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A UTILIZAÇÃO DE PASTA DE GESSO COMO REVESTIMENTO INTERNO DE 
PAREDES E TETOS- vantagens e desvantagens 

 
 
1.0 Apresentação: 

Este documento apresenta a opinião técnica do autor quanto a utilização do revestimento em 
pasta de gesso em acabamentos internos em  edificações.   
 
 
2.0 Características do revestimento em pasta de gesso 

O gesso é um dos aglomerante mineral mais utilizados em acabamentos finos na industria da 
construção civil, quando comparado a outros revestimentos á base de cimento, o revestimento de 
gesso em pasta apresenta as seguintes vantagens:  

1) È de fácil mistura, utiliza apenas água e gesso, ao contrário dos revestimentos a base de 
cimento que necessita de agregados para sua composição; 

2) Por não necessitar de agregados, o revestimento em pasta de gesso possibilita 
acabamento fino em uma única camada; 

3) Apresenta excelente aderência aos vários tipos de substratos ( alvenaria de blocos 
cerâmicos, alvenaria de blocos de concreto, concreto liso, madeira, cerâmica, etc), em 
todas estas superfícies a resistência de aderência supera 0,2 MPa, limite mínimo de 
Norma para revestimento interno; 

4) Aceita a aplicação de qualquer tipo de acabamento (pintura PVA ou acrílica, papel 
parede, aplicação de cerâmica ou pintura a base de cal); 

5) Por ser branco facilita a utilização de corantes para efeitos artísticos; 

6) Não apresenta retração hidráulica, diferentemente dos revestimento a base de cimento, 
qualquer reparo com gesso não demonstra retração ou fissuração; 

7) Diferentemente dos revestimentos tradicionais a base de cimento, o revestimento em 
pasta de gesso não necessita de ponte de aderência, como o promovido pelo chapisco. 
Desta forma o revestimento em pasta de gesso pode ser aplicado em uma única camada e 
com espessura bastante fina, em torno de 0,7mm; 

8) Por ter secagem rápida e espessura fina, os revestimentos em pasta de gesso possibilitam 
pintura em menor espaço de tempo, em tempos secos após 3 dias é possível pintar sobre 
revestimento em pasta de gesso, já os revestimentos a base de cimento deve-se esperar no 
mínimo 14 dias.   

9) Por ser aplicado em uma única camada, produtividade é muito maior quando comparada 
a revestimentos tradicionais a base de cimento, que necessita de no mínimo duas camadas 
(chapisco e emboço) associado a este um tempo de cura ainda maior; 

10) Por poder ser aplicado em camada fina e apresentar densidade inferior as argamassas de 
cimento, o revestimento em pasta de gesso diminui a carga na estrutura e aumenta o 
espaço útil na edificação. 
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11) Os custos do revestimento em gesso são bem inferiores a outros tipos de revestimento 
interno, haja visto que mais de 80% dos revestimento utilizado por construtoras em ares 
secas internas são em pasta de gesso. 

12) Por apresentar características de higroatividade, o revestimento em pasta de gesso, 
quando pintado por pintura a base de cal ou mesmo por papel parede não impermeável, 
possibilita um equilíbrio higroscópico entre a ambiente e a revestimento, refletindo um 
conforto higrotérmico melhor; 

13) As características de densidade, índice de vazios e finura do revestimento em pasta de 
gesso possibilita melhor isolamento acústico e térmico, quando comparada a 
revestimento de igual espessura a base de cimento. 

14) Por apresentar baixo temperatura de calcinação, o revestimento em pasta de gesso 
funciona como barreira de avanço do fogo. 

 

As  principais desvantagens do revestimento em pasta de gesso são: 

1) Não é recomendável a utilização de fixadores ou caixas de instalações a base 
de ferro; 

2) Na aplicação, quando não existe uma mão de obra de boa qualidade e não exercita um 
controle de qualidade aceitável ou mesmo utiliza materiais de baixa qualidade, o processo 
de produção de revestimento em pasta de gesso gera um maior entulho na obra; 

3) A dureza ao risco é inferior quando comparada a revestimento a base de cimento. 
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