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1. RESUMO 

Este trabalho iniciou-se com o estudo dos diversos tipos de sistemas de pisos 

elevados em rochas ornamentais utilizados em obras de alto padrão. Foram 

analisados os dois principais tipos de piso elevados empregados no Brasil, 

realizando estudos de caso, visitas aos fornecedores, coletas de dados e ensaios 

laboratoriais; a partir das informações obtidas, pode-se iniciar o desenvolvimento 

de uma metodologia que permita a instalação de pisos elevados em rochas de 

forma mais segura e com reduzido índice de ocorrência de patologias. 
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2. INTRODUÇÃO 

O sistema de pisos elevados é uma solução mais prática e segura para ambientes 

que requerem a passagem de cabeamento e instalações elétricas, hidráulicas e 

de ar condicionado. Sua manutenção é mais rápida e econômica devido à 

facilidade de acesso sem a necessidade da quebra do piso. 

Com a caracterização de luxo atribuída às rochas ornamentais no mercado atual, 

houve crescimento da demanda no setor de revestimento. O aumento no mercado 

consumidor de rochas fez com que novas tecnologias e conceitos fossem 

introduzidos a fim de aperfeiçoar a produção e aplicação das peças.  

Para determinar as dimensões e o tipo de rocha a serem empregados em uma 

obra, são necessários ensaios de laboratório seguindo as normas da ABNT, a fim 

de evitar patologias e acidentes devidos a ruptura de pisos mal dimensionados. 

São importantes também os métodos de logística, aplicação e armazenagem 

durante a obra, para preservar as peças sem afetar suas características físicas e 

estéticas. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Desenvolver metodologia de aplicação de pisos elevados em rochas ornamentais. 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

Reduzir o número de patologias e acidentes em pisos elevados em rochas 

ornamentais. 



 

4. METODOLOGIA 

a) Pesquisa bibliográfica sobre pisos elevados utilizados em edificações; 

b) Visitas a empresas fabricantes de pisos elevados em São Paulo; 

c) Acompanhamento da realização de ensaios no Laboratório Falcão Bauer; 

d) Realização de ensaios com adaptações metodológicas no Instituto Mauá de 

Tecnologia; 

e) Visitas a obras que adotam a tecnologia de pisos elevados em São Paulo; 

f) Estudos de caso; 

g) Proposta de metodologia para acompanhamento e vistoria da execução de 

pisos elevados com rochas em obras civis. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Ao longo do ano, acompanhou-se a metodologia conforme o cronograma do 

trabalho. No primeiro semestre foi feita a pesquisa bibliográfica junto às visitas às 

empresas fabricantes de sistemas de pisos elevados. 

No segundo semestre, observaram-se as aplicações dos sistemas em campo 

(estudo de caso) e realizado o cálculo teórico da resistência.  

Pretende-se acompanhar os ensaios laboratoriais para comparar com o resultado 

do cálculo e apresentar uma proposta para acompanhamento e fiscalização da 

execução de pisos elevados em rochas.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Uma peça de granito de 60x60x3cm apoiada em cada quina foi modelada 

utilizando-se o software de análise estrutural STRAP. Analisou-se seu 

comportamento ao ser solicitada de duas formas, por carga uniformemente 

distribuída e por carga concentrada no meio da peça, até atingir a resistência à 

flexão máxima do granito (11MPa). Os resultados obtidos serão comparados com 

aqueles oriundos dos ensaios laboratoriais, de forma a analisar a confiabilidade do 

dimensionamento por modelagem. 

 



Figura 1 - Diagrama de tensões com carregamento uniformemente 
distribuído. 

 

Figura 2 - Diagrama de tensões com carregamento concentrado no centro 
da placa. 
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