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• Vocação para a prestação de serviços na área 

das ciências da construção (materiais e elementos 

de construção, conforto térmico-acústico e 

ambiental, formação e eventos técnicos, consultoria 

técnica).  

  

• Organismo Notificado - Laboratório de Ensaios 

- no âmbito da marcação CE, para portas e janelas e 

produtos de isolamento térmico;  
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Objectivos  

▪ Criação de um manual técnico completo e detalhado, para auxílio de técnicos e 

instaladores, tanto em fase de projeto como em fase de obra  

▪ Fornecimento  das  bases  e 

recomendações necessárias para a 

elaboração de um bom projeto e 

para uma correta aplicação dos 

produtos  

▪ Tirar o maior benefício dos 

sistemas  de  gesso  laminado, 

conferindo-lhes as características 

necessárias  para  garantir  o 

cumprimento  das  exigências 

estruturais, funcionais e estéticas 

previstas  

 

 

 



 

 

1. Âmbito  
 

2. Identificação e caracterização dos componentes do sistema  

 

3. Transporte, manuseamento e armazenagem  

4. Sistemas construtivos em gesso laminado  

5. Recomendações de montagem  

6. Tratamento de juntas  

7. Tolerâncias  

8. Acabamento  

9. Suspensão de cargas  



2. Identificação e caracterização dos componentes do sistema  

 

 

▪ Placas de gesso laminado (EN 520:2004+A1:2009)  

Placa A (Standard)  Placa H (Hidrófuga)  Placa F (Anti-fogo)  
Placa D (Alta 

Dureza)  

    

 Bordo cortado (BCT)  

▪ Placas compostas (EN 13950:2005 e EN 14190:2005)  

Bordo afinado (BA)   

Bordo quadrado (BC)   Bordo  semi - arredondado   ( CC )   



2. Identificação e caracterização dos componentes do sistema  

 

 

Trata-se de placas compostas de gesso laminado, com isolamento incorporado em 

poliestireno expandido (EPS), poliestireno extrudido (XPS) ou aglomerado de 

cortiça expandida (ICB) de diferentes espessuras, que contribuem para a melhoria do 

desempenho térmico das soluções construtivas.  

 

Exemplo da resistência térmica para placas compostas com gesso laminado com 12,5 mm 

e isolamento com 40mm  

Ref.ª  
EPS  13-

40  

XPS  13-

40  

ICB  13-

40  

R ((m2.°C)/W)  1,05  1,15  1,05  

▪ Estrutura metálica (EN 14195:2005)  

 Perfis portantes   Perfis não portantes  



2. Identificação e caracterização dos componentes do sistema  

 

 



2. Identificação e caracterização dos componentes do sistema  

 

 

Massa de colagem (EN 14496:2005)  

▪ Destina-se à fixação das placas ao suporte   

▪ É fornecida em pó, sendo a mistura com água realizada em obra  

▪ Secagem rápida que permite a colagem de todos os tipos de placas de 

gesso laminado e o enchimento de juntas  

Massas para juntas e acabamentos (EN 13963:2005)  

▪ Destinam-se ao enchimento de juntas, colagem de bandas e 

camadas de acabamento  

▪ São fornecidas em pó, sendo a mistura com água realizada em 

obra   

▪ Podem ter apenas uma função ou ser polivalentes e permitir o 

tratamento de juntas e acabamentos  
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4. Sistemas construtivos em gesso laminado  

 

 

▪ Divisórias  

  Estrutura simples  
 

Placa simples  

 

Placa dupla  

 

Estrutura reforçada em H ou caixão  

 

Placa múltipla (>2)  

 

 
Estrutura dupla  

 

Estrutura dupla independente  

 

Estrutura dupla interligada por placas 

de gesso laminado  

 

Estrutura dupla separada por placa 

de gesso laminado  

 



4. Sistemas construtivos em gesso laminado  

 

 

4 

Em qualquer caso as divisórias não poderão ter uma altura superior a 15 m.  

▪ Divisórias 
  

  

Alturas máximas 
  Método de cálculo UNE 102043:2013 

  

H   –   Altura máxima da solução a instalar (m)   
H 0   –   Altura  máx . da solução de referência (m).   
  Depende da espessura total de placas em cada face   
I 
Δ    –   momento de inércia do perfil de montante da solução a instalar (m )   

  Modelação de 400  –   multiplicar por 1.5   
  Montantes reforçados em H ou caixão  –   multiplicar por 2   
I 0   –   momento de inércia do perfil de montante da solução de referência (m 4 )   

Ligação rígida   

Modulações 
  Ambiente seco: 400 mm ou 600 mm 

  

Ambiente húmido: 400 mm 
  



4. Sistemas construtivos em gesso laminado  

 

 

▪ Divisórias 



4. Sistemas construtivos em gesso laminado  

 

 

 



4. Sistemas construtivos em gesso laminado  

 

 

▪ Divisórias Juntas de dilatação 

   

 Estrutura simples – Placa simples 

 Estrutura simples – Placa dupla  

▪Em divisórias devem ser previstas 

juntas de dilatação a cada 15 m  

▪Em qualquer caso deve ser garantida uma junta de 

dilatação sempre que haja atravessamento de uma 

junta de dilatação do edifício  



4. Sistemas construtivos em gesso laminado  

 

 

▪ Revestimentos  

  Revestimentos directos  

 Com cola adesiva  Com estrutura auxiliar (ómegas)  

 

Revestimentos autoportantes  



4. Sistemas construtivos em gesso laminado  

 

 

Com perfis montante  

Com perfis de tecto  
Fixo ao suporte  

 pontualmente  Livre  

 

▪ Revestimentos Alturas máximas
  

  

Revestimentos directos  

Tipo de aplicação  Tipo de placas  Altura máxima  

Cola adesiva  
Placas simples (A, H, F e D)  5.00 m  

Placas compostas (EPS, XPS e ICB)  3.60 m  

Estrutura auxiliar  

(perfis ómega)  
Qualquer  9.00 m  

Revestimentos autoportantes  

Cálculo análogo ao das divisórias  



4. Sistemas construtivos em gesso laminado  

 

 

H – Altura máxima da solução a instalar (m)  

H0 – Altura máx. da solução de referência (m)  

   Valor tabelado que depende da espessura total de placas em cada face  

IΔ  – momento de inércia do perfil de montante da solução a instalar (m4)  

   Modelação de 400 – multiplicar por 1.5  
   Montantes reforçados em H ou caixão – multiplicar por 2  

I0 – momento de inércia do perfil de montante da solução de referência (m4)  

▪ Revestimentos  

 Alturas máximas     

 

 

 

 

 

 

 
Tabela exemplo de alturas máximas – Montante de 48 mm  



4. Sistemas construtivos em gesso laminado  

 

 

 

 

 

 

▪As alturas máximas correspondem à altura total ou à 

distância entre fixações à parede de suporte. Nestes caso 

deve ser adicionada uma linha de acessórios de fixação, em 

todos os montantes, a cada 9 m de altura, independentemente 

das ligações necessárias do sistema a instalar.  

▪No caso de sistemas com perfis de tecto, a sua utilização só é 

permitida até 10 m de altura.  

 



4. Sistemas construtivos em gesso laminado  

 

 

▪ Revestimentos Juntas de dilatação cola adesiva   
Revestimento autoportante com perfis montante Revestimento directo com Placa simples 

Placa dupla 

 

▪Em divisórias devem ser previstas juntas de dilatação 

a cada 11 m  

▪Em qualquer caso deve ser garantida uma junta de 

dilatação sempre que haja atravessamento de uma 

junta de dilatação do edifício  

 

Revestimento autoportante  

com perfis de tecto   

Revestimento directo com  

estrutura auxiliar   



4. Sistemas construtivos em gesso laminado  

 

 

▪ Tectos contínuos  Directos  
▪ Estrutura portante fixa directamente ao 

suporte  

▪ O suporte deve estar correctamente 

nivelado e sem irregularidades  

Suspensos  
▪ Estrutura portante fixa ao 

elemento de suporte através de 

suspensões  

▪ Podem ser simples (1 

estrutura portante) ou 

composto (2 estruturas  

portantes)  



4. Sistemas construtivos em gesso laminado  

 

 

▪ Tectos contínuos Modulação  

Interdito em  

  

Ex.   

Ambiente seco   

Placa simples 12,5 mm   



4. Sistemas construtivos em gesso laminado  

 

 

Ambientes 

Húmidos  

▪ Tectos contínuos Juntas de dilatação    

 

Ex: Placa dupla  

▪ Em tectos contínuos devem ser previstas juntas de dilatação a cada 15 m  

▪ Em qualquer caso deve ser garantida uma junta de dilatação sempre que haja 

atravessamento de uma junta de dilatação do edifício  
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4. Sistemas construtivos em gesso laminado  

 

 

▪ Desempenho Térmico - Simulação numérica 2D de Elementos 

Construtivos   

U = 0,78 W/(m 
2

 . ° C) 
  

Divisória com  placa simples   

BA13 ,  perfis montante 48mm   

com  afastamento de 600mm   

Preenchimento com  lã mineral   

com 50mm   

U = 0,39 W/(m 
2

 . ° C) 
  

Divisória com  estrutura dupla   

interligada por 1 placa BA15,    perfis 

montante 48mm   com  afastamento de   

600 mm   e   placa dupla BA15   

Preenchimento   com   lã   mineral   com   

50 mm   

  



4. Sistemas construtivos em gesso laminado  

 

 

▪ Ensaios acústicos em laboratório  

 Medição  do isolamento sonoro  Medição do isolamento sonoro  

 



4. Sistemas construtivos em gesso laminado  

 

 

▪ Medição do isolamento sonoro (a sons aéreos) em laboratório  

 
  

Divisórias – Sistemas simples  

Placa A simples  vs  Placa A dupla  vs  Placa A tripla 

[Perfil 100mm LM60 média]  

E41: Placa A simples: Rw = 46dB  

E42: Placa A dupla: Rw = 51dB  

E43: Placa A tripla: Rw = 56dB  

▪ Caracterização mecânica 

de divisórias (ETAG 

003)  

Sequência de ensaios     



4. Sistemas construtivos em gesso laminado  

 

 

Fase 1: “Functional failure test”  

1. Carga por impacto de corpo duro (esfera de aço de 0,5 kg);  

2. Carga vertical excêntrica;  

3. Carga por impacto de corpo mole - saco de 50 kg.  

Fase 2: “Structural damage test”  

4. Carga vertical excêntrica;  

5. Carga por impacto de corpo duro - esfera de aço de 1 kg;  

6. Carga por impacto de corpo mole - saco de 50 kg.  

PROVETE 1  

▪Estrutura simples  

▪ Perfis Montante 48mm afast. 600mm  

▪ Placa dupla BA13  

▪ Altura: 3,20m  

 PROVETE 2  

▪Estrutura dupla separada por placa BA13  

▪ Perfis Montante 48mm afast. 600mm  

▪ Placa dupla BA13  

▪ Altura: 4,0m  

    

 



4. Sistemas construtivos em gesso laminado  

 

 

▪ Caracterização mecânica de divisórias (ETAG 003)  

Impacto de Corpo Duro  Cargas Excêntricas  

(esferas de aço de 0,5 kg e de 1 kg)  500 N – instantâneo 1000 N – 24 h  

 



4. Sistemas construtivos em gesso laminado  

 

 

▪ Caracterização mecânica de divisórias (ETAG 003)  

  

Impacto de Corpo Mole  

(Saco de 50 kg cheio com esferas de vidro de 3 mm)   

Simulação de impactos resultantes da queda de pessoas contra a divisória - ISO 7892:1988  

PROVETE 1  PROVETE 2 E = 200 J  E = 900 J  
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▪ Preparação da obra  

  



5. Recomendações de montagem  

 

 

▪Obra fechada e seca, com ventilação adequada, 

garantindo as seguintes condições ambientais 

interiores: temperatura nunca inferior a 5°C e 

humidade relativa inferior 80%  

  

▪Elementos construtivos (paredes, tectos e 

pavimentos) em contacto com os sistemas de 

gesso laminado  devem encontrar-se concluídos, 

impermeabilizados e revestidos, no caso de estar 

previsto (betonilhas, rebocos, revestimentos 

cerâmicos…)  

  

▪ Instalações técnicas executadas  

  

▪Todos os elementos a integrar na montagem dos 

sistemas devem estar devidamente armazenados e 

disponíveis em obra  

▪ Regras básicas  

  

Aplicação do parafuso  Comprimento do parafuso  

T 
  
>  5˚C 

  

HR < 80% 
  



5. Recomendações de montagem  

 

 

 

▪ Regras particulares para divisórias  

Aparafusamento no bordo  

longitudinal da placa   
Aparafusamento no bordo  

transversal da placa   

As   placas   devem   ficar   encostadas   tanto   quanto   possível .   Nas   

juntas   longitudinais   admite - se   um   afastamento   máximo   de   3   mm .   



5. Recomendações de montagem  

 

 

 Sequência de montagem
  

  

1 - Implantação do sistema  

2 - Aplicação dos elementos horizontais – perfis raia  

3 - Aplicação dos elementos verticais – perfis montante  

4 - Aplicação das placas  

 



5. Recomendações de montagem  

 

 

▪ Regras particulares para divisórias   

Aplicação de banda  

acústica entre o perfil  

e o suporte   

Película de polietileno   no  

caso de  aplicação directa  

sobre a laje   

Aplicação de  junta de  

dessolidarização   entre a  

divisória e o enchimento do  

pavimento   

Não sobrepor  

perfis na zona  

de emendas   
Para suportes pouco  

rígidos  – 
   mm 400   



5. Recomendações de montagem  

 

 

Aplicação 
 

dos elementos horizontais – perfis raia  

▪ Regras particulares para 

divisórias   

Aplicação 
  

dos elementos verticais – perfis montante  

▪ Regras particulares para divisórias  

Perfil 48 mm: d=240 mm   

Perfil 70 mm: d=350 mm   

Perfil 90 mm: d=450 mm   

As emendas dos  

vários montantes de  

uma estrutura nunca  

devem ficar alinhadas  

à mesma altura    

Encaixe na raia pela  

direcção mais estreita,  

seguido de rotação  

simples até atingir a  

posição correcta   

Montantes em H   

Emendas   
Comprimento  

dos montantes   

Aplicar banda  

acústica nos  

perfis de  

extremidade   

Fonte: UNE 102043:2013   



5. Recomendações de montagem  

 

 

 Aplicação  dos elementos verticais – perfis montante  

Fonte: UNE 102043:2013  

Os montantes devem ser colocados sempre no 

mesmo sentido, com excepção dos montantes da  

Em  portas   ou  janelas , deve ser  
aplicado sobre e sob a abertura  
um  perfil raia, quinado nas  
extremidades a 90º   

Estas extremidades devem  
colocar - se  no sentido da  
abertura   e ligar - se aos perfis  
montante que limitam a abertura   

Colocação de montantes entre os  
perfis que delimitam a abertura   

Aberturas   

Fonte: UNE 102043:2013   

Fonte: UNE 102043:2013   



5. Recomendações de montagem  

 

 

extremidade final ou dos que limitam aberturas 

ou zonas preparadas para suportar objectos 

pesados  

▪ Regras particulares 

para divisórias  

 Aplicação das placas 
   

 

Aplicação das placas encostadas 

ao tecto e afastadas 10 mm do pavimento, para 

garantir que não há contacto com possíveis 

humidades  

Fonte: UNE  
102043:2013   



5. Recomendações de montagem  

 

 

 

As juntas das placas, tanto na direcção 

transversal como na direcção longitudinal, 

devem ficar desfasadas entre as duas  

faces da divisória e entre camadas 

consecutivas da mesma face  

Em divisórias de placa simples as juntas 

transversais podem, em certos casos, ficar 

alinhadas desde que fiquem ocultas por um 

tecto contínuo suspenso  

Aplicação de placas  



5. Recomendações de montagem  

 

 

▪ Regras particulares para divisórias em zonas de vãos Aplicação das 

placas    

Aparafusamento 

das placas  

Placas em “bandeira”  

Soluções alternativas  

As fixações não devem ligar  

simultaneamente a placa, o  

montante e a raia   

Em montantes em “H”  
utilizar 2 fixações   



5. Recomendações de montagem  

 

 

1  

Fonte: UNE 102043:2013  

▪ Regras particulares para 

revestimentos directos com cola 

adesiva  

  

Sequência de montagem  

1 - Implantação do sistema  

2 - Aplicação dos pontos de cola  

3 - Aplicação das placas Fonte: UNE  

102043:2013 e < 20 mm  20< e < 60 mm  

- O suporte não pode apresentar irregularidades superiores a 60 mm  

- A superfície deve estar limpa, isenta de gorduras e poeiras  

2   



5. Recomendações de montagem  

 

 

- Solidez do suporte  

- Para suportes pouco irregulares (desvios até 20 mm), o nivelamento das placas de 

revestimento pode garantir-se jogando com a espessura dos pontos de cola  

- Para suportes muito irregulares (desvios entre 20 a 60 mm), torna-se necessário 

aplicar uma tira de placa intermédia na zona dos pontos de cola  

▪ Regras particulares para revestimentos directos com cola adesiva  

  



5. Recomendações de montagem  

 

 

Pontos de cola com 

espessura entre 10 a 20 mm  

Diâmetro de 200 mm, afastados 400 mm 

entre si e 200 mm na periferia da placa  

Largura de 100 mm e afastadas de 400 

mm  

▪ Regras particulares para revestimentos directos com cola adesiva  

  

Aplicação da cola 
  

Aplicação por pontos 
  

Aplicação por tiras 
    

Fonte: UNE 102043:2013   



5. Recomendações de montagem  

 

 

Aplicação dos pontos de cola  

Apenas deve ser aplicada a cola efetivamente necessária para a colagem da placa 

 
Fonte: UNE 102043:2013  

 Cantos  Encontros  

Os pontos singulares, como cantos e encontros, devem ser reforçados   

▪ Regras particulares para revestimentos diretos com cola adesiva  

  



5. Recomendações de montagem  

 

 

Aplicação das placas  

Procedimento  

  

▪ Fixar as placas ao suporte, uma a uma, na mesma direcção, 

com uma folga de 10 mm a partir do pavimento, para garantir 

que não há contacto com possíveis humidades  

▪ Após o assentamento, pressionar os painéis para garantir uma 

boa aderência ao suporte  

▪ Retirar toda a cola adesiva sobrante  

▪ Verificar se a superfície está plana e desempenada com uma 

régua  

▪ Aplicar a 2ª camada após a correcta secagem da cola  

▪ Regras particulares para revestimentos 

directos com cola adesiva  

  

Aplicação das placas  
Soluções alternativas  



5. Recomendações de montagem  

 

 

Placas em “bandeira”  

 

Paredes exteriores  

1  

 Paredes interiores  Fonte: UNE 102043:2013  

▪ Regras particulares para revestimentos diretos com estrutura auxiliar 

(perfis ómega)  

  

2   



5. Recomendações de montagem  

 

 

Sequência de montagem  

1 - Implantação do sistema  

2 - Aplicação dos perfis ómega  

3 - Aplicação das placas  

 

Este tipo de revestimento apenas pode ser aplicado em suportes 

regularizados (sem desvios)  

▪ Regras particulares para revestimentos directos com estrutura 

auxiliar (perfis ómega)  



5. Recomendações de montagem  

 

 

Aplicação dos perfis ómega  

 Fixação dupla do perfil  Aplicação de peças de topo  

Fonte: UNE  

102043:2013  

▪ Os perfis ómega poderão colocar-se com um afastamento 300, 400 ou 600 mm  

▪ Os perfis deverão ser colocados sobre o alinhamento vertical definido na implantação  

▪ As fixações ao suporte não deverão distar mais de 600 mm entre si  



5. Recomendações de montagem  

 

 

▪ Regras particulares para revestimentos directos com estrutura auxiliar 

(perfis ómega)  

Aplicação dos perfis ómega  

Encontros   

Cantos  

 
Fonte: UNE 102043:2013  

Em cantos ou encontros com uma divisória,  

 

Na periferia das aberturas devem ser aplicados 

perfis ómega (verticais e horizontais)   

Em portas ou janelas, devem ser aplicados 

sobre e sob a abertura troços verticais de perfis 

ómega, sem que haja interrupção da modulação  

a estrutura metálica deve ser reforçada, sem  

que haja interrupção na modulação  



5. Recomendações de montagem  

 

 

▪ Regras particulares para revestimentos diretos com estrutura auxiliar 

(perfis ómega)  

 Aplicação das placas  Ligação às peças de topo intercaladas  

As placas devem ser 

aplicadas verticalmente, 

encostadas ao tecto e 

afastadas 10 mm do 

pavimento, para garantir que  

não há contacto com 

possíveis humidades  

Fonte: UNE 102043:2013  Ligação às peças de topo contínuas  

Em revestimentos de placa simples, as juntas 

transversais podem, em certos casos, ficar alinhadas 

desde que fiquem ocultas por um tecto contínuo 

suspenso  



5. Recomendações de montagem  

 

 

Fonte: UNE 102043:2013  

▪ Regras 

particulares para 

revestimentos directos 

com estrutura auxiliar 

(perfis ómega) Aplicação das placas  

Soluções alternativas  

 Placas em “bandeira”   



5. Recomendações de montagem  

 

 

  Fonte: UNE 102043:2013  

 Paredes exteriores 

  

As placas localizadas junto a aberturas 

devem ficar ligeiramente afastadas do 

aro da abertura  

 Paredes interiores  para que não haja qualquer contacto  



5. Recomendações de montagem  

 

 

▪ Regras particulares para revestimentos autoportantes  

 

A montagem deste tipo de revestimento deve seguir as recomendações para divisórias   

Emenda no  

caso perfil  

de tecto   

Emenda no  

caso de ligação  

ao suporte   

Reforço de cantos   

Reforço de encontros com divisórias   

Fonte: UNE 102043:2013   



5. Recomendações de montagem  

 

 

▪ Regras particulares para tectos contínuos directos  

  

Sequência de montagem  

1 - Implantação do sistema; 2 – 

Aplicação da estrutura portante; 3 - 

Aplicação das placas.  

 



5. Recomendações de montagem  

 

 

▪ Regras particulares para tectos contínuos directos Aplicação 

da estrutura portante    

▪ Os perfis da estrutura portante devem ser aplicados com um afastamento 

máximo de 100 mm relativamente às paredes periféricas, em ambas as 

direcções  

▪ No caso dos perfis ómega, a sua fixação ao suporte deve ser realizada 

através de fixações em cada uma das suas abas  

▪ Para o correcto remate dos perfis com as paredes periféricas, devem ser 

aplicados, nessa zona, perfis do mesmo tipo, que podem ser contínuos ou em 

troços de 150 a 300 mm  

 



5. Recomendações de montagem  

 

 

Fonte: UNE 102043:2013  

▪ Regras particulares para tectos contínuos directos Aplicação 

das placas    

▪ Utilização de um equipamento de apoio para evitar a 

formação de tensões provocadas pela deformação da placa  

▪ Juntas transversais localizadas sob os perfis da estrutura 

portante  

Fonte: Hanging Drywall Overhead  

▪ Desfasamento de juntas em tectos de placa dupla ou múltipla  

▪ Ligação das placas à estrutura metálica  

(afastamento entre parafusos 200mm)  

Fonte: UNE 102043:2013  

▪ Regras particulares para tectos contínuos suspensos  



5. Recomendações de montagem  

 

 

 Sequência de montagem
  

  

1 - Implantação do sistema  

2 – Aplicação da estrutura portante  

▪ Pendurais e suspensões  

▪ Perfis perimetrais e estrutura primária  

▪ Estrutura secundária (se aplicável)  

3 - Aplicação das placas  

 



5. Recomendações de montagem  

 

 

▪ Regras particulares para tectos contínuos suspensos  

Aplicação da estrutura portante   Pendurais e suspensões  

▪ As fixações e respectivos pendurais devem ser 

sempre aplicados perpendicularmente aos perfis da 

estrutura portante  

▪ A altura dos pendurais deve ainda ser a  Fonte: UNE 

102043:2013 suficiente para não interferir com 

possíveis instalações previstas no interior da caixa-

de-ar  

▪ A distância entre suspensões deve ser a 

preconizada pelo respectivo fabricante, de forma 

que a deformação dos perfis da estrutura primária não ultrapasse L/500  



5. Recomendações de montagem  

 

 

▪ Regras particulares para tectos contínuos suspensos   

  Aplicação da estrutura portante 
  

Perfis perimetrais e estrutura primária 
  

▪ 
  Distâncias a cumprir   na  fixação dos perfis  

perimetrais , mantendo sempre que possível a  

sua  continuidade   

 mm 600 
  

 mm 50 
  ▪ 

  Os  perfis da estrutura primária  são aplicados,  

por encaixe ,  nas suspensões  devendo ser  

correctamente   nivelados   

▪ 
  Deve manter - se a  

continuidade dos perfis da  

estrutura portante , através  

da  aplicação de emendas     

Fonte: UNE 102043:2013   



5. Recomendações de montagem  

 

 

▪ Regras particulares para tectos contínuos suspensos  

 Aplicação da estrutura portante    

Estrutura secundária (se aplicável)  

▪ A estrutura secundária deve ser aplicada 

com um afastamento máximo de 100 mm 

relativamente às paredes periféricas, em 

ambas as direcções   

▪ Os perfis da estrutura secundária devem 

ficar unidos, por encaixe, aos perfis da 

estrutura primária através de elementos 

metálicos apropriados e nunca por 

aparafusamento  



5. Recomendações de montagem  

 

 

▪ Regras particulares para tectos contínuos suspensos Aplicação 

das placas    

▪ Utilização de um equipamento de apoio para evitar a formação 

de tensões provocadas pela deformação da placa  

▪ Juntas transversais localizadas sob os perfis da estrutura 

portante  

Fonte: Hanging Drywall Overhead  

▪ Desfasamento de juntas em tectos de placa dupla ou múltipla  

▪ Ligação das placas à estrutura metálica  

(afastamento entre parafusos 200mm)  

Fonte: UNE 102043:2013  



 

 

1. Âmbito  

2. Identificação e caracterização dos componentes do sistema  

3. Transporte, manuseamento e armazenagem  

4. Sistemas construtivos em gesso laminado  

5. Recomendações de montagem  

 

8. Acabamento  

9. Suspensão de cargas  

6. Tratamento 
  de 

  juntas 
  

7. Tolerâncias 
  



 

 

6. Tratamento de juntas ▪ Generalidades  

O tratamento de juntas, entre placas ou no remate com outros elementos 

construtivos, deve ser executado após a conclusão dos outros trabalhos de 

montagem dos sistemas  

▪ Antes de se iniciar o tratamento de juntas, deve garantir-se que:  

- Todas as superfícies estão limpas, isentas de poeiras ou manchas de outros 

produtos da construção  

- Todos os materiais, a utilizar no tratamento de juntas, são da melhor qualidade  

- Em sistemas de placa dupla ou placa múltipla, para além do tratamento das 

juntas das placas exteriores, deve ser realizado o preenchimento das juntas das 

placas interiores  

Fonte: UNE 102043:2013  



 

 

6. Tratamento de juntas ▪ Juntas com bandas de papel microperfurado  

1 – Aplicar uma camada de massa ao longo de toda a junta, 

com a largura dos bordos; colocar a banda logo de seguida, 

pressionando-a contra a camada de massa; aplicar uma segunda 

demão de massa  

2 / 3 – Função do tipo de acabamento previsto, é possível 

aplicar mais demãos de massa. Estas camadas devem possuir, 

sempre, uma largura superior à da camada anterior  

4 – No final, deve-se lixar a superfície tratada, de acordo com o 

nível de qualidade pretendido para o acabamento  

Fonte: UNE 102043:2013  

1. Âmbito  

2. Identificação e caracterização dos componentes do sistema  

3. Transporte, manuseamento e armazenagem  

As bandas de papel devem ficar encostadas umas às outras, com um 

afastamento máximo de 5 mm entre si, e nunca sobrepostas  

  



 

 

4. Sistemas construtivos em gesso laminado  

5. Recomendações de montagem  

6. Tratamento de juntas  

7. 

Tolerâncias  

8. Acabamento  

9. Suspensão de cargas  

7. Tolerâncias  

Cumprimento  de determinadas tolerâncias, de forma a garantir a qualidade e o 

desempenho do elemento no final da sua montagem.  

▪ Deformação  

A deformação em divisórias ou revestimentos não pode ser superior a 5 mm  



 

 

▪ Planeza  

A planeza localizada deve ser determinada 

em todas as direcções, sobretudo ao longo 

das juntas, através de uma régua de 200 

mm; o espaçamento criado entre a régua e 

a superfície em causa não pode ser superior 

a 1 mm.  

A  planeza  geral  da  superfície 

 deve determinada, em qualquer direcção, 

através do mesmo procedimento, 

utilizando, no entanto, uma régua de 2000 

mm. Neste caso, o espaçamento criado 

entre a régua e a superfície não pode ser 

superior a 5 mm.  

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Âmbito  

2. Identificação e caracterização dos componentes do sistema  

3. Transporte, manuseamento e armazenagem  

4. Sistemas construtivos em gesso laminado  

5. Recomendações de montagem  

6. Tratamento de juntas  

7. Tolerâncias 

 

8. Acabamento  

 

9. Suspensão de cargas  



 

 

8. Acabamentos  

Em função
 
 da planeza requerida e do tipo de luz incidente, deve definir-se o 

nível de qualidade do acabamento, o qual pode limitar o tipo de materiais a 

utilizar e tolerâncias dimensionais.  

▪ Nível de Qualidade 1 (Q1) – Acabamento BÁSICO  

▪ Nível de Qualidade 2 (Q2) – Acabamento STANDARD  

▪ Nível de Qualidade 3 (Q3) – Acabamento ESPECIAL  

▪ Nível de Qualidade 4 (Q4) – Acabamento ÓPTIMO  

▪ Quando no projecto não é definido o nível de qualidade pretendido deve, por defeito, 

atingir-se um nível de qualidade Q2.  

 



 

 

8. Acabamentos  

Nível    Juntas  Superfície  

Q1  
1 demão de massa + 

assentamento da banda  

Eliminação do excesso da massa de juntas 

Admite-se estrias, rebarbas e marcas das 

ferramentas de montagem  

Q2  

Tratamento nível Q1 + 2.ª 

demão de massa, mais larga 

que a anterior  

Não devem ficar marcas visíveis das 
ferramentas ou rebarbas  

Deve lixar-se a superfície, se necessário  

Q3  

Tratamento nível Q2 + 3.ª 

demão de massa, mais larga 

que a anterior  

Não devem ver-se rebarbas, nem marcas das 
ferramentas  

Caso necessário, devem lixar-se as zonas 

betumadas  

Q4  

Tratamento nível Q2 + 

camada de finalização em 

toda a superfície   

Superfície nível Q3  

Aplicação de camada de finalização de forma a 

obter uma superfície perfeitamente lisa  

 



 

 

 

1. Âmbito  

2. Identificação e caracterização dos componentes do sistema  

3. Transporte, manuseamento e armazenagem  

4. Sistemas construtivos em gesso laminado  

5. Recomendações de montagem  

6. Tratamento de juntas  

7. Tolerâncias  

 

8. Acabamento 
  

9. Suspensão 
  de 

  cargas 
  



 

 

Excentricidade < 100mm  

 ▪ Divisórias
 
 e revestimentos  

As cargas em divisórias e revestimentos podem ser do tipo rasante ou excêntricas.  

Dado o desenvolvimento ou extensão dos objectos, as cargas classificam-se como 

pontuais ou contínuas.  

Tipo de carga  
Valor da carga 

por ponto  

 
Fixação  

Modo  Tipo  

LEVES  

Quadros, espelhos, etc.  
< 15 kg  

Directamente 

à placa  

Pendurais para quadros, 

buchas normais em  

plástico  

MÉDIAS  

Pequenas prateleiras, 

vitrinas, etc.   

de 15 kg até 

30 kg  

Buchas tipo 

guardachuva, 

báscula, 

dobráveis ou 

semelhantes  



 

 

CARGAS RASANTES  
 

 

 

 

Fonte: UNE 102043:2013 

 

 

 

 

▪ Divisórias
  
 e revestimentos  

 
 

PESADAS  

Pequenos móveis, 

radiadores,  

termoacumuladores, etc.  

> 30 kg  Reforço  
Selecção de acordo com 

as indicações do 

fabricante  



 

 

CARGAS EXCÊNTRICAS  

- A suspensão das cargas pode ser realizada directamente às placas - São 

aplicadas através de linhas verticais de fixações - com um mínimo de duas 

fixações por linha  

- Máximo de 25 kg por cada linha  

- Devem ser utilizadas fixações com buchas do tipo guarda-chuva, báscula, 

dobráveis ou semelhantes.  

▪ Tectos 
 
contínuos  

Tipo de carga  
Valor da carga 

por ponto  

 Fixação  

Modo  Tipo  



 

 

LEVES  < 3 kg  Directamente à placa  Buchas tipo mola, 

guardachuva, ou 

semelhantes  MÉDIAS  de 3 kg até 10 kg  Perfis metálicos  

PESADAS  > 10 kg  
Directamente ao 

suporte  

Selecção de acordo com 
as indicações do  

fabricante, função do tipo  

de suporte  

 
  


