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A escolha do piso ideal. Parece 
uma ideia simples, mas a verdade 
é que, se você já passou por esse 
tipo de situação, sabe bem que 
todo cuidado é pouco. Ao definir o 
melhor material para ser aplicado 
em um ambiente, seja ele seu lar ou 
seu escritório, é necessário aplicar 
uma série de conhecimentos, os 
quais só podem ser adquiridos 
após pesquisar.

Aqui, você vai encontrar esse 
direcionamento sobre o assunto, 
e terá em mãos um material 
completo com o passo a passo 
para compreender os diferentes 
tipos de pisos, e como eles se 
aplicam a cada ambiente. Vai 
entender, também, como as 
diferenças entre as áreas interna 
e externa podem surtir efeito por 

anos. Com essas informações em 
mãos, conseguirá fazer escolhas 
melhores, além de compreender 
como mudar o tipo de piso para 
cada ambiente que precisar.

Neste material, você também 
encontrará as nossas dicas para 
aproveitar muito mais as soluções 
trazidas pelas PlastPrime, a partir 
de suas opções de pisos, e verá 
como cada uma pode ser aplicada 
ao seu objetivo. Ou seja, você vai 
mergulhar, a partir de agora, em 
um apanhado de informações, 
soluções e dicas, e sua concepção 
sobre como escolher o piso ideal 
para cada ambiente mudará a 
partir de agora. Boa leitura!
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Piso ideal para cada ambiente



Escolher o piso define muito 
do que um ambiente poderá 
proporcionar a quem por ele 
passar. Em uma escola, por 
exemplo, determinados tipos de 
pisos fazem toda a diferença para 
manter a segurança de crianças 
e adolescentes, enquanto um 
escritório precisa de outro tipo de 
piso para estabelecer seu padrão, 
manter os mesmos conceitos de 
segurança, mas seguindo suas 
matrizes. O mesmo vale para uma 
padaria, loja de carros, parque 
de diversões e todos os tipos de 
ambientes, incluindo lares por 
todo o Brasil.

A grande questão, então, é saber 
o que escolher, baseando-se em 

uma série de questões sobre o 
objetivo do ambiente:

• Qual é o propósito do ambiente? 
Para que ele servirá?

• Como as pessoas circularão por 
ele e qual será a demanda?

• Quais outros tipos de padrões 
precisam ser mantidos?

• Que tipos de objetos serão 
colocados sobre o piso? O peso 
influenciará?

• O piso será disponibilizado em um 
ambiente interno ou externo?

• Precisará de observações quanto a 
itens como escoamento e drenagem 
de água?

4

Como estruturar o ambiente 
a partir do piso



A partir daqui, com as respostas 
de questões práticas, vêm as 
relacionadas à parte visual:

• Qual é o tipo de piso que mais 
se adequa ao ambiente que quero 
criar?

• Como o formato faz diferença na 
hora de compor?

• Quais são as cores, ou a paleta 
de cores, que se adequam ao visual 
pretendido?

• O que a matéria-prima do tipo 
de piso influencia no que estou 
propondo?

• Qual é a melhor relação entre custo 
e benefício para o que quero criar? 
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Cada uma das respostas 
conta muito para o resultado 
pretendido, e você poderá 
encontrá-las pesquisando, após 
ler este material inteiro, as dicas 
de ambientes e paisagens que 
melhor se adequam ao seu estilo, 
gosto e bolso.



Ao escolher o tipo de piso, 
você faz uma escolha quase 
permanente que perdurará por 
bastante tempo no ambiente. Por 
isso, é necessário ponderar todas 
as dúvidas que viu até aqui, para 
que não erre a mão e faça como 
muitos acabam fazendo: escolher 
o mais barato, que sairá mais 
caro em pouquíssimo tempo; 
ou escolher o mais fácil, que se 
tornará difícil no dia seguinte.

Escolher o piso certo faz com 
que suas escolhas tenham 
peso, e elas precisam 
ser mais assertivas. 

Não é o tipo de coisa que não 
demanda trabalho ou orçamento; 
ao contrário, a escolha do piso 
segue a seguinte lógica: ao optar 
pelo melhor para o seu momento, 
você faz escolhas para o futuro 
também. Ou seja, mão de obra, 
acabamento e a dor de cabeça 
de uma reforma podem ser 
poupados quando a escolha certa 
é feita.
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As escolhas que você fizer 
podem surtir efeito por anos



Se o planejamento da escolha 
de um piso é algo de grande 
responsabilidade, as opções que 
surgem para a área externa podem 
ser ainda mais desafiadoras.

Isso porque questões relacionadas 
a qualidade do solo, infraestrutura 
e preparação do terreno, 
durabilidade e resistência ao 
tempo e tantas outras surgem no 
ato da escolha.

Neste quesito, então, veja alguns 
dos principais motivos para você 
pensar em pisos para a área 
externa com ainda mais cuidado.
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Os quatro principais motivos para 
pensar em pisos para a área externa



Ter um espaço próprio de lazer, 
seja uma quadra esportiva ou 
um gramado para a prática de 
exercícios físicos e recreação é 
um enorme desafio. Se houver 
apenas um piso verde, natural, 
pode ser que o tempo e pequenas 
pragas o danifiquem. Além de 
pecar pela beleza, pode causar 

acidentes e desconfortos, 
como empoçamentos, buracos 
indevidos e desconfiguração 
do solo que atrapalha a 
acessibilidade.

Para que isso não aconteça, 
então, é necessário estruturar 
a área inteira para não haver 
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Quadra esportiva e espaço de lazer

riscos de acidentes ou outras 
questões relacionadas. Há 
casos em que o entorno de uma 
piscina, por exemplo, precisa ser 
completamente reestruturado 
pelo risco de rachaduras 
ocorrerem por infiltrações.



Há quem planeje um espaço de trabalho 
em área externa e precise de muito mais 
tempo do que um simples final de tarde à 
beira do jardim.

Para que isso aconteça, a escolha do 
piso faz toda a diferença, pois ele será 
o responsável pela formação de um 
ambiente propício, com mais conforto, do 
que uma varanda descompromissada.

Desta forma, a organização do piso 
precisa acompanhar o projeto de 
escritório externo.
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Espaço dedicado 
ao trabalho



Ter um quintal para os animais de estimação pode seguir dois caminhos: o 
de tornar todo o espaço em concreto, e o de proporcionar maior contato 
com a natureza através da criação de uma área verde. Acreditando que 
a segunda opção é muito mais saudável, preparamos algumas dicas para 
você não perder a oportunidade de trazer espaços amplos e divertidos aos 
cães e gatos de sua vida:

• Lembre-se de que animais de 
estimação precisam de ar puro e 
contato com a natureza para que 
seus instintos sejam respeitados;

• Ao imaginar e tracejar o espaço 
ideal, separe-o de seu jardim, para 
não correr o risco de tê-lo prejudicado 
por um cachorro brincalhão ou gato 
curioso;

• Ao mesmo tempo, proporcione 
experiências aos seus animais, 

mesmo que sejam supervisionadas;

• O quintal é o melhor lugar para 
manter o equilíbrio entre o conforto 
de uma área interna e a experiência 
próxima à natureza;

• Outro fator essencial é que áreas 
externas costumam ser os melhores 
sanitários para cães e gatos, e a sua 
mobília agradece por isso.
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O quintal para os 
animais de estimação



Mais um fator que pesa na escolha 
do melhor piso é a vontade de criar 
um jardim próprio, ou área verde 
para descanso, como ocorrem 
em terrenos com canteiros e 
árvores. Neste caso, é necessário 
ponderar sobre quais são os tipos 
de pisos ideais para a área externa 
e, principalmente, quais são os 
mais voltados para o escoamento 
e drenagem da água, para que o 

solo não fique encharcado em 
dias chuvosos, por exemplo.

Por isso, vale a pena preparar um 
projeto que englobe detalhes que 
vão além da criação da área verde, 
como o encanamento correto 
para que a água escoe para os 
locais certos, e o tipo de piso que 
ajude a água a ser drenada.
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Jardinagem e área verde



Agora que você percebeu o quão importante é um piso para a escolha de um ambiente, e vice-versa, 
definitivamente é muito melhor que ele seja escolhido com calma e estudo. Mais um tipo de prova de que 
isso é necessário está, na além da concepção do ambiente ou da paisagem, na escolha do material.

Veja os tipos de materiais mais utilizados:

Cimento

O cimento é prático, e é bastante 
disseminado como consequência 
da expansão imobiliária dos anos 
1990, porém, é um dos modos de 
criar um ambiente com menos 
funcionalidade e sustentabilidade, 
pois geralmente é feito em 
cimento frio, ou seja, sem nenhum 
acabamento.

Pisos de cerâmica

Outra formatação bastante 
utilizada em casas, o piso de 
cerâmica é o favorito até hoje, 
mas tem sofrido com as sugestões 
voltadas ao meio ambiente, pois 
não se trata de um material que 
estimule a sustentabilidade. 
Versátil em suas configurações, 
tamanhos e cores, não encontra 
o mesmo propósito quando 
comparado aos pisos voltados à 
sustentabilidade.
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Como o tipo de piso pode ser complementado pelo 
tipo de material

Orgânico

O piso orgânico nada mais é do que 
o solo nu e cru. Com ele, qualquer 
pessoa pode permanecer com 
os pés na terra, em um jardim ou 
outra parte da área externa, mas 
sua configuração não permite que 
seja explorado muito além, a não 
ser que seja complementado por 
outro tipo de material.



Plástico sustentável

Apesar de parecer contraditório, 
o plástico sustentável surgiu 
com a utilização de materiais 
com base em polímeros que, na 
prática, se tornam muito mais 
resistentes às intempéries e aos 
riscos por ser reciclável. Através 
deste tipo de piso, é possível 
configurar um ambiente, seja 
ele qual for, para permanecer 
em contato com a natureza, e 
também para estimular que 
um local mais higiênico e 
seguro permaneça ativo.
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Com todas as informações 
escaladas até este ponto de 
sua leitura, alguns aspectos 
em comum fazem toda a 
diferença para a escolha do piso: 
formatação do ambiente, escolha 
do material, direcionamento do 
projeto, propósito de utilização 
e, agora, as peças específicas que 
tornam a escolha do piso ideal 
para cada tipo de ambiente algo 
tão importante.

Com a seleção desenvolvida pela 
Plastprime, há diversas razões 
para você começar as escolhas 
voltadas ao novo ambiente a 
partir de agora. Para provar isso, 
veja como cada tipo de piso 
é representado por todas as 
qualidades que você aprendeu até 
agora.
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Conheça os tipos de piso 
para cada ambiente



Este é o tipo de piso camaleão, pois 
serve a diferentes finalidades sem 
parecer que foi feito para um só 
tipo de ambiente. Ou seja, se aplica 
de acordo com a formatação e o 
propósito do ambiente que você 
escolheu. Assim, disponível em 
diversas cores, ele é o ideal para a 
construção de playgrounds, áreas 
de lazer (internas e externas) e até 
mesmo estandes para eventos.

Por isso, como é feito de 
polipropileno, é extremamente 
resistente a impactos e pesos 
altos, como objetos de grande 
porte. Por ser modular, pode ser 
encaixado nas cores e formatos 

necessários para cada tipo de 
ambiente, sem precisar seguir 
apenas um padrão em seu 
alinhamento. Isso permite que 
os tipos de ambientes também 
sejam variados. Há quem os 
coloque em salas de recreação 
infantil e adulta, por exemplo, e 
há quem prefira utilizá-lo na área 
de lazer de casa.

Por ser facilmente removível, 
também permite ser ajustado 
de acordo com a ocasião e a 
necessidade do interessado.

Basta escolher a quantidade 
ideal para o ambiente, 
seguindo a metragem a 
partir de seu tamanho: 
250x250x12 mm. Cada peça 
pesa apenas 275g, e ele pode 
ser encontrado em 16 opções 
de cores, encaixando-se um 
ao outro.
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Revestimento modular plástico

COMO APLICAR



O paver plástico com bloco 
intertravado é uma alternativa 
sustentável ao antigo paver, pois 
foi desenvolvido para solucionar 
problemas que o modelo anterior 
tinha, como o forte impacto no 
meio ambiente e a absorção 
de água inexistente; aqui, ela 
acontece pelos rejuntes de 
cada peça, que se encaixa uma 
à outra com máxima precisão. 
Isso permite que este piso seja 
utilizado em áreas externas em 
substituição ao asfalto, ou como 

calçadas residenciais, industriais e 
de praças.

Seu design foi feito para que 
cada peça tivesse máxima 
funcionalidade. Há pequenos 
furos na superfície, o que resulta 
em um espaço vazado bom o 
suficiente para provocar dois tipos 
de reações muito interessantes: 
se torna esteticamente mais 
atraente, e possibilita o 
escoamento de água para o solo.
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Paver plástico com bloco intertravado

Cada peça possui 196x98x34 
mm, o que significa que deve 
ser encaixada de acordo com 
a metragem do ambiente. 
Apesar de possui forte 
resistência a pesos altos 
e impactos fortes, não é 
recomendável para utilização 
em locais com trânsito de 
veículos de carga.
A peça está disponível em 6 
cores, permitindo sua máxima 
adaptabilidade.

COMO APLICAR



Este é o tipo de piso que se transforma em solução 
para os mais exigentes: o piso permeável pode ser 
utilizado para áreas externas ou até mesmo para a 
criação de telhados verdes, o que também permite 
a circulação de pessoas. Como ele é composto 
por material alveolar interligado e semiflexível, há 
modelo que suporte carga de até 100 toneladas, o 
que é perfeito para todos os tipos de ambientes, 
dos mais industriais aos caseiros.

Isso acontece porque seus alvéolos são vazios, e 
devem ser preenchidos pelo tipo de material que 
comporá o jardim, por exemplo. Ou seja, cada 
peça possui uma área de 90% vazada e pronta 
para ser preenchida. Na prática, ela permite a 
infiltração de água diretamente para o solo, o 
que faz com que este tipo de piso reduza muito o 
volume de escoamento superficial.

Além disso, justamente por conta de sua área 
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Piso permeável PlastFloor
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vazada, o escoamento faz com que o 
material absorva a força gerada por 
impacto, dissipando-a gradualmente 
para que o peso não prejudique o 
chão. Para isso, o piso permeável 
segue alguns direcionamentos que 
ampliam ainda mais suas vantagens:

• É uma excelente forma de valorizar o 
paisagismo, pois não interfere em sua 
estrutura;

• Pode ser removido e reinstalado 
quando necessário;

• Não demanda tempo após a 
instalação;

• É leve e prático, o que permite maior 
exploração de lugares inteiros;

• 100% permeável, facilitando o dia a 
dia ao evitar poças e encharcamento;

• Deve ser preenchido com o tipo de 
material base, como areia, pedriscos ou 
grama.

O piso permeável é pode 
ser encontrado em três 
configurações: para 30, 50 e 
100 toneladas, e há três cores 
disponíveis: preto, branco e 
verde. Ele se encaixa de acordo 
com o espaço, com tamanhos 
que variam de acordo com o 
peso suportado.

COMO APLICAR

516x496x29mm (30 toneladas)

512x492x36mm (50 toneladas)

488x374x42mm (100 toneladas)



Este é o tipo de piso ideal para 
áreas de diversos tamanhos, de 
forma a proporcionar conforto e 
ergonomia mantendo a higiene 
e a segurança de quem transita 
pelo ambiente. Isso porque o 
estrado plástico permeável é 
produzido em polietileno de alta 
densidade, o que se traduz em 
resistência máxima, também, a 
baixas temperaturas (-40ºC).

Outro fator que o torna tão 
interessante é a sua capacidade 
de isolar o peso do chão, pois 
seu sistema foi desenvolvido 

para absorver impacto, o que 
não permite que pisos sejam 
danificados com tanta facilidade. 
Além disso, é o favorito de 
ambientes cuja higienização seja 
constante, como frigoríficos, 
vestiários e espaços de convívio 
comum, pois foi desenvolvido 
com tecnologia antimicrobiana, 
impedindo a proliferação de 
fungos, germes e bactérias.

Em residências, é bastante 
utilizado em áreas abertas, como 
debaixo do chuveiros em casas 
litorâneas, ou próximas a piscinas.
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Estrado plástico permeável

Há dois tamanhos 
disponíveis do estrado 
plástico permeável: de 20x20 
cm e de 50x25 cm. O encaixe 
é feito de acordo com o local, 
e também pode ser aplicado 
seguindo a disponibilidade 
por metragem, de acordo 
com a confecção macho/
fêmea.

COMO APLICAR



Este é o exemplo de piso que se 
aplica a tantas funcionalidades que 
é difícil caracterizá-lo apenas como 
piso. Mas a verdade é que o deck 
modular plástico ganha a confiança 
logo à primeira vista, pois suas duas 
variações de cores imitam madeira 
com precisão (itaúba e jatobá), o 
que faz dele item interessante para 
quem busca por design rebuscado e 
sustentabilidade.

O primeiro local para empregar 
este tipo de piso costuma ser a área 
externa de recreação, mas também 
faz dele facilmente aplicável a 
escritórios externos, beiras de 

piscinas e até mesmo fachadas de 
lojas. Isso porque, além de bonito, 
é fácil de instalar e não possui custo 
de manutenção. Ou seja, pode 
ser colocado e tirado sempre que 
for necessário, de acordo com a 
estrutura adotada em sua feitura.

Diferente dos decks em madeira, 
este modelo não apodrece, racha, 
empena, solta farpas ou sofre por 
qualquer outro tipo de alteração 
que interfira em sua estrutura, o 
que lhe garante vida útil diante de 
tráfego intenso, efeitos solares, 
umidade e até mesmo maresia.
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Deck modular plástico

O deck modular pode ser 
encontrado em uma única 
dimensão: 508x508x33 mm, e 
suas principais vantagens são:

-Como é resistente, e não sofre 
com alterações climáticas 
ou ambientais, possui ótima 
relação entre custo e benefício;
-Não adere a pragas, cupins, 
mofos e fungos;
-Seu custo é muito menor do 
que o de um deck de madeira.

COMO APLICAR



Agora que você conheceu em detalhes os diferentes tipos de pisos disponíveis, é 
o momento de escolher qual é o melhor para o ambiente que você planejou. Na 
hora de ponderar, basta fazer alguns comparativos que envolvam:

• Relação entre custo e benefício do piso para o seu 
propósito;

• Orçamento de acordo com a área pretendida;

• Tipo de material que mais se enquadra em suas 
necessidades;

• Objetivo do ambiente e toda a relação que ele tem com o 
resultado pretendido.
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Como saber qual é o tipo de 
piso para o seu ambiente?



Na hora de escolher o melhor piso de acordo 
com o seu ambiente, você não pode cometer 
os seguintes erros:

• Cuidado para não escolher 
de forma equivocada. Avalie o 
tipo de espaço que você terá à 
sua disposição e como os pisos 
influenciam nele;

• As escolhas de materiais que 
complementam o piso, como o que 
vai ficar sobre ele e como ele estará 
disposto diante da mobília ou da 
decoração influenciam no tipo de 
piso a ser escolhido.
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Quais erros você não 
pode cometer



A Plastprime oferece garantia de quem está no mercado desde 1989 
garantindo os melhores materiais a quem busca por conforto, design 
e qualidade. Em suas diversas soluções, a empresa aplica estudos 
resultantes de profissionais cujas expertises encontraram o ponto 
de equilíbrio aqui. Escolher o seu piso através de um dos produtos da 
Plastprime é reconhecer que qualidade de vida vem em primeiro lugar.

Conheça nossos produtos em 
www.plastprime.com
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A escolha Plastprime


