
PISO DE PASTILHA
DE ALGAROBA

ACABAMENTO FINAL

Logo após o rejuntamento, faça uma limpeza 
caso necessário utilize uma lixadeira para 
retirar qualquer excesso de sujeira e 
imperfeições.

Para dar o acabamento final escolha um bom 
verniz de madeira ou qualquer outro produto 
que possa dá brilho e requinte ao piso sem 
deixar muito odores tóxicos.

Depois de assentadas todo o piso precisamos 
fazer o rejunte. Este rejunte pode ser feito com 
argamassa com uma mistura de pó de serra 
bem fino. Cuidado ao colocar o rejunte para 
não sujar demais as pastilhas, para não 
comprometer o acabamento final.
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DETALHES DA CONSTRUÇÃO

CONTEXTUALIZAÇÃO

Prepare a área do piso que vai receber o 
revestimento batendo o nível, e em seguida 
prepare a mistura do assentamento das 
pastilhas utilizando o traço de 4/1. E inicie o 
assentamento das pastilhas buscando 
encontrar as formas que mais se adéquam 
aos espaços, e que diminuam ao máximo as 
brechas entre uma pastilha e outra.

Após a derrubada ou poda da árvore, 
selecione os galhos mais grossos cortando 
em pastilhas de espessura uniforme se 
possível.

Em seguida deixe secar. Logo após retire a 
casca das pastilhas, dando um acabamento 
uniforme.

O revestimento do piso de uma casa  pode 
fazer a diferença no conforto térmico. E na 
beleza da mesma A busca por materiais que 
sejam de fácil acesso, que cause pouco 
impacto ambiental, que não seja tóxicos faz 
parte das tarefas de quem esta construindo. 
Este folder tenta mostrar uma forma 
alternativa que atende a quase todas as 
demandas ecológicas do processo 
construtivo. 
O uso de madeira é uma ótima alternativa 
quando esta existe em abundancia na 
natureza e que a mesma seja de rápido 
crescimento. No caso deste folheto 
estamos utilizando uma árvore muito fácil 
de encontrar no nordeste é a algaroba 
(Prosopis Juliflora.

Uma ótima madeira para fazer tanto o 
revestimento do piso como fazer parte da 
construção das paredes.
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