
 

Dicas Técnicas 15 

Local de uso ou PEI? 

 

Olá equipe! 

Em outubro de 2013 a NBR 15.463 – Placas Cerâmicas para Revestimento: Porcelanato 

passou por uma revisão que entrou em vigor no início de 2014, e com isto a Portobello 

adequou toda sua comunicação de dados técnicos relativos ao desgaste alterando a 

declaração de PEI para Local de Uso. 

Apesar de muito conhecido, o PEI ainda gerava dúvidas entre os especificadores: “Para 

sala preciso de PEI 2, 3, 4 ou 5?”. Tudo que se sabia era que PEI 1 poderia ser usado 

apenas na parede, e áreas de alto tráfego deveriam receber PEI 5. Tudo que ficasse nesse 

meio termo gerava dúvidas. Muitos clientes e especificadores confundem o PEI com a 

qualidade do produto, onde este refere-se apenas à abrasão superficial do esmalte. A 

qualidade das cerâmicas depende de outros fatores, inclusive o local onde serão aplicadas. 

Outra questão que motivou a mudança foi o fato de que em produtos claros o PEI 

geralmente é alto, e em cerâmicas mais escuras se tem PEI baixo, mascarando os 

resultados que não refletiam a verdadeira qualidade ou resistência dos produtos. É como 

nos automóveis, carros pretos “riscam mais” que os brancos. Na verdade as duas tintas 



são igualmente boas e por consequência riscam igualmente, no entanto nos carros pretos 

os riscos são mais visíveis. 

Segue abaixo o quadro com as novas classificações, bem como o que cada uma 

representa. 

Parede 
Sigla 

Portobello 

Revestimento Interno 

(paredes internas, não sendo indicada a sua 

utilização em pisos) 

RI 

Fachada 

(paredes externas e fachadas. Alguns produtos 

FA também podem ser utilizados em pisos, por 

isso podem apresentar duas siglas, Ex: FA-CL) 

FA 

Pisos 
Sigla 

Portobello 

Residencial 

(tráfego leve de pessoas)  

(Áreas privativas em residências e 

condomínios) 

RE 

Comercial Leve 

(tráfego mediano de pessoas sem o trânsito de 

equipamentos) 

(Áreas comuns de condomínios, lojas sem 

estoques, corredores de hotéis, etc.) 

CL 

Comercial Pesado 

(tráfego intenso de pessoas com trânsito 

eventual de equipamentos leves) 

(hall de entrada de hotel ou ed. comercial, 

corredores secundários de shopping center, 

cozinha industrial, escolas, hospitais, museus, 

mercado de bairro, etc.) 

CP 

Industrial e Urbano  

(tráfego intenso de pessoas  e trânsito leve de 

equipamentos e veículos) 

(calçada, shopping center, supermercado, 

home center, praça, metrô, etc.) 

IU 

 

ATENÇÃO! 

As indicações de uso acima consideram apenas o desgaste superficial do revestimento. 

Para uma especificação de sucesso o projetista deverá considerar todas as 

características em conjunto: Absorção d’água, Expansão por Umidade, Atrito, 

Limpabilidade, Manchamento e Local Uso. 

Ótimas vendas!! 
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