
 

PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO PES. 28 

Versão: 01 

Página: 1 de 1 EXECUÇÃO DE FORRO DE GESSO 

 
MATERIAIS EQUIPAMENTOS 

 Placa de gesso para forro; 

 Gesso lento em pó; 

 Arame galvanizado; 

 Pinos de aço; 

 Estopa de sisal. 

 EPI; 

 Régua de alumínio; 

 Esquadro;  

 Mangueira de nível; 

  Linha; 

 Trena; 

 Desempenadeira de aço; 

 Espátula;  

 Sistema de fixação de pinos;  

 Andaimes e cavaletes; 

 Lona plástica; 

 Martelo;  

 Serrote; 

 Sarrafo de madeira. 

Atividade Responsabilidade 

Condições para início do serviço 

 As instalações hidráulicas Os sistemas de impermeabilização do andar superior devem estar concluídos e testados; 

 As instalações hidráulicas, as instalações elétricas com pontos de luz locados e enfiação, assim como instalações de de ar 
condicionado ou outras devem estar concluídas;     

 As paredes devem estar com os revestimentos executados; 

 As tubulações devem estar limpas, assim como as lajes de concreto, e executados reparos em eventuais falhas; 

 O nível do forro deve estar definido. 
 

 Lançar o ponto de nível de acordo com a altura prevista no projeto e transferi-lo para outros pontos 
do ambiente. Demarcar a linha de nível em todo o perímetro, para isto, pode-se empregar a linha de 
bater (cordão impregnado com pó de gesso ou pó xadrez);  

 Não tendo apoio para as placas  no nível do forro, nas paredes, colocar pregos ou pinos, obedecendo a 
marcação do nível.  Partir com o lado da placa, do encaixe macho, encostado na parede, o qual deve 
ser previamente serrado. Chumbar utilizando estopa de sisal embebida em pasta de gesso; 

 A sustentação das placas é feita por meio de tirantes de arame de aço galvanizado, no mínimo um por 
placa, amarrados no elemento de fixação (gancho) desta, passando pelo pino de fixação na estrutura e 
descendo novamente até o elemento de fixação na placa. Utilizados com duas voltas torna possível à 
regulagem da altura das placas;  

 Os tirantes devem estar na vertical o mais esticado possível; 

 Manter o nível das placas, usando como referência linhas esticadas no nível do forro, no sentido 
transversal a colocação; 

 Conferir constantemente com régua de alumínio para manter a planeza; 

 Rejuntar todas as juntas inferiores das placas com pasta de gesso e alisar através de raspagem com a 
desempenadeira de aço; 

 Posicionar todos os fios dos pontos de luz nos locais demarcados no projeto. 
 

Gesseiros 

 Evitar choques após concluído o serviço. Mestre 
/Encarregado 
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