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1. Resumo 

Este trabalho visa apresentar uma tecnologia para assentamento de piso em 

áreas externas buscando soluções sustentáveis para utilização na construção civil, 

Será feita a comparação entre dois métodos de assentamento de pisos, um para o 

assentado com base em contrapiso e o outro o Piso Elevado Externo – PELEX. Os 

parâmetros analisados da comparação serão produtividade, custos e aproveitamento 

da água pluvial. O piso externo como é assentado sobre um pedestal, pode também 

ser uma opção construtiva para combater enchentes, pois o assentado sobre 

contrapiso tem um alto fator de impermeabilidade devido ao seu modo de execução. 

2. Introdução 

Segundo Bernardes (2009), as empresas construtoras que conseguem aplicar 

tecnologias que aumentem a eficiência econômica ou melhor desempenho de seus 

imóveis, estarão em vantagem no cenário da construção civil. Dessa maneira, com a 

velocidade que vem crescendo as tecnologias construtivas em dias atuais, o sistema 

de piso elevado em área externa, o qual será chamado de PELEX ao longo do 

trabalho, apresenta-se como uma alternativa viável para contribuir com esse 

desenvolvimento tecnológico. Apesar do custo elevado devido a sua tecnologia, tem 

a vantagem de ser mais rápida a sua colocação, gerando economia de tempo. A fácil 

remoção indestrutível do piso e o vazio que existe entrepiso, facilita a execução de 

instalações e a necessidade de futuras manutenções. Além dessas vantagens tem 

uma primordial para o meio ambiente que é promover o uso sustentável, pois 

possibilita o reuso das águas pluviais. 

3. Objetivo 

 Com a proposta de apresentar uma opção construtiva mais sustentável, 

inovadora, prática e eficaz, foi elaborado um estudo comparativo entre duas técnicas 

de execução construtiva, uma mais tradicional do piso diretamente assentado em 

contrapiso, e outra com o sistema de piso elevado. O objetivo especifico é apresentar 

que o PELEX apesar do alto custo, tem vantagens na aplicação sustentável com o 

reuso da água de drenagem e também praticidade e produtividade na instalação. 

 



4. Metodologia 

 Para esse estudo, foi considerada uma área externa de um edifício modelo. A 

área estudada compreende a metragem aproximada de 128 m². A partir dessa área 

foi levantada a quantidade de material necessário para executar a instalação do 

PELEX e do piso em contra piso, e então tabelou-se os dados obtidos em planilha de 

Excel. A fim de realizar a comparação dos resultados de materiais de mesma 

categoria, optou-se pela utilização de porcelanato 60x60 esmaltado para ambos os 

procedimentos. Para a obtenção de custos e aferição de tempo do método tradicional 

de assentamento de piso foram utilizadas as Tabelas de Composição de Preços para 

Orçamentos (TCPO). Já para efetivar os resultados do PELEX, por se tratar de um 

material de certo modo inovador, foram realizadas consultas diretamente com 

fornecedores. No âmbito sustentável, foi averiguada a contribuição pluviométrica da 

área em questão e apresentamos a técnica “TEC GARDEN” desenvolvida pela 

empresa REMASTER como aproveitamento da agua de chuva. 

5. Desenvolvimento 

 Como a técnica de execução de piso já vem idealizada no momento da criação 

do projeto, e um grande diferencial do PELEX é justamente o vazio do entrepiso, foi 

desconsiderado a diferença de nível entre o nível sem acabamento e o nível acabado, 

no caso do procedimento tradicional, a fim de evitar um aumento significativo no custo 

do processo devido a necessidade de enchimentos. Para o estudo do método de 

assentamento tradicional, foi levantada a quantidade de material necessária por metro 

quadrado (m²) e o tempo de execução por metro quadrado (m²) para os seguintes 

serviços: regularização e impermeabilização da laje, execução do contrapiso com 

altura aproximada de 5 cm, argamassa para assentamento de porcelanato externo, 

rejunte flexível, e o porcelanato 60 cm x 60 cm. Essas quantidades e custos 

levantados tiveram como referência a TCPO. Para o valor do porcelanato foi 

padronizado o valor de R$ 67,62 por m² em ambos os métodos. Com esses dados 

também foi possível simular uma eventual manutenção no piso. No caso do piso 

elevado, foi escolhido a placa de polipropileno por ser 100% reciclável e reciclado. Os 

valores, testes de resistências, tempo de execução e detalhamento dos componentes 

necessários, serão fornecidos pelos próprios fornecedores, os quais estão em contato 

via e-mail. Para demostrar e calcular as vantagens referentes à drenagem do PELEX, 



serão utilizados cases dos próprios fornecedores, os quais exemplificam cálculos e o 

volume de água à ser aproveitado. 

6. Resultados Preliminares 

 Os resultados obtidos para o método tradicional de assentamento de piso na 

área estudada de 128 m² foram 266 horas de trabalho, R$ 6.256,37 de mão de obra 

já somada com as Leis Sociais de 129,34% e R$ 25.145,84 de materiais. Já para o 

piso elevado, apesar de possuirmos algumas informações referentes a valores, 

optamos por não apresenta-las, a fim de elaborar uma analise mais realista assim que 

obtivemos os demais dados. Porem com o grande trabalho que vem sendo realizado, 

já podemos notar uma eficiência em relação à praticidade e aproveitamento das águas 

de drenagem. 
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