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A piscina de alvenaria é uma das mais requisitadas e o passo a passo de sua construção não é tão                   
complicado quanto se imagina.  

As laterais da piscina receberão o concreto e será revestido com cerâmicas. O piso deverá ser feito                 
de uma forma que tenha uma ligeira queda, para escoar a água no caso de querer lavar a piscina, a                    
não ser que se usará uma bomba para sugar a água para fora. 

 

 

PASSOS PARA CONSTRUÇÃO 

1º PASSO – escolher o espaço onde a piscina ficará 

Escolher o tamanho, formato da piscina e o local onde haja maior incidência de sol durante todo o                  
dia, preferencialmente. Lembre-se que é preciso ter um bom espaço nas laterais. 

2º PASSO – escavação do terreno 

Antes de começar a escavação, defina qual vai ser a profundidade, o ideal é que seja funda o                  
suficiente para uma pessoa adulta ficar em pé, tocando os pés no fundo da piscina e a cabeça                  
ficando para fora da água, mas isto vai depender de cada um. Há quem prefira piscinas mais rasas                  
para não oferecer riscos às crianças.  

Pode-se fazer a piscina com um espaço mais fundo e outro mais raso, caso seja uma piscina com                  
um tamanho suficiente para esta divisória. também avalie o terreno para ver se no local de                
instalação não passa canos que podem ser danificados no processo de escavação. 
 
 



Nessa etapa, lembre-se que a estrutura ocupa um pouco de espaço, e por isso é necessário cavar                 
um pouco mais as laterais (cerca de 15 a 20 cm a mais).  

Após a escavação, tábuas poderão ser utilizada para firmar o solo. O ideal é que não comece a                  
construção da piscina imediatamente, logo após a escavação, é bom esperar alguns dias. 

Algumas piscinas oferecem massagem, então lembre-se de reservar com antecedência o espaço            
onde ficará a “casa de máquinas”. Este local deve ser de fácil acesso, para que a manutenção seja                  
feita com facilidade. 

3º PASSO – alvenaria 

 

Blocos de concreto poderão ser utilizados na construção das paredes da piscina de alvenaria, como              
se fosse mesmo a parede de uma casa, mas tomando o cuidado de fazer paredes “duplas”                
preenchidas com pedra de brita, garantindo uma estrutura mais reforçada para a piscina. 

E se for uma piscina maior, com medida superior a 5 metros, então será preciso construir uma                 
estrutura para dar sustentação às paredes. E não se esqueça das entradas de água da piscina e                 
também o ralo de fundo. 

 

  

 

 

 

 

 

 



4º PASSO - impermeabilização 

Após as paredes e o piso ficarem prontos, é o momento de impermeabilizar essa camada com                
massa asfáltica ou argamassa impermeabilizante, de modo que evite possíveis infiltrações na            
estrutura. 

5º PASSO – acabamento 

Pronto chegamos ao acabamento da piscina. As       
pastilhas e cerâmicas são as mais utilizadas. 

O acabamento em torno da piscina deverá ser        
anti-derrapante para não oferecer riscos.     
Lembre-se que é muito importante fazer uma       
sondagem do solo, onde a piscina de alvenaria       
será construída, para evitar problemas futuros. 

 

Agora é só limpar a piscina e encher! 

 

 

 

 

 

 

 

Um pouco mais sobre piscinas de alvenaria: brasilpiscinas.com.br/piscinas/piscinas-de-alvenaria/ 

Um pouco mais sobre construção de piscinas: brasilpiscinas.com.br/servicos/construcao-de-piscinas/ 
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