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Pisos em concreto 

Até a década de 1970, a execução de pisos industriais era realizada formando-se 

quadros de 25 metros quadrados concretados em dama. A qualidade final do piso 

produzido era muito distante das exigências impostas pelos fabricantes de 

equipamentos de rodagem para a operação de galpões de armazenagem, centros 

de distribuição, supermercados, depósitos e pavimentos indústrias.  

No Brasil, por volta de 1980, surgiram as primeiras empresas especializadas na 

execução de pisos industriais, que adotavam novos processos executivos e 

equipamentos modernos, específicos para a atividade. Este setor da construção 

logo se fixou no mercado, tornando impossível imaginar a execução de 

pavimentações de concreto para indústria, portos, aeroportos, postos de gasolina 

e pequenos armazéns nos dias atuais sem a contratação de empresa com pessoal 

qualificado.  

 

A grande durabilidade e a pequena necessidade de manutenção são consideradas 

condições fundamentais no desenvolvimento de projetos da nova geração de 

pavimentos. Ademais, na pavimentação de rodovias, grandes avenidas, 

corredores de ônibus, anéis viários e arruamento em indústrias, a relação 

custo/benefício envolvida na execução de pisos industriais é imbatível.  

As empresas de diversos ramos de atividade valorizam as boas técnicas, hoje 

mundialmente reconhecidas, e as adotam como condição de infraestrutura para 

desenvolvimento de suas atividades, sendo a qualidade do piso elemento 

relevante para a obtenção do aumento na produtividade.  

Com completo domínio das técnicas de projeto e execução, o Brasil tornou-se, 

nos últimos 20 anos, um dos países líderes no dimensionamento e execução de 
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pavimentos industriais. A execução de pisos industriais no mercado brasileiro 

segue a prática evolutiva da escola européia e cresce a passos largos, 

apresentando bons resultados tanto do ponto de vista econômico como da 

sustentabilidade pela utilização de menor quantidade de insumos para a obtenção 

de resultados satisfatórios. 

Comparado ao sistema americano, a presença da armadura é fator de maior 

relevância na formação do sistema europeu. Os diferenciais entre as escolas são 

mostrados na figura abaixo, sendo. 

  

 
Escola Americana Escola Europeia 

Referência para 

dimensionamento 

PCA, ASSTHO, 

Westergaard, Packard, 

Pickett e Ray 

Losberg e Meyerhof 

Sistema Construtivo Concreto Simples 

Concreto reforçado, com 

telas soldadas, fibras de 

alto módulo e protensão 

Tamanho das placas Pequenas dimensões Grandes dimensões 

Quantidade de juntas Elevada Baixa 

Consumo de concreto Elevado Baixo 

Custo inicial e manutenção Elevado Baixo 

Complexidade executiva 
Baixa Elevada 

          Figura 1 – Classificação do sistema de piso industrial segundo as escolas  

                            Americana e Europeia. 

 

A ANAPRE (2009) define piso industrial como o elemento estrutural que tem 

por finalidade resistir e distribuir os esforços verticais provenientes dos 

carregamentos ao subleito. Trata-se de elemento continuamente apoiado que 

apresenta dimensionamento capaz de suportar cargas diversificadas quanto à 

intensidade e forma de atuação. 
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É um sistema construtivo composto geralmente por cinco camadas superpostas, 

com diferentes funções, cujo correto dimensionamento, especificação e execução 

é de absoluta importância para a eficiência e qualidade do piso projetado.  

O superposicionamento de camadas, ou layers, como referido por diversos 

profissionais, ocorre da seguinte forma: 

 

 

            Figura 2 – Superposição de camadas típica de pavimentação industrial.  

 

O modelo de sistema construtivo acima aplica-se a pisos armados e não armados 

e, em alguns casos, faz-se necessária a inserção de mais camadas para combater 

problemas específicos, como drenagem superficial e camada de bloqueio. Para 

chegar ao sistema mais indicado em cada situação, cabe ao projetista a análise 

apurada das características do solo, cargas e utilização. 

 Resumidamente, a Figura 2 reúne a descrição das funções de cada camada para 

compreensão do sistema. 
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 Camada Funções 

1 

 

Solo/ 

Subleito 

Controlar o coeficiente de recalque “K”, de acordo com suas 

propriedades físico-mecânicas e capacidade de suporte. 

Absorver as solicitações de cargas impostas ao pavimento. 

2 Sub-base 

Proporcionar suporte uniforme e constante. 

Aumentar o suporte da fundação. 

Isolar e estabilizar as condições do subleito através de tratamentos 
granulométricos e de capacidade de distribuição de carga. 

Evitar bombeamento dos finos plásticos. 

Controlar as variações volumétricas do subleito. 

Reduzir os efeitos prejudiciais de solo expansivo à estrutura do 

pavimento. 

3 Barreira de vapor 

Impermeabilizar a superfície para evitar umidade ascendente nas 
placas de concreto. 

Garantir a hidratação do cimento, evitando perda de água para a 
sub-base. 

Garantir livre movimentação da placa de concreto em relação à 

sub-base. 

4 
Placa de 

concreto 
Absorver os carregamentos do piso e transferir os esforços para a 

fundação, trabalhando no regime elástico. 

5 Acabamento 

Garantir a resistência à abrasão do piso. 

Influenciar positivamente o conforto de rolamento de veículos. 

Acrescentar características específicas ao sistema do piso, de 
acordo com a demanda de utilização. 

          Figura 3 – Descrição das funções das camadas do sistema de piso industrial.  

 

 

Os pisos industriais podem ser classificados, conforme sua concepção estrutural, 

em cinco grupos distintos, a saber:  

 

1. Piso de concreto simples; 

2. Piso com armadura distribuída; 

3. Piso estruturalmente armado; 

4. Piso reforçado com fibras de aço; 

5. Piso de concreto protendido.  
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1 - Piso de concreto simples 

Trata-se de pavimento no qual os esforços atuantes são resistidos apenas pelo 

concreto, sem a presença de armadura. Apresenta espessuras elevadas para 

correção da deficiência do concreto em relação à sua baixa resistência à 

tração. (PITTA, 1989). 

As placas resultantes são de pequenas dimensões e apoiam-se sobre a 

fundação ou subleito reforçado.   

         

                            Figura 4 – Pavimento em concreto simples  

 

As áreas pavimentadas recebem juntas serradas ou moldadas na concretagem 

para indução de fissuração em pontos específicos, combatendo a retração, 

dilatação térmica e empenamento das placas. 

A utilização de barras de transferência entre as placas concretadas para 

melhoria do desempenho do pavimento evita patologias nas áreas das juntas e 

não descaracteriza o pavimento como um sistema de pavimentação de 

concreto simples, pois as barras de aço não trabalham como armadura, sendo 

utilizadas apenas para transferir os esforços entre as placas.  

            

                 Figura 5 – Pavimento em concreto simples com barra de transferência  
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As barras de transferência constituem os mais eficientes mecanismos de 

transferência de carga e para seu melhor desempenho é necessária a 

lubrificação de um de seus lados pra evitar aderência ao concreto quando ele 

sofrer retrações.  

Embora apresente maior facilidade de execução, o concreto simples resulta 

em menor resistência e durabilidade se comparado os demais sistemas. Sua 

utilização é indicada a áreas com grandes necessidades de suporte de carga, 

sem restrição ao grande número de juntas. É muito aplicado na construção de 

rodovias, onde a magnitude das cargas e a espessura determinada ajustam-se 

economicamente.    

A norma que fixa as exigências para execução dos pavimentos de concreto 

simples é a NBR 7583/84 – Execução de pavimentos de concreto simples por 

meio mecânico. 

Os métodos para dimensionamento da espessura dos pavimentos de concreto 

simples apresentam limitações graves, por exemplo, a impossibilidade de 

consideração da contribuição estrutural de bases cimentadas aderidas ou não, 

bem como os efeitos de gradientes térmicos sobre estas placas de concreto 

(BALBO, 2005). Uma das patologias mais frequentes é o rompimento do 

concreto por fadiga em decorrência do processo repetitivo de carregamento, 

ocorrência típica dos pavimentos industriais. 

 

2 - Piso com armadura distribuída 

É o sistema de pavimentação industrial mais popularmente adotado no Brasil, 

uma vez que a presença da tela (armadura distribuída) não só controla a 

fissuração como também participa com resposta estrutural ao sistema. 

O pavimento é composto por placas de concreto e uma tela metálica 

eletrossoldada no terço superior da altura, com o objetivo de controlar a 
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fissuração causada pela retração por secagem do concreto devido às variações 

de temperatura (dilatação higrotérmica).  

Observando um recobrimento mínimo de 5cm, esta armadura atesta 

desempenho eficiente do sistema contra o empenamento das placas e reduz 

consideravelmente o número de juntas necessárias, permitindo a construção de 

placas com até 30m de comprimento e 8m de largura.  

Segundo Dal-maso (2008), as malhas compostas por fios de diâmetro reduzido 

possuem pequena rigidez e não combatem com eficiência a fissuração das 

placas de concreto causada pelo processo de retração hidráulica. A redução e a 

eliminação das trincas e fissuras podem ser alcançadas com a utilização de 

barras com maiores bitolas, espaçamento adequado entre os fios e dosagem 

adequada do concreto.  

Pode-se subclassificar este grupo de pisos em pavimento de concreto com 

armadura distribuída continuamente e pavimento de concreto com armadura 

distribuída descontinuamente. As interrupções nas armaduras são executadas 

quando há necessidade de disposição de juntas serradas no pavimento para 

controle da fissuração causada por retração e dilatação (OLIVEIRA, 2000).  

 

 

                 Figura 6 – Pavimento com armadura distribuída continuamente 
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          Figura 7 – Pavimento com armadura distribuída descontinuamente,  
                            com a presença da barra de transferência 

 

 

As barras de transferência são usadas na extensão da junta para a transferência 

de cargas entre as placas. Seu posicionamento é fixado no meio da espessura 

da placa. 

 

 

3 - Piso estruturalmente armado 

O sistema é caracterizado por ser empregado em áreas de carregamentos 

elevados e possuir armadura positiva na parte inferior da placa – responsável 

pelo combate aos esforços de tração gerados pelos carregamentos – e 

armadura no terço superior das placas – responsável por controlar as fissuras 

causadas por retração hidráulica. 

Nos pisos estruturalmente armados, as armaduras têm a função de resistir às 

tensões neles desenvolvidas, reduzindo a espessura do pavimento. 

Quando comparados aos pavimentos de concreto simples, os de concreto 

armado apresentam grandes vantagens, como menor espessura das placas, 

maior comprimento, redução do número de juntas, grande durabilidade e 

pouca necessidade de manutenção. 

Ainda que seja composto por diversas placas, o uso de dispositivos eficazes de  

transferência de esforços nas juntas, como barras de transferência, é muito 

comum neste tipo de pavimento, de modo que podemos considerar, para fins 

estruturais, como sendo uma placa de grandes dimensões. 
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Os pavimentos em concreto armado são constituídos de duas malhas de 

armadura, uma abaixo do plano médio, para resistir ao momento fletor, e outra 

acima, para resistir à retração.  

Segundo Oliveira (2000), estas placas possuem em média 15 metros de 

comprimento e de 14 a 16 centímetros de espessura. 

O cálculo estrutural é conduzido no Estádio III, de acordo com as prescrições 

da norma NBR 6118/2003, considerando-se o emprego de telas soldadas 

produzidas com aço CA-60.  

 

Para que o concreto tenha resistência ao desgaste compatível com o grau de 

solicitação imposto aos pavimentos rodoviários, considera-se que sua 

resistência deva ser superior a 30 MPa,. Para pavimentos duplamente armados, 

o parâmetro de controle deve ser a resistência à compressão, o que beneficia 

regiões com dificuldades para obtenção de concretos com elevada resistência 

de tração à flexão, como é o caso de toda a região amazônica. 

 

Considerando-se sempre o emprego de sub-base, os pavimentos rígidos têm 

bom desempenho mesmo em terrenos com baixo valor de suporte. Adotam-se, 

preferencialmente, sub-bases tratadas com cimento ou em concreto 

compactado a rolo. Deve-se levar em consideração o efeito de erosão da sub-

base, acarretado pelo processo de expulsão de finos por bombeamento ou 

processo similar por meio de redutores da capacidade de suporte final. 

As juntas representam o ponto mais vulnerável dos pavimentos de concreto e 

são tratadas com especial interesse, pois estão sujeitas à ocorrência de defeitos 

tanto no desempenho como na execução. 

O emprego de mecanismos de transferência de carga, tanto nas juntas 

longitudinais como nas transversais, é essencial para garantir a durabilidade do 

pavimento. No caso de barras de transferência, deve-se empregar diâmetro 

igual ou superior a 16mm, em conformidade com a tabela abaixo: 
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Diâmetro das barras de transferência 

Espessura do Pavimento (cm) Diâmetro das Barras (mm) 

H  ≤ 12,5 16 

12,5 < H  ≤ 15,0 20 

15,0 < H  ≤ 20,0 25 

H > 20,0 32 

            Figura 8 – Diâmetro da barra de transferência em relação à altura do pavimento  

 

4 - Piso reforçado com fibras de aço 

Para combater os esforços mecânicos atuantes nas placas dos pavimentos 

industriais, tem-se como alternativa o uso das fibras de aço. Normalmente as 

dosagens variam de 15 kg/m³ a 40kg/m³, visando atingir resistência suficiente 

para que a placa absorva e controle a fissuração causada pela retração por 

secagem do concreto.  

O papel das fibras descontínuas, distribuídas aleatoriamente, é o de transpor 

as fissuras que se formam no concreto quando sujeito à cargas externas ou a 

variações na temperatura ou umidade do meio ambiente, além de promover 

certa ductilidade após a fissuração. 

Se as fibras forem suficientemente resistentes, bem aderidas à matriz 

cimentícia e em quantidade adequada, elas ajudarão a reduzir a abertura das 

fissuras e permitirão ao pavimento resistir a elevadas tensões de tração com 

grande capacidade de deformação no estágio pós-fissuração. 

O desempenho das fibras dentro de uma matriz de concreto dependerá de 

vários fatores, como classe de resistência do concreto, dosagem de fibras 

(kg/m3), compatibilidade dimensional entre o agregado graúdo e o 

comprimento da fibra, forma geométrica, módulo de elasticidade, resistência 

mecânica e fator de forma (L/d) das fibras (Revista Techne, Edição 163). 

Para a definição da fibra, devem ser considerados os ensaios de desempenho, 

em que diferentes fibras são analisadas em dosagens diversas até chegar à 
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matriz de concreto que apresente a tenacidade necessária para combater os 

esforços mecânicos. A utilização dos valores de tenacidade é o parâmetro 

fundamental de avaliação do desempenho das diversas fibras existentes no 

mercado. No Brasil, o método mais comumente utilizado para a determinação 

da tenacidade é o ensaio à flexão em vigas segundo a norma japonesa JSCE-

SF4, de 1984, da Japan Society of Civil Engineers.  

A especificação da fibra de aço no projeto deve ser feita de acordo com os 

critérios estabelecidos pela norma brasileira NBR 15530:07 – Fibras de Aço 

para Concreto – Especificação.  Essa norma define parâmetros de 

classificação para todos os tipos de fibras de aço, estabelecendo os requisitos 

mínimos referentes à sua forma geométrica, tolerâncias dimensionais e 

resistência mecânica. 

De um modo geral, as fibras: 

 pouco afetam a resistência à tração axial; 

 têm grande efeito na resistência à tração na flexão;  

 têm pouco efeito na resistência à torção ou na resistência ao 

cisalhamento; 

 têm pouca influência na resistência à abrasão; 

 são muito eficientes na melhoria das propriedades dinâmicas do 

concreto; 

 aumentam a resistência à fadiga do concreto; 

 melhoram as propriedades do concreto sob a ação de cargas de 

impacto. 

 

Concreto reforçado com Fibras é usado em obras como pavimentos rígidos, 

pavimentação de pontes, estradas, aeroportos, revestimento de túneis, pisos 

industriais, estacionamentos, obras hidráulicas e estabilização de taludes. 
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5 - Piso de concreto protendido 

Protensão é um artifício que consiste de introduzir numa estrutura um estado 

prévio de tensões, de modo a melhorar a resistência ou comportamento do 

concreto sob o efeito de diversas condições de carga. (PFEIL, 1984). 

O processo foi patenteado pelo engenheiro francês Eugène Freyssinet, em 

1928. As condições comerciais para sua utilização foram se ajustando com o 

crescente volume de obras e o uso do concreto protendido poderá se tornar 

uma forma alternativa ao concreto armado, mesmo em estruturas correntes, 

devido ao seu superior desempenho e à progressiva competitividade do 

sistema. Nos dias de hoje, a opção de produção de pisos em concreto 

protendido é bastante viável, tanto técnica quanto economicamente. 

A NBR 7197 – Projeto de Estruturas de Concreto Protendido – disciplina os 

procedimentos de protensão. 

No pavimento de concreto protendido, a resistência à tração é aumentada pela 

compressão prévia aplicada ao concreto pela protensão. Com isso, a espessura 

se torna consideravelmente menor, pode-se empregar placas maiores e as 

juntas, por consequência, tornam-se menos frequentes. Na maior parte dos 

casos, a redução da espessura do concreto cobre a diferença de preço em 

relação ao sistema armado. 

Resumidamente, o grande diferencial do piso protendido em relação às 

técnicas convencionais de construção de pisos está na possibilidade de 

diminuição da incidência de juntas, menor risco de fissuração e paralisações 

por manutenção.  

Tempos atrás, a referência adotada na construção de pisos e pavimentos 

protendidos baseava-se no método construtivo de cordoalhas aderentes, 

envoltas por bainhas metálicas que após a protensão tinham seu interior 

preenchido com nata de cimento. Além de demorado, esse método acarretava 

custo elevado devido ao processo executivo da protensão e aos materiais 
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empregados. Com o advento da cordoalha engraxada, cujo cabo de aço vem 

envolto por camada de graxa protetora contra corrosão e coberta por uma 

bainha plástica de polietileno de alta densidade, extremamente resistente aos 

trabalhos exigidos no canteiro de obras, o processo tornou-se muito mais 

simples e econômico.  

O conhecimento das tecnologias do sistema de protensão e do concreto tem 

permitido a execução de pavimentos denominados jointless floor, que consiste 

de um piso com menos juntas e placas de até 50m x 50m. 

Para o perfeito funcionamento da placa protendida, exige-se que a planicidade 

da base não configure restrições para sua livre movimentação. Para tanto, é 

instalada uma camada de deslizamento formada pela colocação de duas 

mantas de polietileno de 200 micros de espessura (habitualmente chamada de 

lona plástica) sobre toda a área a ser concretada. Este procedimento reduz o 

atrito entre a placa de concreto e a sub-base, permitindo livre movimentação 

da placa, em decorrência das tensões provocadas pelas variações térmicas e 

aplicação da força de protensão. A camada de deslizamento na tecnologia dos 

pisos tem, também, outras funções, como manter a água de amassamento do 

concreto necessária à perfeita hidratação do cimento, evitando que seja 

absorvida pela sub-base, e formar uma barreira que dificulte a ascensão de 

umidade do solo à superfície do piso. 

Para a garantia do correto posicionamento dos cabos e demais armaduras, 

deve-se utilizar espaçadores plásticos e/ou metálicos e dispor os cabos com as 

extremidades posicionadas e ancoradas conforme definições de projeto. 

A protensão dos cabos deverá ser executada em etapas, com o intuito de 

combater o aparecimento de fissuras. A primeira protensão é feita poucas 

horas após a concretagem da faixa. A protensão inicial dos cabos 

longitudinais, da ordem de 20% da carga total, deverá ser feita quando o 

concreto atingir a resistência especificada em projeto (habitualmente da ordem 

de 10MPa). 



 

 

16 

16 

Para a execução da protensão, deve-se observar os critérios de força de 

protensão e alongamento para cada cabo, resistência mínima do concreto, 

número de etapas e ordem de protensão, valor e variação admitidos para o 

alongamento de cada cabo. 

A protensão final deve ser executada quando o concreto atingir a resistência 

mínima à compressão especificada em projeto (habitualmente da ordem de 

25MPa). A protensão dos cabos longitudinais deve ser executada após a 

concretagem de todas as faixas que compõem a placa. 

A qualidade dos pisos industriais está condicionada aos cuidados executivos no 

canteiro de obras, uma vez que os procedimentos de projeto e especificação estão 

segmentados e são definidos com os projetistas. 

O zelo na execução, entretanto, deixa a desejar. Como resultado, a falta de 

capacitação dos operários é responsável por quase a totalidade das patologias 

hoje verificadas, por isso a fiscalização dos serviços deve ser intensa.  

A sugestão de uma lista de verificação é ponto de partida para o recebimento de 

um trabalho de qualidade. O instrumento abaixo formatado permite esta 

verificação e orientação executiva: 
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CHECK LIST PARA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO 

 

DATA  

 

Nº ITENS A SEREM VERIFICADOS 
OK? 

SIM NÃO 

1 Preparo da sub-base - compactação   

2 Preparo da sub-base – nivelamento/planicidade   

3 Colocação da lona plástica – transpasse/integridade   

4 Formas – alinhamento/chumbamento   

5 Distribuição das cordoalhas – posicionamento/fixação   

6 Distribuição das armaduras – posicionamento/fixação   

7 Barras de transferência – alinhamento/nível travado   

8 Recobrimento de concreto – altura conforme projeto   

9 Instalação do Isopor – de acordo com o projeto   

10 Pré-concretagem – bomba/operador/auxiliares    

11 Pré-concretagem – 2 operadores para o mangote   

12 Pré-concretagem – equipe suficiente?   

13 Pré-concretagem – encarregado do piso presente?   

14 Régua Vibratória – funcionando adequadamente?   

15 Rodo de Corte – funcionando adequadamente?   

16 Concreto – slump bombeável?   

17 Concreto – exsudação verificada?   

18 Concreto – queda do concreto menor que 60cm   

19 Concreto – queda do concreto na vertical    

20 Concreto – gravata no mangote   

21 Aguardar enrijecimento do concreto – até não marcar as pegadas    

22 Acabadora com “discão” – processo de regularização    

23 Acabadora com lâminas – processo de acabamento   

24 Cura úmida – mantas umedecidas apropriadas por 7 dias consecutivos    

25 Protensão – 1ª etapa (resistência mínima 10 MPa)   

26 Desforma – sem esborcinamentos   

27 Corte das juntas – retas/contínuas/sem esborcinamentos    

28 Protensão – 2ª etapa (resistência mínima 25 MPa)   

29 Protensão - final (relatório aprovado pelo projetista)   

30 Instalação de tarucel nas juntas – ver profundidade no projeto   

31 Aplicação de endurecedor – após 2 dias do final da cura úmida     

32 PU nas juntas – preencher as juntas 5 a 10 dias antes da entrega da obra    

 

 

 

 

QUEM VISTORIA: 

 CONSTRUTORA 

 FISCALIZAÇÃO 

 GERENCIADORA 

   

 

 

Vistoriador 
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Concreto para pisos 

A tecnologia do concreto para pavimento apresenta aspectos demasiadamente 

extensos, devido à sua enorme sensibilidade aos fatos geradores de patologia, e 

exigem estudo detalhado de seu comportamento em cada caso por tecnologista 

experiente.   

O melhor traço de concreto para pisos é aquele que consegue incorporar a 

combinação mais econômica de materiais com a trabalhabilidade, resistência à 

abrasão e compressão, durabilidade e retração requeridas no projeto (SEILER, 

2009). 

As principais condutas no estudo de dosagem do concreto para pavimentos 

industriais são:  

 minimizar a retração; 

 garantir elevado índice de resistência à abrasão; 

 controlar o teor de finos ou aditivos modificadores de viscosidade para 

garantir bombeamento e boa condição de acabamento; 

 evitar o uso de aditivo retardador. 

Segundo Rodrigues et al. (2006), além disso, o concreto deve apresentar 

resistência à compressão e à flexão, de acordo com o estudo de carregamentos 

previstos, além de possuir alta capacidade de deformação e alongamento na 

ruptura, permitindo dissipação das tensões geradas pela retração e pelas variações 

térmicas ao longo do tempo de utilização. 

O teor de argamassa deve ser estabelecido entre 50% e 55%, fator A/C menor 

que 0,50; dimensão máxima de agregado de 19mm; abatimento entre 10cm e 

14cm e curva granulométrica de agregados graúdos contínua. 

O estudo de dosagem do concreto deve ser iniciado com um mínimo de 30 dias 

de antecedência e o resultado deve ser analisado previamente em uma placa teste 

com dimensão mínima de 25m
2
 fora do perímetro de utilização operacional em 

condições reais de aplicação. 
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