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O piso vinílico já era 
figurinha carimbada 
em espaços comerciais, 
mas, agora, está se tor-
nando o acabamento da 
vez em residências. 

Por imitar os pa-
drões da madeira e ter 
uma instalação rápi-
da, ele tem se destaca-
do como uma solução 
prática e duradoura pa-
ra quem precisa refor-
mar a casa, afinal, po-
de ser instalado em um 
dia e durar até 15 anos! 
O bom desempenho 
térmico e acústico tam-
bém contam à favor do 
produto.

Atualmente, o reves-
timento pode ser en-
contrado em versões 
como régua ou manta, 
que permitem que o pi-
so possa ser colado di-
retamente no chão ou, 
então, encaixado. 

Por ser feito a par-
tir de PVC (um tipo de 
plástico antialérgico) e 
não MDF (derivado da 
madeira), como os la-
minados, ele apresen-
ta durabilidade supe-
rior, mas um resultado 
estético similar ao da 
madeira.

As peças que com-
põem o piso vinílico 
têm espessura fina, que 
varia entre 2 e 5 mm. A 
característica exige que 
o contra-piso seja fina-
lizado de maneira im-
pecável. “Ele é ideal pa-
ra quem tem pressa em 
ver o resultado final. 
Uma vez que o contra- 
piso está bem liso, sem 
irregularidades ou bu-
racos, a instalação é rá-
pida e já permite a livre 
circulação das pessoas”, 
explica a arquiteta Jocy-
mara Nicolau.

Mas o revestimento 

deve ser utilizado ape-
nas em áreas secas, já 
que o acúmulo de água 
pode danificar a cola 
usada em sua base. Ou-
tra observação, segundo 
a arquiteta da Marques 
Construtora, Natha-
lia Carvalho, é escolher 
marcas de confiança pa-
ra não ter surpresas de-
pois. “Dependendo da 
qualidade do material, 
ele pode ficar marca-
do pelos móveis ou so-
frer danos pelo uso de 
salto alto ou objetos 
pontiagudos.”

Um piso vinílico de 
qualidade, por sua vez,  
tem uma grande van-
tagem: o desempenho 
acústico - ele absor-
ve barulhos de objetos 
que caem no chão, as-
sim como o incômo-
do ruído dos sapatos. O 
conforto térmico tam-
bém é destaque, afinal, 
ele não é frio, como o 
porcelanato, nem quen-
te demais, como o car-
pete. Para completar, 
sua manutenção tam-
bém é simplificada: sa-
bão neutro e um pano 
úmido são suficientes 
para uma boa limpeza. 
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PISO VINÍLICO GANHA 
VERSÃO RESIDENCIAL 
E SE TORNA ATRATIVO 
PELA PRATICIDADE
E DURABILIDADE

Evolux: O preço do m² do vinílico varia de R$ 44,90 
a R$ 61,90. A marca oferece opções autoadesivas.

Tarkett: O m² dos pisos das linhas Ambienta Na-
cional e Essence Rústico custam R$ 103,90 e  

R$ 80,90 respectivamente (sem a instalação).

Eucatex: As linhas Family, New Oak e Decapê Oak 
saem por R$ 81,90 o m² instalado. Já a linha  

Decore custa R$ 123,30 o m² com a instalação.

PISO DO FUTURO //
Se o laminado foi o substituto dos pisos de taco, o pi-

so vinílico está se aperfeiçoando para entrar nessa con-
corrência. Segundo a arquiteta Nathália Carvalho, o re-
vestimento caminha para se tornar mais competitivo, 
mas ainda precisa de um preço mais popular e de mais 
opções para residências. “Ele ainda é considerado um re-
vestimento caro, mas se destaca por sua durabilidade.”  
Abaixo, confira as características de cada um dos 
materiais e escolha o mais lhe agradar.

LAMINADO VINÍLICO

Derivado do MDF 
(madeira).

Feito a partir de PVC 
(plástico).

Limpeza pode ser  
feita com pano úmido.  
Evite água em excesso.

Peças são encaixadas.

Precisa de juntas, para a 
dilatação do material,  

que deixa o chão  
cheio de divisórias.

Fica pronto em um dia.

Dura em média
10 anos.

Preço m² varia de  
R$ 20 a R$ 120.

Limpeza pode ser  
feita com pano úmido.  
Evite água em excesso.

Piso é colado no chão.

Não precisa das juntas  
e tem acabamento  

uniforme e contínuo.

Fica pronto em um dia, 
com contra-piso já pronto.

Pode durar até 15 anos,  
segundo o fabricante.

Preço m² varia de  
R$ 44,90 a R$ 123,30.

Material pode durar até 15 anos
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