartamentos, sendo que 154 (cento e cinqüenta e quatro) já estão ocupados e os 38 (trinta e
oito) restantes ainda estão em fase de acabamento pelos proprietários ou estão fechados por
motivos desconhecidos.

Este empreendimento, como citado anteriormente, possui no total 12 (doze) torres
sendo que até o momento de realização das pesquisas neste trabalho, apenas 2 (duas) torres
já haviam sido entregues. Não foi possível fotografar as obras em andamento, pois ainda
estavam em fase inicial e a montagem das paredes de gesso acartonado não havia
começado.

Pôde-se perceber neste edifício, através das entrevistas com os proprietários dos
apartamentos e com o engenheiro responsável pela obra, que o processo de venda dos
apartamentos teve uma repercussão boa em 50% dos clientes, pois estes foram informados
sobre as paredes de gesso acartonado enquanto que outros 50% não foram informados
sobre o tipo de sistema utilizado nas paredes internas dos apartamentos.

Houve um grande processo de treinamento, desenvolvido pela construtora com a
ajuda da empresa de chapas de gesso acartonado Lafarge, com todos os corretores que
participaram das vendas, mas mesmo assim, nota-se uma falha no processo da venda dos
apartamentos devido à omissão daquele fato que pode causar insatisfação por parte dos
moradores como descrito a seguir. Vale a pena ressaltar que a equipe de venda foi se
modificando com o tempo e que os demais corretores não receberam o mesmo treinamento
dos primeiros.

Tabela 6.7 – Resultado da pesquisa sobre a venda dos apartamentos –
Empreendimento 3B.
RESULTADO DA PESQUISA SOBRE A VENDA DOS APARTAMENTOS
Conheciam o sistema

Não conheciam o
sistema

Foram informados
sobre as paredes de

25%

-

Através de amigos;

-

Moraram fora do país.

75%

-

Nunca ouviram falar sobre as paredes de

50%

-

50%

-

gesso acartonado.

Faltaram detalhes sobre as paredes,
explicação muito pobre.

gesso acartonado
Não foram
informados sobre as
paredes de gesso

Compraram o apartamento achando que
as paredes eram todas de alvenaria –
25%.

acartonado

O nível social dos proprietários destes apartamentos foi um dos pontos decisivos
para o resultado desta pesquisa, pois, notou-se que mesmo 75% do total não conhecer o
sistema em estudo e 50% desconhecer que as paredes internas eram de chapas de gesso
acartonado, houve uma aceitação muito boa por parte dos usuários, sendo que 75% dos
entrevistados gostam das paredes utilizadas em seus apartamentos.
PAREDES DE GESSO ACARTONADO

25%
Gosta.
Não gosta.

75%

Apesar de 75% dos usuários entrevistados gostarem do desempenho das paredes de
gesso acartonado, alguns apresentam restrições quanto a recomendar para parentes e

amigos (50%), justificando que o sistema possui problemas e a falta de informação dos
moradores ainda é grande e os recursos para resolver os problemas “caseiros” referentes às
paredes ainda é escasso.

Vale destacar que 75% dos proprietários leram o Manual, sendo que 25% acharam
bom o conteúdo e 50% disseram que o manual está mal explicado e precisaram buscar
ajudar na internet, com amigos ou em revistas de construção.
MANUAL DO USUÁRIO

25%

Manual do Usuário - BOM.
Manual do usuário INCOMPLETO.

50%

As instalações hidráulicas não apresentaram nenhum problema neste edifício, e
100% dos proprietários estão satisfeitos. Já nas instalações elétricas houve problemas com
10% dos apartamentos com espelhos soltos após serem retirados para pintura, mas 90% não
tiveram reclamações.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10%

Espelhos das caixinhas de elétrica
soltos após pintura.

90%

Não apresentou problemas.

O desempenho acústico das paredes foi questionado pelos usuários que
apresentaram dúvidas e desejos de melhora do isolamento entre cômodos, sendo que 37%
estão insatisfeitos com o isolamento entre cômodos vizinhos e 41% também estão
insatisfeitos com o isolamento entre apartamentos.

DESEMPENHO ACÚSTICO

Isolamento acústico bom.

22%
41%

Ruídos entre cômodos do
apartamento.
Ruídos no apartamento vizinho.

37%

Alguns pontos de infiltração foram detectados pelos usuários, através do rejunte
entre peças cerâmicas, apresentando vazamento em 25% dos apartamentos e, através do
rodapé das paredes das áreas molháveis, em 3% dos apartamentos vistoriados.
PONTOS DE INFILTRAÇÃO NAS ÁREAS MOLHÁVEIS

Pontos de infiltração através
do rejunte solto nas paredes.

25%

Pontos de infiltração através
do rodapé das paredes.
3%
72%

Não apresenta problemas de
infiltração.

Problemas com objetos pendurados em 53% dos apartamentos foram detectados
pelos moradores que tiveram dificuldade para pendurar objetos mais pesados e os
chumbadores se soltaram, como por exemplo nos armários da cozinha e gabinetes dos
banheiros. Neste casos, os proprietários optaram por calçá-los, com receio de que caíssem
novamente.
FIXAÇÃO DE OBJETOS

47%
53%

Problemas com objetos
fixados.
Não teve problemas com
objetos fixados.

E em 13% dos apartamentos, os moradores tiveram problemas com a utilização
incorreta de chumbadores para fixar pequenos objetos como saboneteira e porta toalhas, e
problemas também para encontrar os chumbadores específicos para o sistema (15%).

FIXAÇÃO DE OBJETOS - CHUMBADORES

15%

Dificuldade para encontrar
chumbadores específicos
para o sistema.
Não encontrou dificuldade.

85%

Em 25% dos apartamentos, foi verificado que paredes de chapas de gesso
acartonado foram danificadas através de impactos de objetos pontudos ou mesmo pela
maçaneta das portas. Neste caso, o proprietário decidiu colocar um calço fixado no chão,
para evitar que as portas do apartamento batessem nas paredes. Este foi um ponto negativo
do sistema destacado pelos usuários, que estavam descontentes e assustados com a
fragilidade das paredes.

PAREDE DANIFICADA ATRAVÉS DE IMPACTO

Parede danificada.

25%

Paredes não
danificadas.
75%

Em função deste fato, fissuras ao redor dos batentes de madeira das portas mais
solicitadas apareceram em 37% dos apartamentos.
FISSURAS AO REDOR DOS BATENTES DE MADEIRA

37%

63%

Fissuras as redor dos
batentes de madeira.
Não apresentou fissuras.

Outro ponto que chamou a atenção de 9% dos usuários, foi a irregularidade da
superfície das paredes, devido a juntas muito visíveis (marcadas) devido ao mau
acabamento da pintura e da própria junta.
ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE DAS PAREDES

Problemas com o alinhamento e
acabamento das juntas entre chapas.

9%

Bom acabamento da superfície das
paredes.

91%

Apesar de 75% dos usuários terem lido o manual e sido orientados pela construtora
através de amostras dos chumbadores expostas no hall dos prédios, 69% apresentaram
dúvidas relacionadas à fixação de objetos; 50% tiveram dúvidas sobre revestimentos
cerâmicos, pintura, papel de parede ou aplicação de textura; 25% com relação ao
isolamento acústico das paredes e 25% com relação às instalações elétricas e hidráulicas do
apartamento.
DÚVIDAS MAIS COMUNS SOBRE O SISTEMA CONSTRUTIVO
(32 entrevistados)

Revestimento - cerâmico.
25%
50%
25%

Fixação de objetos.
Isolamento acústico.

69%

Instalações hidráulicas e
elétricas.

Em função das dúvidas ou em decorrência de erros cometidos durante a construção
do empreendimento (37%), falta de orientação com relação à conservação e manutenção
das paredes (12%) e devido a não qualificação da mão-de-obra contratada para execução de
trabalhos extras (25%), surgiram problemas relacionados à impermeabilização do piso e
rodapé das paredes das áreas molháveis, com o rejunte entre peças cerâmicas dos

banheiros, com a fixação de objetos, danificação das paredes através de impacto e
isolamento acústico.
PROBLEMAS OCORRIDOS EM FUNÇÃO DE:
32 entrevistados

Falta de orientação com relação a
conservação e m anutenção do sistem a.
13%
25%

Erros com etidos durante construção do
em preendim ento.
Mão de obra contratada para realização de
trabalhos extras.

37%

Devido a este empreendimento estar localizado dentro de um canteiro de obras, os
usuários destes apartamentos têm alguma facilidade para resolver seus problemas pós-obra,
entrando em contato diretamente com o engenheiro responsável, residente no local. Dos
proprietários entrevistados, 63% ainda não solicitaram os serviços da construtora após a
entrega dos apartamentos, ou por não terem motivo para a solicitação ou, algumas vezes,
por tentarem resolver sozinhos, ou pedindo ajuda a amigos ou a outras fontes, e 37%
acharam bom o atendimento prestado pela construtora quando solicitado.
ATENDIMENTO DA CONSTRUTORA - PÓS-OBRA

37%
Bom.
Não recorreu a construtora.
63%

6.4.6.1 – Fotos para Análise do Empreendimento 3B.
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Figura 6.6 – Fotos para análise do empreendimento 3B.

6.6 M

6.5 – Análise dos Empreendimentos

Neste item, serão analisados os resultados dos empreendimentos e feitos
comentários sobre as análises colhidas durante as entrevistas, de acordo com a percepção
destes usuários juntamente com a análise desenvolvida pela pesquisadora, de acordo com
seu ponto de vista técnico. Esta análise será confirmada através das fotos e da vistoria
realizada nos apartamentos.

As unidades foram inspecionadas aleatoriamente, de acordo com a aceitação e
disponibilidade dos moradores. Assim sendo, as pesquisas se desenvolveram sem
problemas, com a participação dos usuários e grande interesse pela pesquisa pôde ser
notado, pois dúvidas foram esclarecidas e notou-se, durante as entrevistas, que os
moradores dos apartamentos avaliados não perceberam até o momento quais as vantagens
que o sistema pode proporcionar-lhes, como ganho de área útil, facilidade para realização
de reformas e modificações de lay outs, rapidez de montagem, realização de manutenção
das instalações elétricas e hidráulicas rapidamente, bom desempenho acústico, entre outros.

A seguir, serão apresentados e analisados os principais pontos levantados durante as
entrevistas, abordando-se aspectos desde a compra do imóvel até o atendimento pósocupação realizado pela empresa construtora.

Um fato importante que direcionou as entrevistas de modo geral, foi o nível de
informação que chegou até o morador durante a aquisição do imóvel sobre o tipo de parede
interna do apartamento. Constatou-se que há grande deficiência no processo de venda dos
apartamentos com paredes internas de chapas de gesso acartonado, pois os corretores
omitem este fato dos compradores, por motivos que serão descritos a seguir, gerando
insatisfação em muitos casos após aquisição do imóvel.

Nos próximos parágrafos, apresentar-se-á a média geral e o histograma de vários
aspectos analisados pela pesquisadora durante entrevista com os moradores. As médias de
cada empreendimento serão apresentadas nos histogramas, seguidos da análise baseada nos

comentários feitos pelos entrevistados e através de observações e informações colhidas pela
pesquisadora.
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Figura 6.7 - CONHECE O SISTEMA DE PAREDES DE CHAPAS DE GESSO
ACARTONADO.
Apenas na obra 1A, mais da metade dos entrevistados já conheciam o sistema de
paredes de chapas de gesso acartonado. Muitos já viajaram e conheceram o sistema fora do
país. Nos demais empreendimentos, grande parte dos usuários não conhecia o sistema até
comprar o apartamento.

Notou-se de maneira geral, que os entrevistados familiarizados com o sistema de
paredes de gesso acartonado são pessoas que já viajaram para outros países, ou trabalham
no mercado da construção civil (como arquiteto / engenheiro), ou trabalham como
corretores de imóveis e mesmo assim, já ouviram falar, mas não sabem muitos detalhes, ou
leram em revistas e jornais, ou ficaram sabendo por meio de amigos.
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Figura 6.8 - FOI INFORMADO SOBRE AS PAREDES INTERNAS DE CHAPAS DE
GESSO ACARTONADO DURANTE A VENDA DO APARTAMENTO.

Quase metade dos entrevistados não foi informada sobre as paredes internas de
chapas de gesso acartonado dos empreendimentos avaliados. Muitos descobriram durante
visita à obra ou após se mudarem para o apartamento. Este fato foi muito importante para o
desenvolvimento das entrevistas, pois repercutiu de forma negativa em alguns
empreendimentos e em outros, nem tanto, como veremos a seguir.

No caso do empreendimento 1A, os entrevistados se adaptaram mais facilmente ao
sistema do que os moradores dos outros empreendimentos. Desta forma, o fato de apenas
30% dos moradores saberem que as paredes eram de gesso acartonado na compra, não
afetou a satisfação final da maioria dos entrevistados devido ao contexto em que vivem e ao
fato de que 60% já conheciam o sistema.

No empreendimento 1B, foi realizada uma política de conscientização após a venda
pela construtora. Esta atitude foi muito positiva, pois muitos usuários que estavam
insatisfeitos com o sistema, agora o aprovam. No empreendimento 3A, onde 81% dos
moradores ficaram sabendo das paredes durante a aquisição do imóvel, a construtora
cometeu uma falha no atendimento pós-obra, não atendendo às solicitações dos moradores

com prontidão ou não resolvendo os problemas reclamados. A maneira como a construtora
agiu durante o pós-obra foi também decisivo para a avaliação pós-ocupação.

Outra falha que vem acontecendo durante a venda destes imóveis é causada pela
falta de conhecimento dos corretores, que não possuem informações técnicas suficientes
sobre o sistema e querem apenas vender os apartamentos, livrando-se de qualquer
empecilho que venha atrapalhá-los. Em alguns casos, os corretores são treinados pela
própria empresa fabricante de chapas de gesso acartonado, fornecedoras do sistema para os
empreendimentos. Em outros casos, são apenas informados e não têm bagagem para vender
estes apartamentos. Devido à alta rotatividade destes profissionais, muitas vezes eles não
recebem treinamento para vender o produto e acabam omitindo o fato dos interessados em
comprar o imóvel.

Em todos os empreendimentos, há casos em que moradores desejam se desfazer do
apartamento e comprar outro com paredes de alvenaria, como no 2A, por exemplo, onde
31% querem vender o apartamento. Além de apenas 31% terem sido informados sobre as
paredes durante a aquisição do imóvel, faltam-lhes informações sobre o sistema, o que vem
gerando grande insatisfação nos moradores. Este resultado é muito negativo para a
implantação do sistema no país, pois muitos entrevistados não recomendam as paredes de
chapas de gesso acartonado para amigos e parentes, como demonstra o próximo
histograma.

Nota-se, então, que há uma grande falha durante a venda dos apartamentos e
também no repasse do imóvel pelas administradoras (quando alugados) e construtoras
durante e após a entrega dos apartamentos. Veremos que etapas estão sendo omitidas ou
mal conduzidas, desde a venda do imóvel, até a avaliação pós-ocupação que deveria
retroalimentar as construtoras e empresas fornecedoras das chapas de gesso acartonado.
Outro ponto importante é o manual do usuário que não está com uma linguagem adequada
aos moradores, ou seja, as dúvidas que estão surgindo estão sendo esclarecidas por outros
meios.
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Figura 6.9 - RECOMENDARIA O SISTEMA DE CHAPAS DE GESSO
ACARTONADO A SEUS AMIGOS E PARENTES?

Os demais 39% dos entrevistados, que não recomendariam o sistema, possuem
algumas justificativas quanto a esta postura, como a falta de informação técnica sobre as
paredes, a qual deveria ser fornecida pela construtora, por não terem sido informados sobre
as paredes de gesso acartonado durante a aquisição do apartamento, dificuldade de
contratar mão-de-obra para a realização de trabalhos complementares, dificuldade para
adquirir chumbadores e demais materiais para manutenção e conservação do sistema,
impressão de fragilidade das paredes, entre outros.

De todos estes aspectos citados acima, o fato mais importante que gerou insatisfação
entre os moradores e impede a recomendação para outras pessoas sobre o sistema, é a falta
de informação durante a compra do imóvel por quase 50% dos moradores, que reclamam,
inclusive, que foram “traídos” por terem comprado algo que desconheciam.

O resultado deste histograma, se comparado com o histograma de informações
sobre as paredes, obtido durante a aquisição do apartamento, parece sem sentindo se
algumas considerações não forem feitas, como no caso do empreendimento 1A, no qual
apenas 30% foram informados de que as paredes eram de gesso acartonado e, mesmo
assim, 75% recomendariam o uso para amigos e parentes, pois se adaptaram melhor ao

sistema, devido as informações já adquiridas antes da aquisição do imóvel. Muitos aprovam
e gostam das paredes porque já conheciam antes da compra do apartamento. Sendo assim,
as informações omitidas durante a compra para os 30% dos entrevistados não afetou tanto o
nível de satisfação final.

No caso do empreendimento 1B, 47% dos moradores foram informados sobre o
sistema das paredes internas do apartamento e, além disso, houve uma política de
conscientização desenvolvida pela construtora após a mudança dos proprietários para seus
apartamentos, o que resultou bastante positivo e importante para o nível de satisfação dos
entrevistados.

O empreendimento 2A, no entanto, é aquele onde os entrevistados apresentaram
maior insatisfação com relação as paredes internas. Apesar de 31% terem sido informados
das paredes de gesso acartonado, muitos reclamaram do nível das informações que
chegaram até eles e que as dúvidas sobre o sistema ainda são muitas. Desta forma, apenas
38% recomendariam para amigos e parentes, pois a grande parte dos entrevistados está
insatisfeito e não sabe das vantagens do sistema.

No empreendimento 2B, acontece o mesmo que no empreendimento 1A, pois 30%
já conheciam o sistema e por ser um empreendimento realizado para a classe média, a
aceitação foi mais fácil e satisfatória por grande parte dos entrevistados (70%).

No caso do empreendimento 3A, aconteceu o oposto que nos demais
empreendimentos, pois 81% foram informados e estavam conscientes sobre as paredes de
gesso acartonado, apesar de faltarem muitos detalhes técnicos, como fixação de objetos,
pintura, impermeabilização, etc. Porém, o atendimento da construtora durante a fase de pósocupação não foi considerado adequado pelos usuários o que acarretou a insatisfação de
alguns entrevistados que ainda não conhecem bem o sistema de paredes de gesso
acartonado e em função disso, não recomendariam para outros.

No caso do empreendimento 3B, 50% recomendariam as paredes. A justificativa
dos moradores é que a falta de informação sobre o sistema é grande e, conseqüentemente,
os problemas e dúvidas surgem relacionados à fixação de objetos, instalações,
impermeabilização, etc.

A avaliação pós-ocupação das paredes de chapas de gesso acartonado deve abranger
informações desde a aquisição do imóvel até o pós-obra. A deficiência das informações que
chegam até os usuários é grave e o movimento de conscientização e esclarecimento
realizado pelas construtoras ainda é muito pequeno. Como foi visto, nada adianta a
divulgação do sistema durante a venda se a construtora não auxillia os moradores durante o
uso do imóvel, pois as dúvidas e receios permanecem se não houver assistência técnica
adequada.
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Figura 6.10 - INSATISFAÇÃO COM O NÍVEL DE RUÍDO ENTRE CÔMODOS DE
UMA MESMA UNIDADE.

De maneira geral, o desempenho das paredes internas dos apartamentos foi
considerado bom se comparado com a média de 20% de insatisfação nos empreendimentos
avaliados. Nos empreendimentos 1B, 2A e 2B, as paredes são compostas, na maioria das
vezes, entre dormitórios e entre sala e dormitórios, por montantes de 70 mm, com 1 (uma)
chapa standard de cada lado e com lã de rocha (2B), com desempenho acústico de 36 dB e
42 dB com lã de rocha.

No empreendimento 3A, as paredes são compostas por montantes de 75 mm com 1
(uma) chapa standard de cada lado basicamente, tendo um desempenho acústico de 39 dB.

Nos empreendimentos acima da média, como no caso do 1A, as paredes entre
dormitórios são compostas por montantes de 48 mm com 1 (uma) chapa standard de cada
lado entre dormitórios, com isolamento acústico de 36 dB e entre dormitórios e sala,
compostas por montantes de 70 mm e chapas simples cada lado, com desempenho acústico
de 36 dB. No empreendimento 3B, as paredes internas são basicamente compostas por
montantes de 75 mm e chapas simples de cada lado, com desempenho de 39 dB. Neste caso
(índice de insatisfação maior – 37%), os usuários não deveriam ter tantas reclamações com
relação ao desempenho das paredes internas, pois o isolamento acústico é superior ao
isolamento de uma parede de alvenaria.

Apesar das paredes possuírem desempenho acústico igual ou superior às paredes de
alvenaria convencional de bloco cerâmico, com desempenho acústico de 38 dB para
paredes com 120 e 150 mm acabada, os entrevistados reclamaram dos ruídos, por falta de
informação sobre as paredes e por insatisfação com o sistema construtivo causado desde a
aquisição do imóvel, como descrito anteriormente.

Pode se dizer que 30% dos entrevistados do empreendimento 1A que reclamaram
do nível de ruído entre cômodos faz parte dos 70% que não foram informados e não
conheciam o sistema (40%). E no caso do empreendimento 3B, também, pois 50% não
foram informados sobre as paredes e alguns gostariam de que as paredes fossem de
alvenaria. Percebe-se que a falta de informação sobre o desempenho acústico gerou
insatisfação em muitos entrevistados, embora estejam se queixando do desempenho
acústico das paredes de gesso acartonado sem saberem que é igual ou maior que o
desempenho de paredes de alvenaria.
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No empreendimento 1A, onde 20% dos entrevistados reclamaram do nível de ruído
proveniente do apartamento ao lado, a parede entre apartamentos é composta por montantes
duplos de 70cm e chapas duplas dos dois lados, com espessura total de 20 cm. O
isolamento acústico da parede é de 44 dB.

No empreendimento 1B, onde 13% dos entrevistados estavam insatisfeitos com o
isolamento acústico entre apartamentos, a parede era de alvenaria revestida com gesso liso
e espessura total de 15 cm. Neste caso, o isolamento acústico é de aproximadamente 38 dB.

No empreendimento 3B, a parede que separa apartamentos é de chapas de gesso
acartonado, composta por montantes de 75 mm e chapas duplas standard dos dois lados,
com espessura final de 12,5cm e isolamento acústico de 45 dB.

Nos apartamentos dos empreendimentos 1B e 2A, onde as paredes de alvenaria
(Rw= 38 dB) entre os apartamentos possuem um isolamento acústico inferior ao isolamento
das paredes de chapas de gesso acartonado (Rw= 44 e 45 dB), justifica-se a insatisfação de
13% dos entrevistados do 1B, mas nota-se que no caso do 3B, onde a parede possui um
isolamento de 45 dB, superior ao caso 1B e 2A verifica-se que deve ser levado em

consideração o tipo de vizinho e o nível de satisfação do usuário com o imóvel, pois os
entrevistados, muitas vezes, confundiram satisfação com o sistema, com desempenho do
sistema.
100%
80%
60%
60%
40%

30%
20%

20%

9%

15%

20%

Média 26%

0%
1A

1B

2A

2B

3A

3B

EMPREENDIMENTOS

Figura 6.12 - INSATISFAÇÃO COM O NÍVEL DE RUÍDO PROVENIENTE DO
ANDAR SUPERIOR E / OU INFERIOR.
Apesar das lajes entre andares não fazerem parte do sistema construtivo estudado,
foram alvo de reclamação dos moradores de todos os empreendimentos visitados. O nível
de ruído entre lajes interferiu no desempenho acústico do apartamento de maneira geral,
pois, muitas vezes, os entrevistados reclamaram, achando que em função das paredes serem
de gesso acartonado, as lajes eram muito finas e era possível escutar os vizinhos andando,
correndo, um objeto que caía no chão ou mesmo durante a arrumação do apartamento de
cima.

No empreendimento 1A, onde 60% dos entrevistados reclamaram dos barulhos
vindos do apartamento de cima, a laje acabada é de 16 cm de espessura (13 cm laje maciça
+ 3 cm contrapiso), e no caso do empreendimento 2A, a laje é protendida de 15 cm de
espessura.

Neste item, é evidente que a falta de informação sobre o sistema construtivo, mais
uma vez, é a causa de insatisfações com as paredes internas dos apartamentos, confundindo

o desempenho acústico das lajes com o desempenho acústico das paredes entre
apartamentos e dos apartamentos, embora as espessuras das lajes dos empreendimentos são
suficientes para se obter bom desempenho acústico.
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Figura 6.13 - INSATISFAÇÃO COM O NÍVEL DE RUÍDO PROVENIENTE DOS
HALLS DE ELEVADORES.

Os halls dos elevadores são pequenos em todos os empreendimentos avaliados. É
difícil não escutar o que os vizinhos conversam ou quando pessoas chegam ou saem dos
apartamentos ao lado. As paredes que separam os apartamentos dos halls são de gesso
acartonado nos empreendimentos 1A, 2B e 3B e são de alvenaria no 1B e 2A e é de
alvenaria revestida com chapas de gesso acartonado formando um colchão de ar (montante
metálico) no empreendimento 3A.

Esta avaliação é diferente das demais, pois o ambiente avaliado é estritamente
pequeno, como no caso do empreendimento 1A, onde o hall possui aproximadamente 1m2
apesar da parede ser composta por montantes de 70 mm, com 1 chapa standard de um lado
e chapas duplas do outro lado, com estimativa de desempenho acústico de 40 dB.

No empreendimento 3B onde 28% reclamaram dos ruídos provenientes dos halls
dos elevadores, as paredes são compostas por montantes duplos de 48 mm, com chapa

standard de um lado e chapas duplas do outro lado com espessura final de 23,7 cm e
isolamento acústico de 40 dB.

Próximo à média de 44%, ficaram os empreendimentos 1B e 2A, o qual possuem
paredes de alvenaria revestidas com gesso liso os 2 (dois) primeiros casos, e o 3A
,alvenaria revestida com chapas de gesso acartonado

No caso do empreendimento 2B, as paredes entre hall e apartamento são compostas
por montantes de 70 mm, com uma chapa standard de um lado e chapas duplas do outro
lado mais lã de rocha no interior, com espessura final de 10,75 cm.

Apesar do desempenho acústico das paredes de gesso acartonado dos
empreendimentos 1A, 2B, 3B e 3A (revestida com chapas de gesso acartonado), ser
superior ao desempenho das paredes de alvenaria, a avaliação neste caso deve levar em
consideração o tamanho do ambiente (hall) que geralmente é pequeno, facilitando a
passagem do som através das portas e entre batente de madeira e porta de entrada do
apartamento.
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Figura 6.14 - DISPONIBILIDADE DE MÃO-DE-OBRA PARA REALIZAÇÃO DE
TRABALHOS EXTRAS (FIX. OBJETOS, ARMÁRIOS, TV, PRATELEIRAS).

Em todos os empreendimentos avaliados, houve reclamação sobre a disponibilidade
de mão-de-obra para realização de trabalhos extras, pois a falta de qualidade, preparo e
profissionalismo foram destacados nestes casos, principalmente no empreendimento 2B que
foi prejudicado pela má fama que se espalhou pelas empresas prestadoras de serviços da
região de que as paredes dos apartamentos não eram resistentes. Equipes devem ser
treinadas para a realização destes trabalhos e divulgadas.

A queixa dos entrevistados é que as construtoras, muitas vezes, indicam as próprias
empresas que trabalharam durante a obra para a realização destes trabalhos extras e que
estas não se interessam, pois é pouco trabalho e justificam que não compensa a mobilização
da equipe para realizar trabalhos como reparos de paredes danificadas através de impacto
ou fixação de objetos. Nota-se que falta uma conscientização das empresas fornecedoras
das chapas de gesso acartonado, construtoras e montadoras para atender a este tipo de
solicitação, embora pequeno, mas que cresce a cada obra que se finaliza.
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Figura 6.15 - DISPONIBILIDADE DE BUCHAS ESPECÍFICAS PARA FIXAÇÃO
DE OBJETOS NAS PAREDES.

As buchas para fixação de objetos nas paredes ainda estão sendo vendidas em
grandes quantidades, com alto preço, o que dificulta a aquisição para alguns moradores.
Outra dificuldade apontada pelos entrevistados é a falta de mais pontos de vendas e a não
divulgação das empresas fornecedoras do material. Além disso, a mão-de-obra contratada

para a realização de trabalhos complementares não utiliza as buchas específicas para
fixação de objetos, alegando que são muito caras e encarecem o preço final do trabalho a
ser executado.
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Figura 6.16 - FACILIDADE PARA FIXAÇÃO DE OBJETOS.

A fixação de objetos de pequeno e grande porte é um dos pontos em que os
entrevistados mostraram maiores dúvidas juntamente com a dificuldade para aquisição dos
chumbadores. Os entrevistados reclamaram da falta de esclarecimento sobre a fixação de
objetos durante a venda dos imóveis pela construtora ou através do manual do usuário. A
informação que chega até os usuários é insuficiente e poderia haver uma adequação destas
informações. O sistema possui diversos tipos de chumbadores e os entrevistados mostraram
não saber usá-los corretamente.

No empreendimento 2A, na fixação dos armários de cozinha, por exemplo, os
entrevistados mostraram receio na fixação do armário, colocando apenas objetos de plástico
ou de peso leve dentro destes armários, como mostra as fotos da figura 6.3.

O melhor resultado foi do empreendimento 1B, pois os moradores foram
esclarecidos de pontos importantes do sistema como a fixação de objetos. E os que
encontraram mais dificuldade foram os entrevistados dos empreendimentos 3A e 3B, que

reclamaram da falta de atenção da construtora diante das suas dúvidas e reclamações
(principalmente 3A) e da ineficiência do Manual do usuário nos casos de dúvidas.
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Figura 6.17 - PAREDES DANIFICADAS ATRAVÉS DE IMPACTO.

Nestes casos, as paredes foram danificadas através do impacto de alguns objetos
domésticos como cadeira, que caiu diretamente na parede, objetos lançados por crianças, ou
através do impacto das maçanetas das portas. Em alguns casos, os usuários foram
orientados sobre a questão do impacto de objetos sobre as chapas de gesso acartonado. Este
fato ocorreu devido à má conservação das paredes por alguns usuários, deixando muitos
moradores insatisfeitos com sua fragilidade.
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Figura 6.18 - LEITURA DO MANUAL DO USUÁRIO.

Nestes empreendimentos, 77% dos entrevistados leram o manual do usuário. Em
alguns casos, por precaução, mas na grande maioria, para remediar algum problema
ocorrido no apartamento ou nas paredes de gesso acartonado. Muitos acharam poucos os
detalhes sobre as paredes no manual do usuário e outros acharam bom o conteúdo do
manual. A grande maioria acha que ter apenas o manual do usuário como orientação no
pós-obra é insuficiente e que, mesmo assim, as informações contidas deveriam ser mais
específicas para os usuários, principalmente as informações sobre fixação de objetos.
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Figura 6.19 - CONTEÚDO DO MANUAL DO USUÁRIO.

Apesar de 77% dos entrevistados terem lido o manual do usuário, 42% acharam que
faltam detalhes e que as informações contidas nestes manuais poderiam ser mais acessíveis
aos leitores. Em alguns casos, o manual resolveu as dúvidas dos usuários, mas em outros,
os usuários necessitaram consultar outras fontes para adquirir a informação necessária para
esclarecer a dúvida ou resolver o problema, como através de amigos, vizinhos, internet e
algumas vezes, através da construtora. Pôde-se perceber que, em alguns casos, os usuários
recorriam à empresa construtora como último recurso.

Durante as entrevistas com os usuários e leitura dos manuais de cada
empreendimento, notou-se que o conteúdo dos manuais não foi o suficiente para
esclarecimento das dúvidas dos moradores quando pesquisados. A reclamação geral foi que
o manual deve ser adequado à linguagem dos usuários (leigos),o que não tem sido
suficiente.
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Figura 6.20 - DÚVIDAS MAIS COMUNS SOBRE O SISTEMA CONSTRUTIVO.
Das dúvidas mais comuns entre os usuários, a fixação de objetos atinge 73% dos
moradores. Muitos ainda não sabem como fixar tanto objetos grandes como armários, tv e
estantes, quanto objetos mais leves como quadros. Dúvidas ainda com relação aos vários
tipos de chumbadores e a forma correta de utilização, custo e dificuldade para compra, são
pontos negativos ressaltados pelos usuários. Muitos optaram por atitudes paliativas como

guardar objetos de plástico dentro dos armários fixados nas paredes de gesso acartonado ou
fixá-los na laje, ou mesmo fixar a televisão na laje ou na parede externa do apartamento
(alvenaria) como mostra as fotos da figura 6.3 e 6.6.

Dúvidas relativas a revestimentos de modo geral, como pintura, textura, papel de
parede, atingem 28% dos entrevistados, pois gostariam de realizar trabalhos extras nas
paredes após entrega do apartamento e ainda possuem dúvidas de como executar ou
orientar pessoas para a execução correta do trabalho. Além disso, os usuários do sistema
ainda têm dúvidas quanto a revestimento cerâmico, como substituí-lo sem danificar o
cartão ou a chapa, qual a argamassa correta para o revestimento cerâmico e o tipo de
rejunte mais indicado.

Outras dúvidas quanto ao isolamento acústico, para melhorar o desempenho das
paredes, se é possível, ou no caso das instalações elétricas e hidráulicas, como instalar uma
torneira de água quente na cozinha ou aumentar o número de tomadas do apartamento. Em
alguns casos, notou-se que os espelhos de caixas elétricas ficaram soltos após a pintura dos
apartamentos e os usuários não sabem como resolver e muitos não entram em contato com
a construtora para solucionar o problema.

Relativamente à impermeabilização das paredes nas áreas molháveis, cerca de 80%
dos moradores do empreendimento 1A não sabem como resolver a questão da pintura sobre
o tanque, se é com uma impermeabilização do local, uma pintura adequada ou revestindo
com cerâmica. Alguns já pintaram a área mas não adiantou, pois a pintura soltou
novamente.
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Figura 6.21 - NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM A EMPRESA CONSTRUTORA PÓS-OBRA.

Apesar das dúvidas e problemas que os entrevistados apresentaram durante as
entrevistas, 42% não consultaram a construtora após entrega do imóvel. Este motivo foi
justificado pelos entrevistados por muitas vezes não saberem o que reclamar para a
empresa, se por exemplo, o problema com a fixação de objetos ou contratação de mão-deobra para trabalhos extras poderia ser solucionado pela construtora ou serem orientados
para solucionar estes problemas da melhor forma possível. A falta de informação gerou
dúvidas e dificuldades para os usuários inclusive para reclamar de problemas ou esclarecer
dúvidas relacionados ao sistema.

Nos empreendimentos 1A e 3A, aproximadamente 30% dos entrevistados tiveram
problemas com a construtora no pós-obra, achando ruim o atendimento. Principalmente no
empreendimento 3A, os entrevistados mostraram bastante insatisfação com as respostas da
construtora referentes às suas solicitações, dúvidas e problemas com o sistema construtivo.

No empreendimento 1B, 70% dos entrevistados estavam satisfeitos com a
construtora, pois foi realizado um programa de conscientização com os moradores sobre as
paredes de chapas de gesso acartonado, gerando um grande índice de satisfação, seguido

dos empreendimentos 3B, com 37,5% de satisfação entre os entrevistados; o 2A, com 31%
de satisfação; o 2B, com 27% e finalmente o 1A, com 15% dos entrevistados satisfeitos
com a empresa construtora.

A atuação da construtora durante a fase pós-obra é decididamente muito importante
para a satisfação dos usuários, principalmente em empreendimentos onde novos sistemas
construtivos estão sendo usados, pois os moradores não têm “intimidade” com as paredes
como neste caso, e possuem dúvidas básicas como já foi visto anteriormente, relacionadas
aos revestimentos, fixação de objetos, impermeabilização, desempenho acústico das
paredes, instalações, entre outros. Desta forma, nesta fase, todo tipo de ajuda e
esclarecimento é necessário para que os usuários conheçam as vantagens das paredes de
gesso acartonado.
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Figura 6.22 - NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM O SISTEMA CONSTRUTIVO DE
CHAPAS DE GESSO ACARTONADO.

Pode-se dizer que 68% dos entrevistados estão se adaptando às paredes de chapas de
gesso acartonado. Para muitos, as paredes deveriam ser de alvenaria e foram surpreendidos
quanto ao sistema utilizado. No empreendimento 1A, apenas 30% do entrevistados ficaram
sabendo que as paredes internas do apartamento eram de gesso acartonado, mas mesmo
assim, neste caso não foi tão ruim a omissão deste fato pelos corretores como no caso do

2A, pois os moradores do 1A possuíam mais informações sobre o sistema e já estão mais
familiarizados com novas técnicas construtivas devido a viagens ao exterior.

Apesar deste fato, no caso do empreendimento 1B, mesmo apenas 47% dos
entrevistados terem sido informados sobre as paredes de gesso acartonado durante a venda
dos apartamentos, a construtora se preocupou em realizar uma política interna de
conscientização sobre o sistema com os moradores, conseguindo reverter o quadro de
insatisfação gerado no pós-venda, tendo como resultado a satisfação de 90% dos usuários
entrevistados.

No caso do 2A, onde apenas 38% estão satisfeitos com as paredes, notou-se que há
uma certa dificuldade para compreender o que é o sistema construtivo utilizado nas paredes
internas, pois de todos os empreendimentos avaliados, neste caso, os usuários estão muito
insatisfeitos. Se comparado com o resultado gerado das informações durante as vendas do
1A, por exemplo, nota-se que apenas 30% dos moradores foram informados sobre as
paredes e mesmo assim a aceitação foi mais fácil.

Além de 31% dos usuários entrevistados no empreendimento 2A, seria necessário
que a construtora, como no caso do 1B, realizasse reuniões com os moradores para
esclarecimento das dúvidas e dificuldades que estão surgindo com o tempo e não estão
sendo resolvidas devido à falta de informação durante a aquisição do imóvel, no pós-obra e
no manual do usuário.

Como descrito anteriormente, no empreendimento 3A, a grande falha foi da
construtora no atendimento pós-obra, gerando uma insatisfação com o sistema de 55% dos
entrevistados. Apesar da média geral ser 68% de satisfação, os outros 32% estão
gravemente insatisfeitos com o sistema construtivo utilizado o que poderá afetar as futuras
vendas de empreendimentos que serão construídos no futuro, pois os usuários não estão
conscientes das vantagens e facilidades das paredes de gesso acartonado.
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Figura 6.23 - NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM O ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE
DAS PAREDES DE CHAPAS DE GESSO ACARTONADO.

No empreendimento 1A, o grande problema foi o descolamento da pintura na área
acima do tanque em 80% dos apartamentos visitados, devido ao respingo ou vazamento de
água da torneira durante a lavagem das roupas. Não foi executada a impermeabilização sob
a pintura e a tinta utilizada foi PVA, e não acrílica como deveria, pois é mais resistente à
ação da água, principalmente devido à falta de impermeabilização daquela parede.

Nos demais empreendimentos, notou-se que algumas juntas estavam mal acabadas,
apresentaram fissuras (2B), juntas abauladas e algumas paredes estavam desalinhadas.
Alguns usuários optaram por esconder totalmente as paredes internas de chapas de gesso
acartonado, utilizando papel de parede no apartamento todo, como visto nos
empreendimentos 2A e 3A, devido à grande insatisfação com as paredes e o fato de não
terem sido informados durante a compra sobre o sistema construtivo utilizado.
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Figura 6.24 - PONTOS DE UMIDADE NAS PAREDES DAS ÁREAS MOLHÁVEIS.

Nas áreas molháveis dos apartamentos como banheiros, cozinha e área de serviço,
as paredes foram revestidas na maioria das vezes por cerâmica. Na área de serviço do
empreendimento 1A, na parede do tanque, as chapas de gesso receberam pintura PVA que
estava soltando-se em 80% dos casos, por receber respingos da água durante lavagem da
roupa e devido ao vazamento de algumas torneiras. As chapas foram impermeabilizadas e a
chapa estava desprotegida da ação da água no local.

No empreendimento 2A, notou-se, em 19% dos apartamentos visitados, pontos de
infiltração de água através do rodapé de banheiros e cozinhas. Neste caso, foi utilizado
como impermeabilização do rodapé uma tela de poliéster com impermeabilização flexível,
de acordo com o engenheiro responsável da obra.

No empreendimento 3A, vazamentos de águas através do encontro do pisobox com
a parede, fissura no pisobox e através do ralo, estão danificando as chapas na região do
chuveiro. De acordo com o responsável pela obra, foi realizada uma impermeabilização no
rodapé das áreas molháveis com tela de poliéster e silicone para vedação entre parede e
pisobox. Provavelmente, estes pontos de infiltração nos casos dos empreendimentos 2A e
3A, apareceram devido a erros cometidos durante a obra.
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Figura 6.25 - PONTOS DE INFILTRAÇÃO NAS ÁREAS MOLHÁVEIS ATRAVÉS
DO REJUNTE SOLTO.

Nas áreas molháveis, é necessário tomar cuidado com o rejunte entre as peças
cerâmicas, pois pode haver infiltração de água e danificar as chapas. No caso do
empreendimento 2B, houve problema em 48% dos apartamentos devido à má qualidade do
rejunte utilizado. Este problema ocorreu em função de erros cometidos durante a
construção do empreendimento ou falhas para especificação do rejunte utilizado nas áreas
molháveis. A construtora já está ciente e vai trocar o rejunte de todos os apartamentos que
estão com este problema.

Nos outros empreendimentos, foram encontradas falhas no rejunte do piso e parede
devido à má qualidade do material usado ou falta de orientação para limpeza e manutenção
dos pisos e paredes destas áreas.
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Figura 6.26 - PONTOS DE INFILTRAÇÃO NAS ÁREAS MOLHÁVEIS ATRAVÉS
DO PISO E RODAPÉ.

O empreendimento 1B não apresentou problemas de infiltração nas áreas molháveis
através do piso e rodapé cerâmicos. No 1A, notou-se o aparecimento de fissura no rodapé
da parede dos banheiros e falhas no rejunte em 5% dos apartamentos vistoriados. No
empreendimento 2A, verificaram-se falhas no rejunte do rodapé dos banheiros, no piso e
ralo da cozinha; no 3A, falhas no rejunte do piso e no 3B, falhas no rodapé cerâmico.

Nestes casos, os que já apresentam pontos nítidos de infiltração de água através do
bolor da parede estão no empreendimento 2A, onde os painéis e a pintura já estão
danificados, embora tenha sido realizada impermeabilização no rodapé com tela de
poliéster e nos ralos, com disco antiinfiltração. Provavelmente, houve falhas durante a
execução.
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Figura 6.27 - FISSURAS AO REDOR DOS BATENTES DE MADEIRA.

Pode-se notar que, em todos os empreendimentos, apareceram fissuras no encontro
dos batentes de madeira com as chapas de gesso acartonado, pois geralmente o acabamento
foi feito com massa corrida. Estas fissuras apareceram principalmente nas portas mais
solicitadas dos apartamentos, como as dos dormitórios e salas. Estas fissuras ocorreram em
função da especificação incorreta ou à falta de especificação nos projetos das paredes.

No caso do empreendimento 1B, o motivo de apenas 13% dos usuários reclamarem
do aparecimento de fissuras ao redor dos batentes, foi porque a construtora se preocupou
antecipadamente com o aparecimento destas fissuras e utilizou silicone branco para dar
acabamento entre o batente e a parede de chapas de gesso acartonado, proporcionando
maior flexibilidade no encontro destes materiais.
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Figura 6.28 - PROBLEMAS OCORRIDOS EM FUNÇÃO DE (% SOBRE O TOTAL
DE APARTAMENTOS).

Em todos os empreendimentos de forma geral, 35% dos problemas ocorreram em
função de erros ocorridos durante a fase de obra, e 19% ocorreram em razão da falta de
orientação com relação à conservação do sistema. A falta de informação apareceu como
reclamação geral dos usuários.

Nos empreendimentos 1A, 2A, 2B e 3A, os entrevistados questionaram sobre o
conteúdo do Manual do Usuário, dizendo que muitas dúvidas não foram solucionadas, pois
é difícil entender a linguagem do manual e que este poderia ser adaptado aos usuários. E,
finalmente, a dificuldade para contratação da mão-de-obra para execução de trabalhos
complementares como fixação de quadros, prateleiras, armários, entre outros. A falta de
equipes qualificadas no mercado e a dificuldade para encontrar pessoas qualificadas para
trabalhar com as paredes de gesso acartonado acabaram trazendo problemas para os
moradores destes empreendimentos que contrataram pessoas sem qualificação.

Torna-se necessária, portanto, a conscientização das empresas construtoras e
fornecedoras das chapas de gesso acartonado, quanto a formação de equipes para a
realização de pequenos trabalhos que surgem após a entrega do imóvel para os usuários.
Outro detalhe importante é com relação ao conteúdo do manual do usuário, que precisa ter
uma linguagem adequada ao leitor, ser mais informativo e esclarecer dúvidas.
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Figura 6.29 - SATISFAÇÃO COM AS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS.

No empreendimento 1A, o problema que ocorreu nas instalações hidráulicas em
50% dos apartamentos foi entre outros, relacionado com a torneira do tanque que estava
vazando e, conseqüentemente, danificando as chapas de gesso acartonado do local, pois não
foi realizada impermeabilização para proteção das chapas.

Com exceção do empreendimento 3B o qual não foi apontado pelo usuário nenhum
problema com as instalações hidráulicas, os demais apresentaram pequenos problemas
como a má fixação de torneiras, registros e louças, e vazamentos através da saída horizontal
dos vasos sanitários (3A) danificando as chapas de gesso acartonado.

Os pequenos problemas que surgiram nos empreendimentos relacionados com as
instalações hidráulicas foi devido a erros cometidos durante a fase de construção do imóvel,
como torneiras mal fixadas e vazamentos.

100%

87%

88%

90%

90%

90%

1B

2A

2B

3A

3B

80%
80%

Média 88%

60%
40%
20%
0%
1A

EMPREENDIMENTOS

Figura 6.30 - SATISFAÇÃO COM AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

Como as instalações hidráulicas, as elétricas são um dos pontos positivos. De
maneira geral, o problema que surgiu nos apartamentos foi relacionado com a má fixação
dos espelhos das caixinhas elétricas. Para realização da pintura das paredes internas, os
espelhos das caixinhas foram soltos, e após a realização do trabalho, fixados novamente,
mas continuaram soltos. Isto ocorreu, provavelmente, devido a problemas ocorridos,
durante a obra, com a fixação das caixinhas internamente nas paredes.

6.6 – Análise Conjunta dos empreendimentos

Após a apresentação dos resultados de cada empreendimento e a análise separada
dos principais pontos do sistema das paredes de gesso acartonado, por meio de comentários
colhidos nas entrevistas com os moradores e das observações desenvolvidas pela
pesquisadora, notou-se que a dificuldade que o sistema vem atravessando para sua maior
participação no mercado, na proporção estimada pelas empresas de chapas de gesso
acartonado, além da difícil situação econômica do país e do mundo de forma geral, pode-se
destacar fatores importantes que estão atrasando este processo de abertura de mercado,
como descrito a seguir.

O grande marketing das empresas fabricantes de chapas de gesso acartonado, e a
aposta no sistema mostrando que, atualmente, é retroceder no tempo, utilizando paredes de
alvenaria, são algumas das vantagens mercadológicas para que o sistema construtivo de
paredes de chapas de gesso acartonado seja difundido. Os fabricantes, distribuidores,
montadores, as construtoras e alguns arquitetos especificadores sabem destas vantagens e
também, como tudo, das desvantagens.

Apenas os usuários, ou seja, os moradores destes apartamentos não sabem das
vantagens que o sistema pode lhes oferecer. As desvantagens alguns vêm descobrindo com
o tempo de uso do imóvel e não estão muito satisfeitos. Apesar de 61% dos entrevistados
recomendarem o sistema para seus amigos e parentes, o índice de rejeição é alto (39%)
diante das insatisfações apresentadas. Muitas vezes, os entrevistados apresentaram o desejo
de se mudar do apartamento ou substituir as paredes de gesso acartonado por paredes de
alvenaria.

Durante o desenrolar das entrevistas com os responsáveis pela realização dos
empreendimentos, das empresas de chapas de gesso acartonado e demais empresas
envolvidas no processo, notou-se que todos estão preocupados com as vendas e não com o
que os usuários estão achando do seu apartamento, das paredes, se estão gostando,
adaptando-se ou sendo informados com detalhes sobre o sistema construtivo. O problema
aparece já na venda do imóvel, quando o comprador não é informado sobre o tipo de parede
que é usada no seu apartamento e sente-se “traído”.

Por outro lado, depara-se com uma boa parte de entrevistados, principalmente nos
empreendimentos 1A, 1B e 2B, onde mais da metade está satisfeita com o apartamento.
Mesmo assim, nota-se que os usuários não sabem exatamente quais as verdadeiras
vantagens das paredes de gesso acartonado, como facilidade para a realização de pintura ou
outro acabamento, facilidade para modificar uma parede ou fechar um ambiente, facilidade
de manutenção das instalações hidráulicas principalmente quando posicionadas em
“shafts”, o bom desempenho acústico e resistência ao fogo, a rapidez e a limpeza durante a
realização de algum trabalho de manutenção.

As instalações hidráulicas e elétricas foram o item de maior satisfação entre os
entrevistados, pois não houve grandes problemas, a não ser torneiras mal fixadas, ou
pequenos vazamentos (1A), e espelhos de caixas elétricas soltando-se após terem sido
retirados e fixados novamente por ocasião da pintura das paredes.

O isolamento acústico, mesmo podendo ser considerado adequado de forma geral, a
menos de paredes separativas sem lã mineral, não foi percebida pelos usuários que
reclamaram do desempenho das paredes, provavelmente em razão das dúvidas existentes e
falta de informações e esclarecimentos.

O Manual do usuário foi lido por 70% dos entrevistados, os quais reclamaram,
entretanto, da falta de detalhes sobre as paredes de chapas de gesso acartonado e da
linguagem dos manuais inadequada para os leitores. O manual não foi suficiente para
esclarecimento das dúvidas dos usuários como muitos proprietários das construtoras
responsáveis pelos empreendimentos consideram. Além do que, o manual foi consultado
por alguns, por prevenção e, na maioria dos casos, apenas quando algum problema havia
acontecido, pois de acordo com os moradores, o brasileiro não tem hábito de ler manuais.

Das dúvidas mais comuns apontadas pelos entrevistados, a fixação de objetos
atingiu 73% dos moradores. Dificuldades, desde a aquisição dos chumbadores, devido ao
alto preço, a venda de grandes quantidades, problemas para encontrar pontos de venda,
foram aspectos ressaltadas por 57% dos usuários. As dúvidas são relativas a fixação de
objetos, sejam grandes ou pequenos, com dificuldades para escolha dos tipos de
chumbadores e receio das paredes não suportarem o peso de uma televisão ou de um
armário de cozinha como mostram as figuras 6.3 e 6.6. O problema com objetos já fixados
atingiu quase metade dos entrevistados.

A dificuldade na contratação de mão-de-obra para a realização de trabalhos
complementares, pós-obra, foi apontada por 19% dos entrevistados. Este número pode
parecer pequeno diante de outros, mas neste caso funciona como uma bola de neve, que
começa a crescer a partir da contratação de mão-de-obra sem qualificação, pois gera

problemas com a fixação de objetos, paredes e aos revestimentos, etc. A justificativa dos
montadores é que, quando são solicitados para a realização destes trabalhos
complementares, como os trabalhos são pequenos, a mobilização da equipe acaba sendo
onerosa, sem compensação financeira. Assim, os moradores recorrem a empresas ou
profissionais sem qualificação.

Nas áreas molháveis, pontos de infiltração de água através do rejunte entre peças
cerâmicas, no piso, ralo, parede e rodapé atingiram 27% dos apartamentos vistoriados.
Apenas alguns sinais de infiltração foram detectados, como no empreendimento 1A, onde
não havia proteção na parede do tanque e, desta forma, estava sendo danificada pela água, e
no empreendimento 2A, notaram-se pontos de infiltração através do rodapé da cozinha para
a sala e em alguns banheiros. Provavelmente, este problema ocorreu devido a erros
cometidos durante a execução da obra ou a falta de previsão da vedação em projeto e, no
caso do 1A, devido à falhas de especificação de projeto.

Atitudes como a formação de equipes capacitadas nos stands para venda dos
apartamentos, reuniões de esclarecimento com os usuários sobre as paredes, adequação do
manual do usuário para os leitores (usuários) e a retroalimentação do processo realizado
pelas construtoras com as empresas fornecedoras de chapas, dos usuários para as
construtoras e vice versa tornam-se necessárias para diminuir a distância entre usuário e as
vantagens das paredes de chapas de gesso acartonado.

6.7 – Recomendações e Insumos para novos projetos e novas obras

Os resultados apresentados anteriormente indicam, de uma maneira geral, que os
usuários estão satisfeitos, ou melhor, adaptando-se às paredes de chapas de gesso
acartonado (61%). Porém, alguns itens merecem um estudo mais detalhado para que seja
verificada a solução para os problemas detectados na Avaliação Pós-Ocupação.

As recomendações para novos projetos e novas obras estão relacionadas com as
falhas de especificação de projeto ou relativas a falhas de execução, detectadas durante as

entrevistas e visitas aos apartamentos dos empreendimentos estudados ou relacionados com
a falta de informação dos usuários. Para auxílio da avaliação pós-ocupação, foram
desenvolvidos questionários com os responsáveis pelos empreendimentos que são
apresentados no anexo A e no anexo B, são apresentados detalhes das paredes internas de
chapas de gesso acartonado que também auxiliaram para o estudo.

Quanto ao Projeto e especificação das paredes de chapas de gesso acartonado:
Antes das recomendações realizadas para a execução das futuras obras, aspectos
importantes de projeto são recomendados, levando-se em consideração as falhas detectadas
como:
•

Previsão de impermeabilização e proteção das paredes das áreas molháveis,
ressaltando as regiões sobre tanques e pias, evitando-se danificar as chapas das
paredes nesta região; no caso do box do banheiro, o projeto precisa considerar os
detalhes de impermeabilização;

•

Especificação de um silicone usado entre parede e guarnição de madeira evitando
que apareçam fissuras;

Na avaliação da execução de novas obras realizadas com as paredes internas de
chapas de gesso acartonado, além dos aspectos já considerados pelos construtores, outros
aspectos são recomendados, levando-se em consideração as falhas detectadas nos
empreendimentos, como:
•

Verificação de rejunte entre peças cerâmicas de piso e parede, evitando falhas ou
descolamentos;

•

Impermeabilização dos rodapés das áreas molháveis como cozinha e banheiros, em
razão de terem sido constatadas falhas na execução da impermeabilização desta
região;

•

Fixação dos espelhos das caixas de elétrica, para que não fiquem soltos após pintura
das paredes;

•

Vedação da região de encontro com o pisobox;

•

Acabamento das superfícies das paredes e juntas;

•

Fixação de registros na parede garantindo inclusive que fique saliente, pois, caso
haja algum vazamento, não estará diretamente em contato coma chapa de gesso
acartonado;

Os problemas decorrentes das falhas de projeto e execução da obra foram detectados
pelos usuários e pela pesquisadora. Na realidade, o maior problema verificado quanto ao
nível de satisfação não está relacionado aos aspectos apresentados acima, mas sim,
decorrentes da falta de informação dos moradores com relação às condições de uso e
limitações do sistema. Recomendações a serem incorporadas desde o processo de venda do
imóvel até o pós-obra serão descritas a seguir:

Quanto à venda do imóvel:
•

Formação de equipes qualificadas e informadas sobre os detalhes técnicos das
paredes de gesso acartonado e demais sistemas complementares. Estas equipes
podem ser formadas por profissionais da área, como arquitetos e engenheiros, que
podem atuar orientando, informando e formando os demais corretores da área e
também participando da venda dos imóveis;

Independente da alta rotatividade destes profissionais no mercado, eles estarão
sempre bem informados. Mas para que isto aconteça é necessário que estas equipes sejam
reestruturadas e tenham, além do objetivo da venda, a informação completa do imóvel que
está sendo oferecido para que, futuramente, os compradores / usuários não se sintam
“traídos”.

Quanto ao Manual do Usuário:
•

Desenvolvimento de um manual com linguagem adequada para os leitores,
auxiliando diante das dúvidas e da necessidade de informação sobre as paredes e
demais sistema utilizados.

Desde as obras de porte grande quanto as de pequeno porte possuem os manuais
para usuários, que sempre funcionaram para esclarecimento das dúvidas, mas com relação
aos detalhes construtivos das paredes de gesso acartonado, recomenda-se que seja mais
adequado aos usuários.

Quanto ao período pós-obra:
•

Formação de equipes qualificadas para a execução de trabalhos complementares
solicitados pelos usuários, como assistência técnica pós-entrega do imóvel.

•

Reuniões periódicas nos meses após a entrega do imóvel com os usuários para
esclarecimento de dúvidas e para disseminação de informação sobre as paredes de
chapas de gesso acartonado e sistemas utilizados.

Ter o manual como único apoio para os usuários durante o pós-obra é insuficiente,
pois os moradores ainda possuem dúvidas básicas sobre o sistema e necessitam ser
orientados, pelo menos no início, para adaptação as paredes;

É importante saber como está sendo a adaptação dos moradores nestes imóveis, para
a retroalimentação do processo tanto para as empresas construtoras, como as montadoras,
distribuidoras, fornecedoras das chapas e demais empresas envolvidas no processo. Pois a
grande maioria está se adaptando.

Recomenda-se que as grandes empresas do setor voltem suas ações para o público
alvo e informem os atuais usuários do sistema e futuros interessados sobre as vantagens das
paredes de gesso acartonado, evitando que dúvidas e preconceitos apareçam nesta fase,
como por exemplo, o desempenho acústico das paredes de gesso que é pelo menos igual ou
superior ao das paredes de alvenaria.

CONCLUSÃO

Após o desenvolvimento do trabalho de avaliação pós-ocupação em edifícios
residenciais, executados com o sistema dry-wall, pode-se observar que, há algumas falhas
no processo de implantação do sistema no país desde a venda dos imóveis em planta até a
fase de ocupação pelos usuários. Além de falhas detectadas no projeto e na execução,
percebeu-se principalmente, a falta de informação dos usuários, fato que gerou muitas
dúvidas e julgamentos errados sobre as paredes.

Para que a implantação do sistema no país seja enraizada sem possibilidade de
reversão diante de outros processos construtivos mais antigos como a alvenaria, algumas
atitudes e posturas necessitam ser tomadas pelas empresas de chapas de gesso acartonado,
pelas construtoras e montadoras, tendo como alvo principal a disseminação de informações
para os usuários finais.

O foco das grandes empresas fornecedoras de chapas de gesso e das construtoras
precisa se voltar, num primeiro momento, para as equipes de venda dos stands. Estas
equipes, atualmente, são formadas por corretores treinados para vender qualquer tipo de
imóvel, sendo que, hoje em dia, o mercado solicita profissionais mais qualificados e
competentes, desenvolvendo um trabalho profissional e informando o comprador sobre o
produto que lhe está sendo oferecido. Estas equipes necessitam ser formadas também por
profissionais da área, como arquitetos e engenheiros, para incentivar e informar os atuais
corretores.

O mercado da construção civil não vai parar para esperar que estes profissionais
sejam formados. Durante este processo, as construtoras têm um papel importante também
para informação dos usuários. Após a venda dos apartamentos, casas ou escritórios, a
construtora poderá desenvolver uma política de conscientização com os moradores sobre as
paredes e demais sistemas complementares utilizados no empreendimento e acompanhar
“mais de perto” as dúvidas que eventualmente poderão surgir. E não esperar que os
usuários os procurem caso tenham alguma dúvida, pois notou-se que estes possuem muitas

dúvidas sobre as paredes e acabam resolvendo-as com amigos, vizinhos e, em último caso,
procuram a construtora.

Assim, as informações que eles recebem podem ser corretas ou não, gerando um
falso julgamento como foi avaliado com relação ao desempenho acústico das paredes, por
exemplo, onde o isolamento era igual ou superior ao das paredes de alvenaria e os usuários
julgavam ser inferior.

Observou-se, através dos questionários, que as construtoras se apóiam muito no
manual do usuário entregue aos moradores, achando que este será suficiente, caso alguma
dúvida sobre o imóvel apareça. Mas diante das respostas dos entrevistados, notou-se que o
manual não é suficiente para esclarecer estas dúvidas e o conteúdo precisa ser adequado aos
usuários.

Finalmente, após um longo processo de avaliação pós-ocupação, visitando e
entrevistando usuários de empreendimentos com paredes de gesso acartonado, stands de
vendas, construtores, as empresas fornecedoras de chapas e alguns montadores, percebe-se
que muitos avanços tecnológicos já foram alcançados, e constatou-se, que mesmo diante
das falhas de projeto e execução encontradas, o país está preparado tecnicamente para
implantar e construir utilizando estes sistemas de construção a seco.

A falha, no caso, é com o nível de informação que chega aos corretores, depois aos
compradores e posteriormente, aos moradores. Além do empenho que as empresas estão
tendo para o desenvolvimento das tecnologias da construção, é necessário o empenho com
relação ao desenvolvimento da tecnologia de informação. Pontos importantes foram
levantados relacionados com a falta de informação no processo de implantação do sistema
construtivo de paredes de chapas de gesso acartonado e algumas orientações / informações
são necessárias para a realização de futuras obras e até mesmo para as obras já executadas.

A seguir, a proposta de algumas ações necessárias para melhorar o desenvolvimento e a
implantação do sistema decorrentes dos resultados da APO e da percepção da pesquisadora
e dos usuários:
•

Programa de qualificação de mão-de-obra, tanto para execução durante a fase de
obra, quanto para a realização de serviços complementares solicitados pelos
usuários;

•

No caso de serviços complementares, a equipe de manutenção da construtora, que
permanece geralmente por 6 (seis) meses pós-entrega, deve ser treinada para dar
assistência técnica aos usuários;

•

Formação e difusão de mão-de-obra para serviços complementares;

•

Fixações de objetos – ações no sentido de orientação do usuário e ações junto ao
mercado distribuidor, atendendo às necessidades dos usuários relacionadas a melhor
divulgação dos locais de venda dos chumbadores específicos para o sistema, venda
de quantidades adequadas evitando encarecer o produto e facilitando a aquisição
para o usuário;

•

Treinamento de equipes de vendas dos empreendimentos, formando corretores
capacitados para a divulgação e vendas dos imóveis, orientando os compradores
sobre os sistemas construtivos utilizados no imóvel em questão;

•

Orientação por meio de palestras, com vídeos explicativos, sobre o sistema de
paredes de chapas de gesso acartonado e sistemas complementares para os
moradores dos empreendimentos existentes e para futuros empreendimentos,
esclarecendo dúvidas e evitando possíveis problemas pós-ocupação;

•

Realização de workshops e seminários, para orientar os construtores, montadores e
fornecedores dos sistemas envolvidos sobre o nível de informação que precisa
chegar ao usuário antes da aquisição do imóvel e durante o pós-obra.
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ANEXO A – QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS PELOS
RESPONSÁVEIS DOS EMPREENDIMENTOS

IPT

MESTRADO PROFISSIONAL

AVALIAÇÃO DAS EMPRESAS FORNECEDORAS DE CHAPAS DE GESSO
ACARTONADO

Empreendimento – 1A

Data - 19 / 08 / 2002

Porque você utilizou o sistema de paredes internas de chapas de gesso acartonado neste
empreendimento?
Por ser um sistema construtivo mais rápido, mais limpo.
Como foi o resultado?
Bom. Atendeu as expectativas.
O sistema correspondeu às suas expectativas? Quais eram?
Sim, nossas expectativas eram com relação ao prazo, durante o pós-uso.
Como foi o atendimento durante a obra pela empresa fornecedora de chapas de gesso
acartonado?
Perfeito.
Como foi o atendimento pós-obra pela empresa fornecedora de chapas de gesso
acartonado?
Não teve atendimento pós-obra.
Quais as dificuldades encontradas no pós-obra relacionadas ao sistema?
Ainda não aconteceu nenhum grande problema para ser resolvido.
E as facilidades?
Todas as facilidades. Os moradores não têm muitas reclamações.
Baseado neste empreendimento será utilizado o sistema de paredes de chapas de gesso
acartonado nos próximos empreendimentos?
Sim, com certeza o sistema de paredes de chapas de gesso acartonado será utilizado nos
próximos empreendimentos.

IPT

MESTRADO PROFISSIONAL

Sua empresa está envolvida em algum projeto de estudo sobre o sistema construtivo em
questão juntamente com outras empresas do setor, como por exemplo, a Casa do futuro,
Fehab, etc?
Não.
Atualmente, como acontece o processo de retroalimentação da sua empresa com as
empresas fornecedoras de chapas de gesso acartonado?
Não acontece.
Como é avaliado o nível de satisfação da construtora (cliente) relacionado ao sistema
construtivo em questão pelas empresas do setor como a Placo, Knauf e Lafarge?
Muito bom.

Como foram esclarecidas as dúvidas dos proprietários que compraram os apartamentos e
descobriram que as paredes internas eram de gesso acartonado apenas durante as visitas
realizadas a obra ou após a mudança para o apartamento?
Através do manual do usuário entregue para os moradores.
Que tipo de atitude a construtora tomou diante das dúvidas e questões surgidas no período
pós-obra pelos proprietários?
Se apareceram dúvidas a construtora não ficou sabendo, pois entregou o manual do
usuário (suficiente).
A construtora se preocupa com o treinamento dos zeladores e funcionários do
empreendimento para algum tipo de problema que pode surgir eventualmente?
Não.
Qual a reclamação mais comum entre os proprietários?
Não existe uma reclamação mais comum.
Qual a participação das empresas de chapas de gesso acartonado após entrega do
empreendimento?
Nenhuma.

IPT

MESTRADO PROFISSIONAL

Qual sua opinião sobre a dificuldade dos proprietários para contratar mão-de-obra
especializada para realização de trabalhos extras, compra de parafusos específicos do
sistema, entre outros.
Os moradores estão encontrando dificuldade para contratação da mão-de-obra, pois com
trabalhos pequenos eles não querem trabalhar.
Observação:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

IPT

MESTRADO PROFISSIONAL

AVALIAÇÃO DAS EMPRESAS FORNECEDORAS DE CHAPAS DE GESSO
ACARTONADO

Empreendimento – 1B

Data - _15 / 08 / 2002

Porque você utilizou o sistema de paredes internas de chapas de gesso acartonado neste
empreendimento?
Foram vários motivos: praticidade, custo, velocidade de execução, melhoria de fluxo de
caixa do empreendimento, etc.
Como foi o resultado?
O resultado foi excelente. Na obra tivemos uma velocidade muito boa. O mais importante
foi a aceitação dos compradores. Tivemos poucos pedidos pós-entrega. Os moradores
estão utilizando de forma muito boa. A adequação com as instalações foi feita de uma
forma que possibilitou um ótimo funcionamento. Tivemos muitas interferências, mas
conseguimos encontrar soluções que possibilitaram um resultado global final muito bom.
O sistema correspondeu às suas expectativas? Quais eram?
Sim, nossas expectativas foram totalmente alcançadas.
Como foi o atendimento durante a obra pela empresa fornecedora de chapas de gesso
acartonado?
O fabricante durante a fase de projeto e obra sempre nos atendeu de uma forma muito
atenciosa, dando subsídios técnicos para todas as fases. Não estou gostando muito do
atendimento pós-entrega, pois até a presente data não recebi nenhuma visita para saber
dos problemas ou patologias. Isso não realimenta o processo. Tenho muitas preocupações
com o futuro destas tecnologias.
Como foi o atendimento pós-obra pela empresa fornecedora de chapas de gesso
acartonado?
Respondido na questão anterior.
Quais as dificuldades encontradas no pós-obra relacionadas ao sistema?
Não tive muitos problemas pós-ocupação. Tivemos preocupações extras durante a obra
que nos deram resultados ótimos agora na fase de pós-ocupação.

IPT

MESTRADO PROFISSIONAL

E as facilidades?
As facilidades ocorrem quando temos algum tipo de manutenção nas instalações. A
recuperação da parte afetada é resolvida rapidamente.
Baseado neste empreendimento será utilizado o sistema de paredes de chapas de gesso
acartonado nos próximos empreendimentos?
Sim, sem dúvidas. Não posso abandonar uma tecnologia que deu certo. Agora precisamos
somente evoluir no sentido de saber das patologias pós-ocupação.
Sua empresa está envolvida em algum projeto de estudo sobre o sistema construtivo em
questão juntamente com outras empresas do setor, como por exemplo, a Casa do futuro,
Fehab, etc?
Não.
Atualmente, como acontece o processo de retroalimentação da sua empresa com as
empresas fornecedoras de chapas de gesso acartonado?
De nenhuma forma. Não fui procurado por eles para saber de nenhum detalhe.
Como é avaliado o nível de satisfação da construtora (cliente) relacionado ao sistema
construtivo em questão pelas empresas do setor como a Placo, Knauf e Lafarge?
Até agora, só trabalhei com a Placo. Fiquei muito satisfeito durante as fases de projeto e
obra.
Como foram esclarecidas as dúvidas dos proprietários que compraram os apartamentos e
descobriram que as paredes internas eram de gesso acartonado apenas durante as visitas
realizadas a obra ou após a mudança para o apartamento?
Devido ao grande número de apartamentos, um tempo grande de vendas e a alta
rotatividade de corretores, tivemos alguns moradores que não sabiam da existência das
paredes em gesso. Sempre foram atendidos pelos engenheiros.
Que tipo de atitude a construtora tomou diante das dúvidas e questões surgidas no período
pós-obra pelos proprietários?
Fizemos um manual de proprietário o mais completo possível. Todas as dúvidas que ainda
tinham eram tiradas diretamente por nós.

IPT

MESTRADO PROFISSIONAL

A construtora se preocupa com o treinamento dos zeladores e funcionários do
empreendimento para algum tipo de problema que pode surgir eventualmente?
Não.
Qual a reclamação mais comum entre os proprietários?
Fixação de objetos.
Qual a participação das empresas de chapas de gesso acartonado após entrega do
empreendimento?
Nenhuma.
Qual sua opinião sobre a dificuldade dos proprietários para contratar mão-de-obra
especializada para realização de trabalhos extras, compra de parafusos específicos do
sistema, entre outros.
Muita, pois as empresas que prestam serviços de mão-de-obra não pegam serviços
pequenos, caindo assim para aventureiros que não entendem nada de drywall.

Observação:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

IPT

MESTRADO PROFISSIONAL

AVALIAÇÃO DAS EMPRESAS FORNECEDORAS DE CHAPAS DE GESSO
ACARTONADO

Empreendimento – 2A

Data - 05 / 08 / 2002

Porque você utilizou o sistema de paredes internas de chapas de gesso acartonado neste
empreendimento?
Foi especificado em projeto de acordo com o investidor, talvez por ser de padrão baixo,
pois geralmente os de alto padrão são executados em alvenaria pela empresa.
Como foi o resultado?
Muito bom.
O sistema correspondeu às suas expectativas? Quais eram?
Sim.
Como foi o atendimento durante a obra pela empresa fornecedora de chapas de gesso
acartonado?
Muito bom.
Como foi o atendimento pós-obra pela empresa fornecedora de chapas de gesso
acartonado?
Nenhum.
Quais as dificuldades encontradas no pós-obra relacionadas ao sistema?
Dúvidas de alguns proprietários sobre o sistema.
E as facilidades?
Manutenção de forma geral.
Baseado neste empreendimento será utilizado o sistema de paredes de chapas de gesso
acartonado nos próximos empreendimentos?
Sim, sem dúvidas. Particularmente eu prefiro gesso acartonado a alvenaria.
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MESTRADO PROFISSIONAL

Sua empresa está envolvida em algum projeto de estudo sobre o sistema construtivo em
questão juntamente com outras empresas do setor, como por exemplo, a Casa do futuro,
Fehab, etc?
Sim.
Atualmente, como acontece o processo de retroalimentação da sua empresa com as
empresas fornecedoras de chapas de gesso acartonado?
Não acontece, mas se eu tivesse algum problema, eles saberiam.
Como é avaliado o nível de satisfação da construtora (cliente) relacionado ao sistema
construtivo em questão pelas empresas do setor como a Placo, Knauf e Lafarge?
Não sei.
Como foram esclarecidas as dúvidas dos proprietários que compraram os apartamentos e
descobriram que as paredes internas eram de gesso acartonado apenas durante as visitas
realizadas a obra ou após a mudança para o apartamento?
Esclareci as dúvidas de 2 (dois) moradores que procuraram.
Que tipo de atitude a construtora tomou diante das dúvidas e questões surgidas no período
pós-obra pelos proprietários?
Manual do usuário e dúvidas esclarecidas quando fomos procurados.
A construtora se preocupa com o treinamento dos zeladores e funcionários do
empreendimento para algum tipo de problema que pode surgir eventualmente?
Não.
Qual a reclamação mais comum entre os proprietários?
Fixação de objetos.
Qual a participação das empresas de chapas de gesso acartonado após entrega do
empreendimento?
Nenhuma.
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Qual sua opinião sobre a dificuldade dos proprietários para contratar mão-de-obra
especializada para realização de trabalhos extras, compra de parafusos específicos do
sistema, entre outros.
Faltam equipes no mercado.

Observação:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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MESTRADO PROFISSIONAL

AVALIAÇÃO DAS EMPRESAS FORNECEDORAS DE CHAPAS DE GESSO
ACARTONADO

Empreendimento – 2B

Data - 05 / 08 / 2002

Porque você utilizou o sistema de paredes internas de chapas de gesso acartonado neste
empreendimento?
Por vários motivos como organização do canteiro de obra, limpeza, prazo, logística, entre
outros.
Como foi o resultado?
Muito bom.
O sistema correspondeu às suas expectativas? Quais eram?
Sim. Expectativas desde a organização da obra até limpeza, prazo, etc.
Como foi o atendimento durante a obra pela empresa fornecedora de chapas de gesso
acartonado?
Muito bom.
Como foi o atendimento pós-obra pela empresa fornecedora de chapas de gesso
acartonado?
Não houve atendimento pós-obra.
Quais as dificuldades encontradas no pós-obra relacionadas ao sistema?
Não houve dificuldades.
E as facilidades?
Todas proporcionadas pelo sistema.
Baseado neste empreendimento será utilizado o sistema de paredes de chapas de gesso
acartonado nos próximos empreendimentos?
Sim, o sistema já está sendo utilizado em muitas outras obras da empresa.
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Sua empresa está envolvida em algum projeto de estudo sobre o sistema construtivo em
questão juntamente com outras empresas do setor, como por exemplo, a Casa do futuro,
Fehab, etc?
Sim. Haverá um stand na Fehab – “Stand de tecnologia”, de 2 ou 3 andares com todos os
sistemas envolvidos no processo como gesso acartonado, pex, porta pronta, shaft visitável,
etc.
Atualmente, como acontece o processo de retroalimentação da sua empresa com as
empresas fornecedoras de chapas de gesso acartonado?
Não acontece. Geralmente acontece de maneira informal, só diante de algum problema
(poucos).
Como é avaliado o nível de satisfação da construtora (cliente) relacionado ao sistema
construtivo em questão pelas empresas do setor como a Placo, Knauf e Lafarge?
Não é avaliado. Não estão preocupados em vender o sistema. Eles estão interessados em
vender chapas, massas para as juntas das paredes, somente o que diz respeito a eles
(empresas).
Como foram esclarecidas as dúvidas dos proprietários que compraram os apartamentos e
descobriram que as paredes internas eram de gesso acartonado apenas durante as visitas
realizadas a obra ou após a mudança para o apartamento?
Poucos casos aconteceram, pois os clientes (proprietários) esclarecem suas dúvidas
através do manual.
Que tipo de atitude a construtora tomou diante das dúvidas e questões surgidas no período
pós-obra pelos proprietários?
As dúvidas foram esclarecidas durante a vistoria da unidade, ou depois através do manual
do usuário.
A construtora se preocupa com o treinamento dos zeladores e funcionários do
empreendimento para algum tipo de problema que pode surgir eventualmente?
Não.
Qual a reclamação mais comum entre os proprietários?
A reclamação mais comum é com relação ao desempenho acústico das paredes, que não é
bom. Mas é uma falsa impressão.
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Qual a participação das empresas de chapas de gesso acartonado após entrega do
empreendimento?
Nenhuma.
Qual sua opinião sobre a dificuldade dos proprietários para contratar mão-de-obra
especializada para realização de trabalhos extras, compra de parafusos específicos do
sistema, entre outros.
Temos indicado pequenas empresas que atuam no mercado. A construtora é dando apoio
aos proprietários desta forma.

Observação:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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AVALIAÇÃO DAS EMPRESAS FORNECEDORAS DE CHAPAS DE GESSO
ACARTONADO

Empreendimento – 3A

Data - 05 / 08 / 2002

Porque você utilizou o sistema de paredes internas de chapas de gesso acartonado neste
empreendimento?
Passamos muito tempo fazendo estudos sobre o sistema, e utilizamos devido ao custo da
obra, praticidade, tempo de execução, entre outros.
Como foi o resultado?
Esperado. Nada que surpreendeu de forma positiva ou negativa.
O sistema correspondeu às suas expectativas? Quais eram?
Sim, as expectativas relacionadas ao custo, prazo, limpeza, etc, foram correspondidas.
Apenas o desempenho dos fabricantes das chapas de gesso acartonado que falhou um
pouco.
Como foi o atendimento durante a obra pela empresa fornecedora de chapas de gesso
acartonado?
Razoável, poderia ter sido melhor, gostaria de ter recebido um suporte técnico melhor,
sobre estocamento dos materiais, por exemplo, e o acompanhamento durante a execução
da obra poderia ter sido melhor.
Como foi o atendimento pós-obra pela empresa fornecedora de chapas de gesso
acartonado?
Nenhum.
Quais as dificuldades encontradas no pós-obra relacionadas ao sistema?
Não houve dificuldades.
E as facilidades?
Facilidades com a manutenção, reformas, limpeza, etc.
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Baseado neste empreendimento será utilizado o sistema de paredes de chapas de gesso
acartonado nos próximos empreendimentos?
Sim.
Sua empresa está envolvida em algum projeto de estudo sobre o sistema construtivo em
questão juntamente com outras empresas do setor, como por exemplo, a Casa do futuro,
Fehab, etc?
Agora não, mas a construtora já realizou muitos estudos sobre o sistema.
Atualmente, como acontece o processo de retroalimentação da sua empresa com as
empresas fornecedoras de chapas de gesso acartonado?
Não acontece.
Como é avaliado o nível de satisfação da construtora (cliente) relacionado ao sistema
construtivo em questão pelas empresas do setor como a Placo, Knauf e Lafarge?
Devem achar que estamos satisfeitos, pois não sei como é avaliado, ninguém se preocupou.
Como foram esclarecidas as dúvidas dos proprietários que compraram os apartamentos e
descobriram que as paredes internas eram de gesso acartonado apenas durante as visitas
realizadas a obra ou após a mudança para o apartamento?
Todas as dúvidas foram esclarecidas através dos corretores de plantão.
Que tipo de atitude a construtora tomou diante das dúvidas e questões surgidas no período
pós-obra pelos proprietários?
Não houve grandes dúvidas, apenas algumas sobre fixação de objetos, mas os usuários
possuem o manual onde podem tirar suas dúvidas.
A construtora se preocupa com o treinamento dos zeladores e funcionários do
empreendimento para algum tipo de problema que pode surgir eventualmente?
Não.
Qual a reclamação mais comum entre os proprietários?
Nenhuma, eles possuem o manual do usuário.
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Qual a participação das empresas de chapas de gesso acartonado após entrega do
empreendimento?
Nenhuma. É uma falta de visão destas empresas, que estão preocupadas em ratificar o
produto no mercado, depois que acontece a venda, eles não se preocupam em saber se está
indo bem (questões relacionadas à obra e ao pós-obra).
Qual sua opinião sobre a dificuldade dos proprietários para contratar mão-de-obra
especializada para realização de trabalhos extras, compra de parafusos específicos do
sistema, entre outros.
Tem sempre algumas empresas prestando este tipo de serviço, mas nem sempre são
qualificadas, especializadas.
Observação:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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AVALIAÇÃO DAS EMPRESAS FORNECEDORAS DE CHAPAS DE GESSO
ACARTONADO

Empreendimento – 3B

Data - 02 / 08 / 2002

Porque você utilizou o sistema de paredes internas de chapas de gesso acartonado neste
empreendimento?
Vários motivos: rapidez, limpeza, cronograma, praticidade, etc.
Como foi o resultado?
Está sendo muito bom (o condomínio ainda está sendo construído).
O sistema correspondeu às suas expectativas? Quais eram?
Sim. Expectativas com o tempo de execução,,limpeza da obra, a manutenção, etc.
Como foi o atendimento durante a obra pela empresa fornecedora de chapas de gesso
acartonado?
Bom.
Como foi o atendimento pós-obra pela empresa fornecedora de chapas de gesso
acartonado?
A empresa não se manifestou.
Quais as dificuldades encontradas no pós-obra relacionadas ao sistema?
Nenhuma.
E as facilidades?
Manutenção, limpeza, etc.
Baseado neste empreendimento será utilizado o sistema de paredes de chapas de gesso
acartonado nos próximos empreendimentos?
Sim.
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Sua empresa está envolvida em algum projeto de estudo sobre o sistema construtivo em
questão juntamente com outras empresas do setor, como por exemplo, a Casa do futuro,
Fehab, etc?
Não.
Atualmente, como acontece o processo de retroalimentação da sua empresa com as
empresas fornecedoras de chapas de gesso acartonado?
Não acontece.
Como é avaliado o nível de satisfação da construtora (cliente) relacionado ao sistema
construtivo em questão pelas empresas do setor como a Placo, Knauf e Lafarge?
Não é avaliado.
Como foram esclarecidas as dúvidas dos proprietários que compraram os apartamentos e
descobriram que as paredes internas eram de gesso acartonado apenas durante as visitas
realizadas a obra ou após a mudança para o apartamento?
Até o momento não houve reclamação dos usuários, apenas alguns ( dois) apresentaram
dúvidas.
Que tipo de atitude a construtora tomou diante das dúvidas e questões surgidas no período
pós-obra pelos proprietários?
Orientamos para seguirem o manual do usuário.
A construtora se preocupa com o treinamento dos zeladores e funcionários do
empreendimento para algum tipo de problema que pode surgir eventualmente?
Não.
Qual a reclamação mais comum entre os proprietários?
Nenhuma, eles possuem o manual do usuário.
Qual a participação das empresas de chapas de gesso acartonado após entrega do
empreendimento?
Nenhuma.
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Qual sua opinião sobre a dificuldade dos proprietários para contratar mão-de-obra
especializada para realização de trabalhos extras, compra de parafusos específicos do
sistema, entre outros.
Tem sempre algumas empresas prestando este tipo de serviço, mas nem sempre são
qualificadas, especializadas.
Observação:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

ANEXO B – DETALHES TÉCNICOS DAS PAREDES DE
GESSO ACARTONADO DOS EMPREENDIMENTOS

Detalhes das paredes de gesso acartonado de alguns empreendimentos serão apresentados a
a seguir:
EMPREENDIMENTO 1A - DETALHES TÉCNICOS DAS PAREDES INTERNAS
DE CHAPAS DE GESSO ACARTONADO

Anexo B – Detalhes técnicos das paredes internas do empreendimento 1A.

Corte 6-6

Corte 5-5 – Detalhe
da parede divisória
entre apartamentos
(wc / cozinha)

Corte 8-8

Corte 2-2

Corte 1-1
Corte 4-4
Corte 3-3

Anexo B – Planta com locação dos detalhes e paredes do empreendimento 1A.

EMPREENDIMENTO 1B - DETALHES TÉCNICOS DAS PAREDES INTERNAS
DE CHAPAS DE GESSO ACARTONADO

DETALHE 01

DETALHE 02

DETALHE 03

DETALHE 04

Anexo B – Detalhes técnicos das paredes internas do empreendimento 1B.

DETALHE 05

DETALHE 06

DETALHE 07

DETALHE 08 – Acabamento junto ao
forro

Anexo B – Detalhes técnicos das paredes internas do empreendimento 1B.

DETALHE 09 – Acabamento junto ao forro DETALHE 10 – Acabanento junto ao piso

DETALHE 11

Anexo B – Detalhes técnicos das paredes internas do empreendimento 1B.

Det. 11

Det. 01

Det. 05

Det. 01
Det. 04

Det. 06

Det. 03

Det. 02
Det. 07

Anexo B – Planta com locação dos detalhes e paredes do empreendimento 1B.

EMPREENDIMENTO 2A - DETALHES TÉCNICOS DAS PAREDES INTERNAS
DE CHAPAS DE GESSO ACARTONADO
Planta de locação das chapas de gesso acartonado:

Paredes internas de
chapas de gesso
acartonado.

Anexo B – Planta de locação das chapas de gesso acartonado do empreendimento 2A.

EMPREENDIMENTO 2B - DETALHES TÉCNICOS DAS PAREDES INTERNAS
DE CHAPAS DE GESSO ACARTONADO

Anexo B – Detalhes técnicos das paredes internas do empreendimento 2B.

Anexo B – Detalhes técnicos das paredes internas do empreendimento 2B.

Anexo B – Detalhes técnicos das paredes internas do empreendimento 2B.

EMPREENDIMENTO 3B - DETALHES TÉCNICOS DAS PAREDES INTERNAS
DE CHAPAS DE GESSO ACARTONADO

Anexo B – Detalhes técnicos das paredes internas do empreendimento 3B.

Corte 1-1

Corte 3-3

Corte 3-3

Corte 4-4
Corte 2-2
Corte 4-4
Corte 4-4

Corte 6-6
Corte 5-5

Corte 4-4

Corte 7-7

Anexo B – Planta com a locação das paredes e detalhes do empreendimento 3B.

