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MATERIAIS EQUIPAMENTOS 

 Gesso ensacado; 

 Água. 

 EPI; 

 Masseira (plástica); 

 Recipiente para água; 

 Régua de alumínio; 

 Cantoneira metálica 2” x 2”; 

 Desempenadeira de PVC; 

 Desempenadeira de aço; 

 Espátula de aço;  

 Andaimes;  

 Trena; 

 Prumo de face; 

 Nível de mangueira ou nível alemão. 

Atividade Responsabilidade 

Condições para início do serviço 

 Alvenaria concluída e acunhada (fixada);  

 Batentes, contramarcos e caixas de ar condicionado chumbados, se for o caso; 

 Eletrodutos testados e desimpedidos;  

 Caixas de passagem da instalação elétrica colocadas e protegidas;  

 Instalações hidráulicas ou de gás, que passem pelas paredes a serem revestidas, devem estar concluídas; 

 Paredes com mestras colocadas a 30 cm das bordas ou dos vãos de portas, janelas, molduras, etc., e o espaçamento não 
ultrapassar 1,80 m entre elas em ambas as direções; 

 Tetos com mestras à 30 cm das bordas, não ultrapassando 1,80 m entre elas nas direções das bordas; 

 Removidas rebarbas de concreto e argamassa; 

 Removidas e escarificadas rebarbas de ferro ou pregos em tetos e paredes, e recobertas as suas pontas com argamassa 
de cimento e areia;  

 Limpar as superfícies, removendo materiais soltos;  

 Cimentado de piso concluído, se possível; 

 As superfícies de concreto devem estar chapiscadas; 

 Deve estar colocada uma tela estruturante na ligação estrutura/alvenaria no último pavimento. 

 Preparar a argamassa de gesso misturando lentamente 30 l de água para cada saco de 40 kg de 
gesso lento, até se formar uma massa homogênea. Deixar a mistura descansar por cerca de 15 
minutos, para iniciar a sua aplicação; 

 Utilizar a pasta de gesso num prazo máximo de 25 minutos após o período de descanso da mistura; 
caso este prazo for ultrapassado, o gesso não poderá ser reaproveitado, sendo necessário preparar  
nova mistura; 

 Preparar nas paredes as faixas mestras, colocando a pasta de gesso sobre um dos lados da régua 
de forma uniforme, e comprimir a régua com a pasta contra a parede sobre as mestras, que estão 
definindo a espessura do revestimento. Esperar o endurecimento do gesso para a retirada da 
régua; 

 Aplicar a pasta de gesso com desempenadeira de PVC preenchendo toda a espessura das mestras; 

 Sarrafear a massa usando régua cantoneira metálica de 2” x 2”, cortando o excesso de massa. Em 
paredes, apoiar a cantoneira nas faixas mestras movimentando de baixo para cima. Sarrafear 
também no outro sentido; 

 É recomendado colocar uma cantoneira metálica, aprumada, junto aos cantos das paredes para 
garantir o acabamento; 

 Retirar o excesso de massa da régua tendo o cuidado de reaproveitá-la, chapando nos espaços 
vazios. Passar a régua novamente até que a superfície esteja preenchida e homogênea; 

 Com desempenadeira de PVC preencher os poros restantes do sarrafeamento com a mesma pasta 
utilizada no revestimento; 

 O acabamento final ou queima é feito espalhando-se com desempenadeira de aço uma mistura de 
parte de gesso do mesmo material usado no revestimento, com uma consistência mais líquida. 
Aguardar um período para executar o acabamento final.   

Gesseiros 

 Evitar atritos, riscos e infiltrações d’água. Todos 
colaboradores. 
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