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01/07/09 - O mundo da decoração, além de muito criativo, também pode ser bastante 
econômico. Um exemplo disso é a antiga técnica do Cimento Queimado, que quando 
aliada a outros elementos traz um belo resultado. Entre os artifícios que podem ser 
misturados ao cimento estão os corantes específicos, detalhes em madeira nobre, peças 
de cerâmica, mármores, ou qualquer outro material que o bom gosto permitir.  
 
Destacado pela versatilidade, o piso de cimento queimado é de fácil limpeza. A técnica 
é bem-vinda na decoração de vários ambientes com exceção das áreas que tenham 
contato com a água. É que o piso pode se tornar escorregadio ou apresentar manchas 
quando em contato com outros tipos de líquidos.  
 
Confira aqui a galeria de fotos da matéria  
 
A técnica parece simples, mas exige cautela. É o que explica o arquiteto de interiores 
Hélio Albuquerque. "O cimento queimado pode apresentar rachaduras, trincas ou 
aspecto envelhecido, mas tudo isso faz parte do processo. Por isso, o cliente precisa 
estar ciente da maior necessidade de manutenção. Com isso, o que deveria ser barato, 
pode sair caro, uma vez que o cliente detalhista pode querer mudar de ideia".  
 
Mesmo com o alerta, o arquiteto garante que o resultado é muito bonito. "Existem hoje, 
vários materiais alternativos como as placas industrializadas feitas de concretil e o 
porcelanato, que imitam a textura e mantém o aspecto nova-iorquino", diz.  
 
Para obter um resultado eficaz, Albuquerque faz uma recomendação. "Existe uma série 
de questões que implicam na necessidade de se buscar um profissional para fazer o 
material. Já que para não haver contraste na tonalidade, é preciso a produção em larga 
escala. Nem sempre uma receita de bolo possui o mesmo resultado esperado". 
 
A tarefa não é fácil. O processo exige técnica, pois o chão receberá quatro camadas. 
Primeiro o contrapiso, depois o adesivo que funciona como cola, a massa de cimento 
queimado de até 10 mm de espessura e, por fim, com o piso seco, liso e limpo, com 
camada de verniz para garantir o brilho. 
 
A proteção pode ser feita com verniz, óleos hidrorrepelentes e ceras vendidos em lojas 
especializadas. As reaplicações dos produtos variam conforme o tráfego de pessoas 
sobre o piso.  
 



Faça você mesmo 
A Lanxess, empresa especializada em desenvolvimento de tecnologias para pigmentos 
industriais e atividades químicas para o lar, desenvolveu um passo a passo para o uso do 
produto Pó Xadress na pigmentação do cimento queimado.  
 
Materiais necessários: Prepare uma argamassa na proporção descrita a seguir, tomando 
como medida latas de 18 litros: 
 
1 lata de cimento (25 kg); 
3 latas de areia. 
 
Observação: essa quantidade é para um piso cimentado com espessura de 2,5 cm e com 
rendimento de 4 m2 por saco de cimento de 50 kg. (Foto 1) 
 
 
Passo a Passo 
1ª Etapa: Preparação do piso 
 
Passo 1: misture a seco o cimento e a areia. (Foto 2) 
 
Passo 2: adicione água aos poucos na mistura até formar uma argamassa úmida (tipo 
farofa). (Fotos 3 e 4). Para saber a consistência ideal, pegue uma amostra dessa 
argamassa na mão e aperte. Ela não deverá esfarelar ou soltar água. (Foto 5) 
 
Passo 3: antes de aplicar a massa sobre o contrapiso, coloque as juntas de dilatação de 
madeira ou de plástico, formando quadrados com lados de 1,5 m de extensão. As juntas 
servem para minimizar a ocorrência de trincas e fissuras no piso.  
 
Passo 4: espalhe a massa sobre essa área com uma colher de pedreiro e nivele-a com 
uma régua de alumínio. (Foto 6) 
 
Passo 5: alise a superfície do revestimento com uma desempenadeira de madeira. (Foto 
7). Observações: procure deixar o piso bem nivelado e compactado para evitar possíveis 
imperfeições.  

 
VEJA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Divulgação 

 
 



 
 
 
 
Bolhas de ar podem aparecer quando o piso está muito úmido. Nesse caso, o aplicador 
poderá esperar alguns minutos até o desaparecimento do excesso de umidade do 
contrapiso. O segredo para conseguir um bom resultado no cimento queimado está no 
preparo do piso, que precisa ser bem-feito e com mão-de-obra especializada.  

 
 
 
2ª Etapa: Queima do piso 
 
Observações: Um saco de cimento de 50 kg rende aproximadamente 2 latas de 18 
litros. Se desejar obter cores mais claras, utilize cimento branco estrutural e reduza a 
quantidade de Pó Xadrez. 
 
Passo 1: prepare uma mistura seca utilizando 1,5 kg de Pó Xadrez na cor desejada para 
cada lata de 18 litros de cimento. (Fotos 1 e 2) 
 
Passo 2: misture tudo até a cor ficar bem uniforme. (Foto 3) 
 
Passo 3: peneire a mistura em pó, pressionando com as mãos, até desfazer os grumos. 
(Foto 4) 
 
Passo 4: polvilhe a mistura peneirada sobre o piso ainda úmido, até formar uma fina 
camada bem uniforme. (Foto 5). Espere alguns minutos para a umidade do piso 
absorver a mistura. Observe que a cor escurecerá um pouco enquanto o piso estiver 
úmido. 
 
Passo 5: alise suavemente a superfície com uma desempenadeira de aço. Utilize 
movimentos sempre no mesmo sentido para evitar possíveis bolhas de ar e manchas. 
(Fotos 6 e 7). Espere, no mínimo, 48 horas pela secagem completa do piso com cimento 
queimado.  
 
Passo 6: passe uma lixa fina levemente sobre o piso para retirar as marcas da 
desempenadeira e igualar a superfície. 
 
Rendimento: 1 saco de cimento (50 kg) rende aproximadamente 30 m2 e uma 
espessura de 1 a 1,5 mm. 

 



DICA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para dar brilho e impermeabilizar, aplique resina acrílica à base solvente, seguindo as 
instruções de uso de acordo com o fabricante da resina. (Tome cuidado com os locais de 
aplicação, pois alguns impermeabilizantes deixam o piso escorregadio.). Também pode 
ser utilizada cera incolor pastosa em vez da resina acrílica. Para criar um filme de 
proteção, são necessárias várias camadas.  

 
 

 


