
Como Instalar Luminária LED Embutir em Forro de Gesso 

 

 

 

A embutir LED luminária é suprema para iluminar qualquer ambiente. 

Com design moderno, muito econômica e sustentável, é perfeita para renovar a 

iluminação de sua casa. 

E o melhor de tudo, sua instalação é muito fácil, e você mesmo poderá fazer, por 

isso, no artigo de hoje vamos mostrar a você um passo a passo de como instalar 

uma luminária embutir de LED em forro de gesso. 

 

Prepare os materiais: 

 

• Escada, se necessário; 

• Luvas de proteção; 

• Chave teste; 

• Alicate; 

• Lápis e régua; 

• Estilete, serra específica para cortar gesso; 

• Fita isolante. 



Antes de qualquer procedimento elétrico, lembre-se de desligar o abastecimento 

geral, pois assim terá a garantia necessária para executar o trabalho sem pressa. 

Você já comprou sua luminária LED? É linda não é mesmo? 

Se já está montada, ótimo, caso contrário, encaixe as presilhas na luminária. 

Em seguida: 

 

1. Faça a marcação no local onde será inserida a luminária 

Com uma régua, trena ou mesmo um molde, faça a marcação correta no gesso, 

utilize um lápis para que o contorno fique suave. 

Cuidado! O gesso mancha muito fácil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Cortando o gesso 

A serra elétrica é um facilitador e melhora o aspecto, mas não é imprescindível 

para o corte, pois o gesso não é um material difícil de lidar, até mesmo com uma 

serra simples conseguirá bons resultados. 

Faça com muita calma para não quebrar o gesso, jamais utilize força, tudo é 

questão do jeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Fazendo a conexão entre os fios 

A tecnologia LED facilita a vida das pessoas, inclusive para fazer a ligação elétrica. 

Você está diante de dois fios que estão por trás do gesso, certo? 

• Fase 

• Neutro 

 

Simplesmente faça a conexão desses dois fios ao conector da luminária, certifique-

se de que esteja bem isolado, e pronto. 

Não se preocupe com a polaridade, pois a luminária embutir LED é bipolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Coloque a luminária e faça o acabamento 

A luminária embutir LED, já vem com as presilhas de compressão, ás vezes já 

incorporadas a luminária, outras em anexo para serem encaixadas, elas são 

produzidas com tecnologia flexível para encaixes com pressão, isso facilita o seu 

trabalho de colocar a luminária no orifício. 

 

 

O processo é muito simples não é mesmo? 

Importante! 

Limpe todas as sobras de gesso, aspire o pó, inclusive o excesso que está em cima 

do forro; 

Sempre que manusear o gesso certifique-se que suas mãos estejam bem limpas 

para não manchar o forro; 

O acabamento do gesso poderá ser feito com pó de gesso; 

Para evitar o acúmulo de poeira fixe um saco plástico com fita crepe, bem rente ao 

orifício que está sendo cortado. 

Ligue a corrente elétrica. Luminária funcionando! Bárbaro! Você realizou um ótimo 

trabalho! 
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in%C3%A1ria+de+embutir+LED#id=5&vid=5706beb4ca9f38ae8d941bca1b9d2f79

&action=view, acessado em 08 de Março de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=ReztgmyC-q8, acessado em 08 de Março de 

2017. 
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