Guia Técnico – Pisogramas / Concregrama.
O que são pisogramas ou concregramas?
São peças feitas com concreto, utilizadas para a pavimentação de áreas externas. As peças
apresentam orifícios para o desenvolvimento da grama, proporcionando, além do efeito
paisagístico, um efeito permeável e drenante do solo. Sua característica construtiva protege a
grama contra o esmagamento de veículos e pedestres, sendo excelente alternativa para jardins,
estacionamentos, corredores, etc. Sua permeabilidade ajuda na prevenção das enchentes,
tornando-se um piso ecologicamente correto.
É uma ótima opção para criar espaços verdes para diversos tipos de usuários.

Características dos pisogramas ou concregramas
A pavimentação com pisograma ou concregrama de concreto tem como característica principal
a simplicidade de instalação. Seu assentamento é feito sobre uma camada de areia grossa, sem
exigir ferramentas diferenciadas ou mão de obra especializada.
Os pisogramas ou concregramas podem fazer um todo harmonioso com outros tipos de pisos
intertravados ou bloquetes, Sua característica drenante, permitindo a passagem da água,
tornando o pisograma ou concregrama ecologicamente correto.

Vantagens
Simplicidade
Os pisogramas ou concregramas são facilmente assentados sobre uma camada de areia ou pó de
pedra, sem necessidade de ferramentas diferenciadas, máquinas ou mão de obra especializada.
Em seu interior, deve ser colocada terra vegetal para o plantio da grama.
Resistência
Os pisogramas ou concregramas são resistentes ao tráfego de pessoas e veículos. Para o tráfego
de veículos é necessário que o pisograma seja confeccionado com ferragem apropriada
Durabilidade
Os pisogramas tem grande durabilidade. Sua característica estrutural permanece inalterada por
muitos anos.

Colocação

Utilização Imediata do Pavimento
Após o assentamento do concregrama, o tráfego pode ser liberado imediatamente, não
necessitando de qualquer tempo de secagem, cura do material ou qualquer acabamento
superficial.
Facilidade de execução
O assentamento dos pisogramas ou concregramas pode ser feito com mão de obra local,
valorizando os recursos humanos de sua região.
Estética
Os pisos pisogramas com suas variadas formas e dimensões podem criar composições
personalizadas de rara beleza. Podem ser utilizados junto com os pisos intertravados ou
bloquetes nos mais variados tipos de obraso.

Não Impermeabiliza o Solo
Os pisogramas ou concregramas permitem a passagem da água da chuva, não
impermeabilizando o solo e contribuindo para o controle das enchentes. Este fator o torna um
produto ecologicamente correto.
Reutilização do Produto
Os concregramas, após seu assentamento, podem ser retirados e reaproveitados em outra obra
ou local. Com 100% de aproveitamento das peças.
Facilidade de Manutenção
Os pisogramas, após longo tempo de uso, podem ser removidos total ou parcialmente com
grande facilidade, sendo aproveitado no mesmo local ou em outra obra. Isto facilita a
manutenção de canalizações subterrâneas e correção do leito trafegável.

