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AULA 17 - PISOS 

 

 

Preparo da base 
Todas as vezes que vamos aplicar qualquer tipo de piso, não podemos fazê-lo diretamente sobre o solo ou 
sobre as lajes ( exceto as lajes de nível zero). Devemos executar uma camada de preparação em concreto 
magro, que chamamos de contrapiso, base ou lastro, ou uma argamassa de regularização, respectivamente. 
 
a) Lastro 
Os lastros mais comuns são executados com concreto não estrutural no traço 1:4:8, 1:3:5 ou 1:3:6. 
Para aplicarmos o concreto devemos preparar o terreno, nivelando e apiloado, ficando claro que o 
apiloamento não tem a finalidade de aumentar a resistência do solo mas sim uniformizá-lo. 
 
b) Argamassa de Regularização 
Nos pavimentos superiores (sobre as lajes), quando as mesmas não forem executadas com nível zero, 
devemos realizar uma argamassa de regularização, que em certos casos poderá ser a própria argamassa de 
assentamento. 
Utilizamos a argamassa de regularização quando os pisos forem assentados com cola, cimento cola ou ainda 
quando a espessura da argamassa de assentamento exceder a 3,0cm. E utilizamos argamassa de 
assentamento para regularizar, quando os pisos forem assentados pelo sistema convencional. Neste caso a 
espessura da argamassa de assentamento não deve exceder a 3,0cm, pois o piso é assentado com a 
argamassa ainda fresca e a mesma perde volume comprometendo a planicidade do piso. 
 
1) CERÂMICO 
Cerâmico, cerâmico não vidrado, porcelanato, cerâmico vidrado, cerâmico decorado, cerâmico antiderrapante 
e peças de acabamento. 
As peças cerâmicas devem seguir normas técnicas, onde são classificadas em função do grau de absorção da 
água. 
O contrapiso deve estar regularizado e concluído há mais de 14 dias e a impermeabilização executada. 
 
Antes de comprar ou especificar um piso cerâmico devemos classificá-los principalmente quanto a absorção 
de água e a abrasão. 
 
Normalmente quanto menor o grau de absorção, melhor será a qualidade, podendo ser: 
 
Classificação dos pisos cerâmicos quanto a absorção de água 
Grupo Grau de absorção - Uso recomendado 
 
I - 0% a 3% Pisos, paredes, piscinas e saunas 
IIa - 3% a 6% Pisos, paredes e piscinas 
IIb - 6% a 10% Pisos e paredes 
III - >10% paredes 
 
E quanto a resistência a abrasão, ela representa a resistência ao desgaste superficial, no caso de cerâmicas 
esmaltadas é caracterizada por unidade PEI (Porcelain Enamel Institute) e classificado como segue: 
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Classificação dos pisos cerâmicos quanto a abrasão 
Abrasão Resistência - Uso recomendado 
 
Grupo 0 - Desaconselhável para piso 
Grupo 1 - (PEI-1) Baixa Banheiros residenciais, quartos, etc. 
Grupo 2 - (PEI-2) Média Quartos sem portas para fora 
Grupo 3 - (PEI-3) Média alta Cozinhas residenciais, corredores, hall de residência, quintais. 
Grupo 4 - (PEI-4) Alta Estabelecimentos comerciais internos, entradas de hotéis, show rooms. 
Grupo 5 - (PEI-5) Altíssima e sem encardido Áreas públicas, shopping centers, aeroportos, padarias, fast-food 
etc. 
Após a escolha do piso podemos assentá-los de duas maneiras usuais: Utilizando argamassa de assentamento 
ou cimento colante. 
 
2) LADRILHO HIDRÁULICO 
Fabricados com cimento e areia, isentos de cal, prensados perfeitamente planos, com arestas vivas, cores 
firmes e uniformes, desempenados e isentos de umidade. 
É um tipo de revestimento artesanal feito à base de cimento, usado em pisos e paredes, que teve seu apogeu 
entre o fim do século XIX e meados do século XX. Foi apresentado como alternativa ao mármore ou como 
uma "cerâmica" que não necessitava de cozimento. A partir dos anos 1960, o surgimento de outros materiais 
substituiu progressivamente os pisos hidráulicos por elementos menos elaborados e mais rentáveis. 
Até hoje continuam sendo produzidos um a um, e a maneira com que são feitos continua a mesma há mais de 
um século. 
 
3) GRANILITE 
Marmorite – piso rígido e geralmente polido. Executado por empresas especializadas. Mistura de cimento e 
grânulos de mármore empregada na fabricação de pias, tanques etc. e tb. utilizada como piso ou 
revestimento de construções 
 

4) CIMENTADO 
Espessura de 2 cm. Polvilhar cimento na superfície molhada, preparar argamassa impermeabilizante com 
cimento portland, areia média lavada e aditivo. 
 
5) CONCRETO 
a) acabamento manual: executar lastro de brita corrida ou pedra britada nº 2 com 5cm de espessura. Sobre a 
base molhada espalhar concreto. É necessário adicionar mistura seca de cimento e areia peneirada. 
b) acabamento mecânico: é recomendável que a espessura seja de 12cm. O procedimento é igual ao concreto 
de acabamento manual, porém deve-se colocar armadura de aço. 
 
6) PEÇA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SIMPLES 
Blocos maciços confeccionados industrialmente em concreto, sem armadura. 
 
7) PEDRAS DE REVESTIMENTO 
 

a) Placa de pedra natural; 
b) Mosaico português; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rmore
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A2mica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cozimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anos_1960
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8) MATERIAIS DIVERSOS 
 
a) Assoalhos de tacos 
b) Assoalhos de tábuas 
c) Carpete ou forrações 
d) Ladrilho vinílico 
e) Placa de borracha sintética 
 
 
f) Piso melanílico de alta pressão 
 - convencional: ambientes residenciais e comerciais de médio tráfego 
 - fogo retardante 

- reforçado: comerciais, hospitais e escolas – alto tráfego 
- reforçados fogo retardantes 

 
9) SOLEIRAS 
Quando a porta interligar 2 ambientes com materiais diferentes utiliza-se soleiras. 
 

 
 


