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ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS SISTEMAS CONSTRUTIVOS 

CONVENCIONAL E MONOLÍTICO EM PAINÉIS EPS PARA RESIDÊNCIAS 

UNIFAMILIARES 

 

 

Hiago Henrique Trevejo 

 

RESUMO 
 

 Com o crescimento da competitividade no setor da construção civil trazido pelo surgimento de 

inúmeras tecnologias construtivas e novos materiais, o mercado entendeu a necessidade de 

procurar sistemas mais eficientes que proporcionem melhores resultados em relação a 

produtividade, custos e qualidade. Partindo dessa premissa o trabalho tem como objetivo 

comparar o sistema convencional e o sistema monolítico em painéis EPS em relação as suas 

características técnicas e econômica, com intuito de verificar a viabilidade desse novo sistema. 

No desenvolvimento foram apresentadas as definições, os materiais utilizados, etapas 

construtivas e principais vantagens e desvantagens de cada sistema. Utilizando-se de revisões 

bibliográficas para levantamento de dados foi apresentado um quadro comparativo entre os dois 

sistemas para as mesmas características, onde pôde observar que o sistema monolítico em EPS 

se mostrou em geral mais eficiente que o convencional em relação a capacidade estrutural, 

logística, conforto do usuário, sustentabilidade e economia. Com os resultados obtidos, pôde se 

concluir que o sistema monolítico apresenta clara superioridade quando comparado ao sistema 

convencional, não só em relação aos seus custos finais, mas também em prazos reduzidos, 

melhores condições ambientais e qualidade de produto final, o que torna o sistema uma 

alternativa viável tanto tecnicamente quanto economicamente para utilização em construções 

unifamiliares. 

 

Palavras-chave: Construção civil. Monolite. Alvenaria. 

 

 

COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN CONVENTIONAL AND MONOLITHIC 

CONSTRUCTION SYSTEMS IN EPS PANELS FOR SINGLE-FAMILY 

RESIDENCES 

 

ABSTRACT 

 

With the growth of competitiveness in the civil construction industry brought by the appearance 

of numerous constructive technologies and new materials, the market understood the need to 

seek more efficient systems that provide better results in about productivity, costs and quality. 

From this premise, work aims to compare the conventional system and the monolithic system 

in EPS panels regarding technical and economic characteristics, in order to check the feasibility 

of this new system. In developing the definitions were presented, the materials used, 

applicability, constructive steps and main advantages and disadvantages of each system. Using 

bibliographical revisions to data collection was presented a comparison chart between the two 

systems to the same characteristics, where might note that the monolithic system in EPS proved 

to be generally more effective than compared to conventional structural capacity, logistics, user 
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comfort, sustainability and economy. With the results obtained, it might be concluded that the 

monolithic system presents clear superiority when compared to the conventional system, not 

only in relation to their final costs, but also on tight deadlines, better environmental conditions 

and quality of final product, which makes the system a viable alternative both technically as 

economically for use in single-family construction. 

 

Keywords: Civil construction. Monolite. Masonry. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A história do mundo mostra que a construção civil sempre existiu para atender as 

necessidades básicas e imediatas do homem sem preocupação com a técnica aprimorada em um 

primeiro momento (CORRÊA, 2009). Ainda conforme o autor, com a constituição das 

civilizações se exigiu um aperfeiçoamento do homem para atingir uma qualificação e técnicas 

mais apropriadas e vantajosas para se construir.  

“Durante muitos anos a construção civil fez a utilização de sistemas construtivos 

convencionais em habitações devido à disponibilidade no mercado, como blocos cerâmicos, 

tijolos prensados de argila e blocos de concreto” (VIANA; ALVES, 2013). Todavia segundo 

Santiago (2008 apud GARCIA 2013), a construção civil marcada por um sistema construtivo 

convencional, diante de novas tecnologias e materiais, entendeu a necessidade de 

desenvolvimento de novas práticas construtivas, procurando adquirir novas soluções industriais 

para atender demandas crescentes e características, tais como, produção padronizada, 

racionalização dos processos, flexibilidade, diminuição de desperdício, aumento de 

produtividade, além de redução no tempo de execução. Princípios do sistema industrial que vão 

de encontro com os problemas da construção artesanal.  

Segundo Reis et al. (2015) no Brasil apesar da construção civil possuir grande 

representação econômica, ela ainda é considerada atrasada em comparação ao mundo. Sendo 

para Telles (1994) esse atraso oriundo do período colonial que o país vivenciou em sua história. 

 Conforme Aro e Amorim (2004) as mudanças socioeconômicas no Brasil no final de 

1980 em meio a um ambiente competitivo, fizeram com que os indivíduos ligados a indústria 

da construção civil dialogassem sobre o atraso tecnológico e percebessem que o crescimento 

do setor dependia do comprometimento dos profissionais com a qualidade e produtividade, 

além da mudança em seu modo de agir e pensar a respeito do seu sistema construtivo. Bertoldi 

(2007) aponta que, por volta de 1990, o sistema Monolite chega ao Brasil quando foi submetido 

a análises pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo), e apesar da não 
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existência de condições tão desfavoráveis no país, o sistema se adaptou de forma satisfatória 

com a utilização em formas arquitetônicas variadas. 

Alinhado ao pensamento de desenvolvimento industrial da construção civil, segundo 

Souza (2009) por volta de 1985 foi desenvolvido um novo método por uma empresa italiana, 

denominado na ocasião sistema construtivo Monolite, constituído por painéis industrializados 

tipo sanduiche com núcleo central preenchido por uma placa de poliestireno expandido (EPS) 

e duas redes de aço leve de alta resistência, interligadas por barras de aço eletro soldadas e 

revestidas por argamassa estrutural. Ainda de acordo com o autor, o sistema foi desenvolvido 

para atender as exigências e necessidades locais de sua região, tais como, abalos sísmicos e 

variações extremas de temperaturas, com intuito de criar uma estrutura monolítica resistente a 

impactos, que agregasse isolamento termo acústico e proteção contra intempéries. 

É um método construtivo simples onde se obtém a funcionalidade, a adequabilidade a 

diversos projetos, a rapidez executiva, a utilização mínima de mão de obra comparando-se ao 

método convencional, limpeza na obra e diminuição dos desperdícios de materiais aplicados 

(GARCIA, 2009). 

Frente à importância da tecnologia e da sustentabilidade neste século e também a 

necessidade de criar métodos capazes de solucionar os problemas atuais do setor da construção, 

o trabalho tem como objetivo verificar se esse sistema possui viabilidade técnica construtiva 

para substituir o sistema convencional, promovendo uma avaliação comparativa do sistema 

construtivo monolítico em painéis de EPS com o sistema convencional para habitações 

unifamiliares em relação suas características potenciais técnicas e desempenhos, por meio da 

definição dos sistemas de uma forma geral, descrição dos materiais utilizados, processo 

construtivo e suas vantagens e desvantagens. 

Tal fato se justifica pois observa-se que a industrialização do setor da construção civil 

passa a ser um caminho natural, uma vez que se entende a necessidade de buscar processos 

mais eficientes que proporcione maior agilidade, qualidade e acessibilidade. E segundo Lueble 

(2004) o sistema monolítico em painéis EPS apresenta grande potencialidade das construções 

racionalizadas somadas a possibilidade de redução de prazos na execução da obra, eliminação 

de desperdícios e aproveitamento efetivo de mão de obra. Além do mais, proporciona uma 

solução mais sustentável, redução nos custos de fundações por se tratar de uma edificação mais 

leve se comparado à convencional e também maior flexibilidade tanto de processos produtivos 

quanto de produtos. Contudo é visto que no Brasil ainda se predomina o sistema convencional 

de construção. 
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2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente trabalho baseia-se em um método de pesquisa bibliográfica, para a 

caracterização do sistema construtivo em painéis de EPS e o sistema convencional, através do 

levantamento de dados. Este realizado por meio de revisão literária embasada em livros, artigos 

técnicos, normas regulamentadoras e revistas especializadas. 

Neste trabalho, o sistema com estrutura em Concreto Armado e fechamento em 

alvenaria, será chamado de “sistema convencional”. 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO CONVECIONAL  

 

2.2.1 Definição 

 

O sistema construtivo mais empregado no Brasil é a estrutura reticulada de concreto 

armado, vedações em alvenarias de componentes cerâmicos ou outros e revestimentos 

argamassados (SABBATINI, 2002). Conforme Souza (2012) nesse modelo os esforços da 

construção são distribuídos pelos elementos de concreto armado caracterizado por pilares, vigas 

e lajes e direcionados para fundação, sendo as alvenarias utilizada apenas como elemento de 

vedação para o preenchimento dos vãos. 

De acordo com Souza (2012), o sistema convencional ainda impera no país devido à 

forte cultura construtiva brasileira e a maior necessidade de planejamento no caso de outros 

métodos construtivos, apesar da sua baixa produtividade, grande desperdício e resíduos 

deixados quando utilizada esta técnica. Porém Vasques (2014) discorre que “o país já mostra 

indícios de dominar a tecnologia de obras industrializadas, tanto na área industrial quanto na 

residencial, possibilitando a execução de construções com rapidez e qualidade”. 

 

2.2.2 Alvenaria de vedação 

 

Alvenaria consiste em um conjunto de blocos artificiais ou componentes naturais, 

sistematicamente organizados, unidos por uma argamassa ou não, constituindo um maciço que 

deve apresentar resistência, durabilidade e impenetrabilidade (ARAÚJO, 1995.). Devem 
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suportar tão somente o peso próprio e cargas de uso, como armários, objetos fixados entre 

outros (THOMAZ et al., 2009). 

Atualmente, a alvenaria é a técnica mais utilizada para o fechamento de paredes de 

edifícios, muros a monumentos, sendo os blocos mais vulgares de cerâmica e de concreto 

(SOUZA, 2012). Ainda conforme o autor as paredes de alvenaria de vedação com blocos 

cerâmicos são comumente executadas com blocos vazados de seis ou oito furos. 

Segundo Nascimento (2004) uma das principais funções da alvenaria de vedação é a 

de separar ambientes, seja entre ambientes internos ou em relação à ambientes externos, 

servindo como freios, barreiras ou filtros para ações quase sempre heterogêneas.  

 

2.2.2.1 Materiais  

 

“Na alvenaria de vedação poucos materiais são comumente utilizados, os principais 

são os blocos e a argamassa de assentamento ” (SANTOS, 2013). Formando, quando juntos um 

conjunto rígido e coeso. 

Com relação aos blocos de acordo com Salgado (2009, apud ALMEIDA 2012) para a 

execução das alvenarias tem-se diversos tipos de elementos dentre os quais destacam: os tijolos 

cerâmicos, os blocos cerâmicos ou blocos de concreto. Contudo o objetivo dessa diretriz são os 

blocos cerâmicos furados.  

Almeida (2012) discorre que os blocos cerâmicos têm como matéria-prima a argila, e 

durante seu processo de transformação passam por uma queima em temperatura que variam 

entre 900°C e 1100°C.  

Conforme NBR 15270 (2005) os blocos cerâmicos, apesentados na figura 1, são 

definidos como sendo um componente de alvenaria em forma de um prisma reto, que possui 

furos prismáticos ou cilíndricos perpendiculares às faces que os contém.  Ainda conforme a 

mesma norma os blocos possuem dimensões nominais variadas, indo desde, (9x9x19) cm até 

(24x24x39) cm correspondendo a (largura x altura x comprimento).  
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Figura 1 – Blocos cerâmicos furados 

                  

Fonte: Milito (2009) 

 

Em relação a argamassa temos argamassas de cimento são utilizadas em alvenarias de 

alicerces, chapisco e nos revestimentos onde exigem condições de impermeabilidade. 

As argamassas de cal são utilizadas para emboço e reboco e assentamento de 

alvenarias de vedação. Argamassas mistas são empregadas nas alvenarias estruturais 

ou de vedação, nos contrapisos, no assentamento de revestimentos cerâmicos em pisos 

ou paredes, no preparo de paredes e pisos para receberem revestimentos cerâmicos 

aplicados com argamassa colante, e nos emboços de forros e paredes (FIORITO, 

1994). 

 

Segundo Lima (2012) para o uso em alvenaria são normalmente utilizadas as 

argamassas mistas para assentamento, composta de areia, cimento, cal e água na proporção 

1:2:8. O autor ainda discorre que suas principais características no estado plástico são a 

plasticidade, trabalhabilidade, a retenção de água e o tempo de endurecimento. Já no estado 

endurecido, os pontos mais importantes a serem observados são a aderência e a resistência a 

compressão.  

Conforme Almeida (2012) a argamassa utilizada para o assentamento dos blocos pode 

ser industrializada ou preparada em obra e devem atender aos requisitos estabelecidos pela 

norma.   

 

2.2.3 Procedimento construtivo convencional 

 

2.2.3.1 Fundação 

 

O tipo de Fundação adequado para sua obra pode ser definido levando em 

consideração a carga do edifício, tipo de solo, profundidade do lençol freático, entre outros 

fatores (M²OBRAS, 2018). Ainda segundo o autor, os dois sistemas mais utilizados para 

construções de residência unifamiliar são: viga baldrame (constituídas de ferragens e concreto, 

executadas em locais onde irão subir as paredes) com estacas (buracos feitos nos solos, 
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geralmente nas quinas do baldrame, com profundidade mínima de 3 metros, com finalidade de 

suporte ao baldrame para que não afunde) ou baldrame com sapatas (geralmente utilizadas para 

edificações com pavimento superior, executadas com profundidade menores que 3 metros).  

A execução do conjunto é simples, conforme ConstruFácilRJ (2018) primeiramente se 

faz a locação do projeto, com a marcação do alinhamento do terreno para que se tenha uma 

noção do lote em si e posteriormente se executa a montagem do gabarito em função da leitura 

da planta, conforme a figura 2. 

 

Figura 2 – Processo de locação de obra        

 

Fonte: ConstruFácilRJ (2018) 

 

Segundo ConstruFácilRJ (2018), após a locação se inicia a abertura das valas, onde 

será confeccionado o baldrame, juntamente com a abertura dos furos das estacas (geralmente 

brocas), em paralelo a isso são preparados in loco as ferragens usadas no baldrame e na 

fundação. Ainda conforme o autor, feito as aberturas, são montadas então as fôrmas nas valas 

do baldrame, em seguida colocadas as armaduras nas mesmas e nos furos das estacas e para a 

finalização do elemento é feita a concretagem. A figura 3 aponta o processo de abertura das 

valas com as fôrmas devidamente colocadas. 

 

Figura 3 – Aberturas das valas do baldrame 

 

Fonte: ConstruFácilRJ (2018) 
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De acordo com a revista digital AECweb (2018) posteriormente a execução do alicerce 

deve ser feita a impermeabilização do mesmo para impedir o avanço da umidade do solo por 

capilaridade até pilares, paredes e lajes, afim de evitar infiltrações, fissuras e até mesmo 

destacamento de revestimento, como mostra a figura 4. 

 

Figura 4 – Baldrame impermeabilizada 

 

Fonte: m²obras (2018) 

 

2.2.3.2 Alvenaria 

                  

“Depois de, no mínimo, um dia da impermeabilização, serão erguidas as paredes 

conforme o projeto de arquitetura” (MILITO, 2009).   

Conforme ConstrufácilRJ (2018), o processo se inicia pela marcação, que se 

caracteriza pela modulação da primeira fiada sobre a baldrame ainda sem a utilização de 

argamassa para ordenar a sequência e assim evitar pedaços no meio da parede, uma vez que, se 

isso acontecer pode gerar fissuras e trincas na parede futuramente. Ainda conforme o autor, 

posteriormente a modulação deve ser feito o assentamento da primeira camada, 

preferencialmente iniciada pelos cantos, e após todo o assentamento deve ser verificado o 

prumo, nível e alinhamento, conforme aponta a figura 5. 

 

           Figura 5 – Modulação e assentamento da primeira fiada 

   

                                   Fonte: ConstruFácilRJ (2018) 
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Consequentemente a execução da primeira fiada, se inicia o processo de elevação da 

parede. Neste segundo Santos (2013), as fiadas vão sendo executadas uma sobre as outras de 

forma que as juntas verticais sejam descontínuas para garantir o efeito de amarração. Os cantos 

são comumente levantados primeiro porque, desta forma, o restante da parede será erguido sem 

preocupações de prumo e horizontalidade, pois estica-se uma linha guia entre os dois cantos já 

levantados, fiada por fiada (MILITO, 2009). Ainda que as linhas-guia facilitem bastante o 

controle do alinhamento, do nível e do prumo, a cada 3 ou 4 fiadas no máximo deve ser 

conferida a horizontalidade, o nível e o prumo da parede (CONSTRUFÁCILRJ, 2018). Quando 

as paredes atingirem a altura de 1,5m aproximadamente, deve-se providenciar o primeiro plano 

de andaimes (MILITO, 2009) assim até que chegue em sua altura final. A visualização da 

conferencia do prumo e também da elevação da parede, está apontada na figura 6 e figura 7. 

 

 Figura 6 – Verificação do prumo                Figura 7 – Montagem da alvenaria 

       

Fonte: Milito (2009)                                                Fonte: ConstruFácilRJ (2018) 

 

Conforme Milito (2009) deve se ressaltar que durante a execução das alvenarias já 

devem ser previstos os vãos de janelas e portas, sendo os vãos das portas destacados a partir da 

primeira fiada, enquanto os das janelas destacados a partir da altura do peitoril determinado em 

projeto. Ainda conforme o autor esses vãos já devem vir somados com os espaçamentos dos 

batentes. 

A amarração dos cantos e da parede interna com as externas, se faz através de pilares 

de concreto, pois não se consegue uma amarração perfeita entre paredes devido às diferenças 

de dimensões (MILITO, 2009). Segundo ConstrufácilRJ (2018) para interligar a alvenaria com 

a estrutura, costuma-se usar pequenas barras de aço inseridas no pilar e na junta da alvenaria 

(chamadas comumente de “ferros-cabelo”). 
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ConstrufácilRJ (2018) aponta que durante essa fase construtiva ainda são feitas 

pequenas vigas de concreto sobre e sob as aberturas das alvenarias, como vãos de portas e 

janelas, para evitar trincas nos cantos desses vãos. Segundo Milito (2009) essas pequenas vigas 

podem ser tanto pré-moldadas como moldadas no local, conforme aponta a figura 8. 

                                             

Figura 8 – Verga e contra verga em alvenaria 

               

Fonte: ConstruFácilRJ (2018) 

 

2.2.3.3 Estrutura 

 

Entende-se como estruturas as partes que compõem a sustentação da edificação, que 

tem como função resistir a cargas como por exemplo: vigas, pilares e lajes (GARCIA, 2009). 

Os pilares ou colunas são posicionadas no encontro das paredes, ou no meio quando o 

vão é superior a 4 metros, na maioria das vezes as colunas possuem a mesma largura da parede 

sem revestimento e por isso ficam escondidas quando a casa fica pronta (PRACONSTRUIR, 

2018). 

De acordo com Garcia (2009), o material usado para confecção dessas peças é o 

concreto armado, formado pela associação do concreto produzido in loco e da armadura, que 

conforme o mesmo é projetada levando-se em consideração que os dois materiais resistam 

juntos aos esforços. 

Conforme ConstrufácilRJ (2018), o processo executivo dos pilares se inicia com a 

colocação da armadura devidamente amarradas aos arranques deixado pela fundação para dar 

ligação entre as estruturas, em seguida é montado toda a caixaria em torno da armadura e por 

fim feito a concretagem do elemento. Esta configuração do pilar se encontra demonstrado na 

figura 9. 
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Figura 9 – Configuração de montagem dos pilares 

 

Fonte: Praconstruir (2018) 

 

Segundo Praconstruir (2018), as vigas são apoiadas nos pilares e ficam localizadas 

acima da alvenaria, sendo cada viga dimensionada para suportar e distribuir o peso da laje para 

os pilares. Ainda conforme o autor, para sua confecção deve primeiramente montar a fôrma da 

viga, verificando alinhamento e prumo para que não haja vazamentos. Logo após se insere a 

armadura, sendo suas barras amarradas nas barras sobressalentes do pilar. Depois de 

posicionadas é feito a concretagem da peça, conforme a figura 10. 

 

                                  Figura 10 – Configuração de montagem das vigas 

               

                                                             Fonte: Praconstruir (2018) 

 

2.2.3.4 Instalações complementares 

 

Após a construção das paredes, é preciso “rasgá-las” para embutir as instalações 

hidráulicas e elétricas (SOUZA, 2012). Com posterior preenchimento com argamassa. 

(CONSTRUFÁCIL, 2018). Esta etapa demonstra ser um dos principais fatores para o grande 

desperdício de material desse sistema. 
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A seguir nas figuras 11 e 12, temos as instalações hidráulicas e elétricas embutidas na 

alvenaria, após a abertura da mesma. 

 

Figura 11 –Instalação hidráulica                Figura 12 –Instalação elétrica 

           

Fonte: Téchne (2018)                                  Fonte: Equisysthem (2018) 

     

2.2.3.5 Revestimento e acabamento 

 

             Conforme ConstruFácilRJ (2018), o revestimento é executado em três camadas, são 

elas, chapisco, emboço e reboco, comumente realizada com uma colher de pedreiro, por 

lançamento manual ou com o auxílio de uma peneira. Ainda conforme o autor primeiro é 

aplicado o chapisco, com a finalidade de deixar a superfície mais áspera, para que a parede 

tenha uma melhor aderência as camadas seguintes.  

Conforme ConstruFácilRJ (2018) a segunda etapa é caracterizada pelo emboço, 

realizado como uma camada de regularização, com a função de aprumar e nivelar a parede 

corrigindo suas imperfeições. O autor ainda comenta que o acabamento deve ser realizado 

através de sarrafeamento e desempeno. 

Por fim se realiza o reboco como última camada, que de acordo com ConstruFácilRJ 

(2018), é uma aplicação de argamassa mais fina sobre o emboço para dar melhor aspecto a 

superfície do revestimento. A figura 13 abaixo, apresenta as camadas de aplicação do 

revestimento argamassado na alvenaria. 

 

                    Figura 13 – Camadas do revestimento argamassado 

                      

                                             Fonte: Filho et al. (2001) 
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2.2.4 Vantagens e desvantagens 

 

Souza (2012) apresenta algumas vantagens em relação ao uso desse sistema 

convencional, são elas: 

 Bom isolamento térmico e acústico; 

 Boa estanqueidade em relação a água; 

 Excelente resistência mecânica ao fogo; 

 Excelente durabilidade do material; 

 Facilidade e baixo custo dos materiais; 

 Facilidade de produção por montagem ou conformação; 

 Excelente versatilidade e flexibilidade; 

 Ótima aceitação pelos usuários e sociedade. 

De acordo com Viana e Alves (2013), para a execução desse modelo não se faz 

necessário ter uma mão de obra especializada, sendo está uma de suas principais vantagens. 

Porém, como todo e qualquer sistema construtivo, este apresenta também algumas 

desvantagens, que de acordo com Viana e Alves (2013) são: 

 Elevado tempo de execução provocado pela baixa produtividade; 

 Elevado peso; 

 Alto produção de entulhos e desperdício de materiais; 

 Retrabalhos, como nas instalações de elétrica e hidráulica. 

Almeida (2012) ainda pontua que a falta de controle executivo e uma mão de obra 

pouco qualificada desse método acarreta em um aumento de custo, tempo e diminuição da 

qualidade. 

 

2.3 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO MONOLÍTICO 

 

2.3.1 Origem 

 

O método construtivo com painéis industrializados, no modelo sanduíche com núcleo 

de poliestireno expandido e telas eletro soldadas, foi desenvolvido por uma empresa italiana 

chamada Monolite, por volta de 1985, na ocasião denominado Método Monolite (GARCIA, 

2009). Segundo Alves (2015), a proposta desse sistema tinha como intuito criar uma estrutura 

monolítica que não desmoronasse e acrescentassem elementos de isolamentos termo acústico 
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totalmente estanque a intempéries, para atender características próprias de suas regiões como, 

por exemplo, terremotos. Sendo sua tecnologia baseada em conceitos da engenharia onde se 

obtém peças estruturais mais leves consideravelmente delgadas e de alta resistência (GARCIA 

et al., 2013). 

 

No geral percebe-se que é um método construtivo simples onde obtém a 

funcionalidade, adequabilidade a diversos projetos, rapidez executiva, utilização 

mínima de mão de obra comparando-se ao método convencional, limpeza na obra e 

diminuição dos desperdícios de materiais aplicados. (GARCIA, 2009) 

 

No Brasil, esta tecnologia, é trazida na década de 90, quando o sistema construtivo foi 

submetido a análise pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo), onde foram 

feitos todos os testes e ensaios normativos exigidos para comprovação de sua eficiência 

(BERTOLDI, 2007). E apesar de não existir condições tão desfavoráveis, o sistema se adaptou 

de forma satisfatória com a utilização em formas arquitetônicas variadas e em razão de suas 

vantagens e facilidades de execução (BARRETO, 2017). 

 

2.3.2 Composição do painel 

 

Segundo Bertoldi (2007), os painéis pré-fabricados componentes do sistema 

construtivo são formados por dois elementos básicos: poliestireno expandido e aço, sendo o 

primeiro utilizado como núcleo e o segundo utilizado como armadura principal e secundária na 

forma de telas eletro soldadas e armadura transversal utilizada como elemento de ligação para 

formação do painel. Ainda de acordo com o autor o sistema é finalizado em obra onde o painel 

recebe revestimento de concreto e/ou argamassa. A função estrutural conforme aponta Bertoldi 

(2007) é garantida pelas das malhas de aço eletro soldadas juntamente com argamassa 

estrutural, já a função de qualidade termo acústica e fica garantida pelo EPS. 

Com a malha de aço a argamassa forma verdadeiros micropilares ao longo da parede 

resultando em uma edificação monolítica, resistente até a abalos sísmicos (LUEBLE, 2004). 

Segundo Duarte e Carneiro (2015) “Uma edificação utilizando-se desse método construtivo 

pode atingir vários andares, suportando 100% cargas estruturais, ou seja, não há necessidade de 

pilares e vigas dependendo do projeto”. 

Téchne (2012 apud BARRETO, 2017) aponta que as placas de poliestireno expandido 

(EPS) têm faces planas e possuem dimensões de 1200 mm de largura e 50mm, 80mm, 100mm 

ou 120 mm de espessura. Em relação a sua altura Bertoldi (2007) discorre que os painéis podem 
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ser produzidos com até 4 metros, adaptando-se as mais diversas necessidades estruturais de 

projeto. Ainda conforme o autor as placas são estruturadas com telas de aço com bitolas entre 

2,1 mm a 5 mm de diâmetro e malhas com aberturas a partir de 50 mm x 50 mm, sendo essas 

interligadas entre si por conectores eletrosoldados, formando uma treliça. 

Posteriormente, no processo construtivo recebem em cada uma de suas faces, uma 

camada de microconcreto de fck = 25 Mpa com espessura mínima de 3,5 cm (TÉCHNE, 2012 

apud BARRETO, 2017). A composição do painel e a vista em corte do mesmo, estão 

apresentados na figura 14 e 15. 

 

        Figura 14 –Painel modular                 Figura 15- Corte tipico dos paineis 120mm e 150 mm                                                                                                                

             

                 Fonte: Santos (2015)                                Fonte: Termotécnica (2018) apud Alves (2015) 

 

2.3.3 Características técnicas dos componentes do painel 

 

2.3.3.1 Poliestireno expandido (EPS) 

 

Segundo a ABRAPEX (2018) - associação brasileira de poliestireno expandido -, a 

descoberta do material ocorreu na Alemanha, por volta de 1949, pelos químicos Fritz Stastny e 

Karl Buchholz. Ainda conforme o autor, no Brasil o material é comumente conhecido como 

“isopor” marca registrada pela empresa Knauf isopor Ltda., porém sua nomenclatura técnica é 

dada por poliestireno expandido, sendo internacionalmente conhecido pela sigla EPS de acordo 

com a norma DIN ISO-1043/78.  

Derivado do petróleo o poliestireno é obtido a partir da polimerização do monômero 

de estireno em água. Durante o processo produtivo é adicionado ao material gás pentano, não 
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CFC, que de acordo com a ABRAPEX (2018), não compromete o meio ambiente por ser um 

hidrocarboneto que se deteriora rapidamente pela reação fotoquímica com os raios solares. 

Segundo ACEPE (2018) - Associação Industrial do Poliestireno Expandido - esse gás pentano 

servirá posteriormente como agente expansor para transformação final do poliestireno ao estado 

de baixo peso e forma celular expandido. 

Sendo o EPS de características plástica o material tem propensão a pegar fogo e, por 

conta disso, segundo Alves (2015) são acrescidos ainda na fase de polimerização aditivos que 

irão proporcionar ao material maior resistência ao fogo inibindo a ignição e a propagação do 

mesmo. 

EPS Brasil (2014), discorre que como resultado final se obtém um material plástico 

celular rígido em formato esférico de até 3 milímetros de diâmetro, que poderá chegar a um 

aumento de até 50 vezes sua dimensão original durante seu processo de expansão, como mostra 

a figura 16. Além do mais o material é considerado um dos mais ecológicos e seu uso na 

construção civil é um dos menos comprometedores do meio ambiente (DUARTE; CARNEIRO, 

2015) 

 

Figura 16 – Esferas de EPS, antes e depois da expansão 

 
Fonte: ACEPE (2018) 

 

2.3.3.2 Processo de fabricação dos blocos de EPS 

 

Conforme Bertoldi (2007), nas instalações dos produtores de EPS para a obtenção dos 

blocos o poliestireno expansível deve passar por um processo de transformação física sem 

alteração química, essa transformação processa-se em três etapas: pré-expansão, maturação e 

moldagem.                                           

Bertoldi (2007), discorre que na primeira etapa as minúsculas pérolas de poliestireno 

incorporadas com pentano são submetidas a altas temperaturas que giram entre 80 a 110° C por 

meio de vapor d’água em maquinas pré-expansoras. Esse processo faz com que haja a dilatação 
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e retirada do gás pentano do interior das pérolas, fazendo com que o poliestireno vá perdendo 

densidade e ganhando volume.                                         

Na segunda etapa ocorre a maturação do material, onde de acordo com De Sá (2017), 

o EPS após pré-expansão e transferido por meio de ar comprimido para silos, onde ficarão por 

cerca de 6 horas, pois o material nesse período continua expandindo. Futureng (2018), descreve 

que durante o processo de estabilização do material, o resfriamento do mesmo gera um vácuo 

no interior das células, que durante o repouso é preenchido por ar circundante. 

Na terceira etapa transcorre a moldagem final, onde segundo Bertoldi (2007) o 

poliestireno expandido depois de estabilizado é transferido para os moldes, onde será exposto 

novamente a vapor aquoso a uma temperatura de 110 °C para que as pérolas grudem entre si se 

unificando e tomando o formato do molde desejado. Estando assim prontos para serem 

utilizados ou recortados para posterior aplicação. 

                          

Para uso na construção civil, são fabricados produtos com processo de moldagem 

direta ou subprodutos recortados de blocos de poliestireno. Estes subprodutos dos 

blocos de poliestireno são produzidos com auxílio de equipamentos chamados 

recortadores ou pantógrafos com os quais se efetuam recortes dos blocos, sendo este 

o processo de produção do núcleo dos painéis utilizados no sistema construtivo, em 

análise. (BERTOLDI, 2007) 

 

Ao final da produção se obtém uma espuma termoplástica composta por 98% de ar e 

2% de poliestireno, que conforme ABRAPEX (2018) - associação brasileira de poliestireno 

expandido - “é um material essencialmente na cor branca, fisicamente estável, inodoro, não 

poluente, de excelente qualidade isolante em temperaturas de -70° a 80 °C e 100% reciclável e 

reaproveitável podendo voltar as suas condições de matéria prima”. A seguir na figura 17, temos 

o bloco de EPS pronto após todo seu processo de fabricação. 

 

Figura 17 – Blocos de EPS 

 

Fonte: Braco distribuidora (2018) 
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2.3.3.3 Tipos de EPS 

 

O MUNDO DO ISOPOR (2018) indica que a escolha do tipo de matéria prima e do 

processo de transformação física, permite alcançar uma ampla gama de tipos de EPS com 

densidades, massa e volume específicos. A partir dessas especificidades é que surgem diferentes 

classes e tipos de EPS, cada qual com suas determinadas resistências e rigidez. 

Com relação aos tipos segundo Barreto (2017), são fabricados sete diferentes tipos de 

EPS, sendo que para os painéis monolíticos, se utilizam o tipo 7 que possui maior densidade 

aparente, maior resistência e menores valores de condutividade térmica.  

No quadro 1 são apresentados os sete tipos de painel EPS fabricados e seus respectivos 

valores em relação as suas características básicas.   

 

Quadro 1 – Propriedades dos painéis de EPS 

 

TIPOS DE EPS 

 

PROPRIEDADES 

NORMAS 

método 

 
Unid. 

 
Tipo 

1 

 
Tipo 

2 

 
Tipo 

3 

 
Tipo 

4 

 
Tipo 

5 

 
Tipo 

6 

 
Tipo 

7 

Densidade 

Aparente 

Nominal 

 
 

NBR 11949 

 

 

Kg/m³ 

 

 

10 

 

 

12 

 

 

14 

 

 

18 

 

 

22,5 

 

 

 27,5 

 

 

32,5 

Densidade 

Aparente 

Mínima 

 
 

NBR 11949 

 

 

Kg/m³ 

 

 

9 

 

 

11 

 

 

13 

 

 

16 

 

 

20 

 

 

25 

 

 

30 

Condutividade 

Térmica máxima 

(23°C) 

 
 

NBR 12094 

 

 

w/m.K 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

0,042 

 

 

0,039 

 

 

0,037 

 

 

0,035 

 

 

0,035 

Tensão por 

Compressão com 

Deformação de 

10% 

 
 
 

NBR 8082 

 

 

 

Kpa 

 

 

 
≥33 

 
 
 

≥42 

 
 
 

≥65 

 

 

 
≥80 

 

 

 
≥110 

 

 

 
≥145 

 

 

 
≥165 

Resistência  

Mínima à flexão 

 
ASTM C-

203 

 

Kpa 

 
≥50 

 
≥60 

 
≥120 

 
≥160 

 
≥220 

 
≥275 

 
≥340 

Resistencia 

Mínima ao  

cisalhamento 

 
 

EM-12090 

 

 

Kpa 

 

 
≥25 

 

 
≥30 

 

 
≥60 

 

 
≥80 

 

 
≥110 

 

 
≥135 

 

 
≥170 

Flamabilidade 

(se material 

Classe F) 

 
 

NBR 11948 

 

 

Material Retardante a Chama 

Fonte: adaptado de ABRAPEX (2018) 
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Segundo ABRAPEX (2018), em relação as classes temos: Classe P e classe F. Sendo 

que o que difere as duas é o fator antichamas, os materiais de classe P não são retardantes à 

chama já os de classe F são matérias retardantes à chama, ou seja, os materiais de classe F ao 

entrar em contato com o fogo se contrai inibindo assim a combustão, como mostra a figura 18. 

 

   Figura 18 – reação ao fogo do EPS classe F. 

       

                                              Fonte: ACEPE (2018) 

 

Conforme MANUAL DE UTILIZAÇÃO EPS NA CONSTRUÇÃO CIVIL (2006 

apud DE SÁ, 2017), os blocos devem ser identificados cada qual por uma etiqueta contendo o 

tipo e a classe do produto, além de conter a marca d’água com logotipo da ABRAPEX. 

 

2.3.3.4 Tela soldada de aço e conectores 

                     

As malhas utilizadas no sistema de painéis monolíticos são produzidas com aço de alta 

resistência, com tensão última acima de 600 Mpa, com limite de escoamento fyk ≥ 600 N/mm² 

e limite de ruptura, ftk ≥ 680 N/mm² (SOUZA, 2009). Ainda conforme o autor o material pode 

ser do tipo comum zincado, galvanizado, adequados as necessidades de aplicação e que 

garantam a estabilidade e integridade ao longo dos anos.  

De acordo com Souza (2009) as faces do painel são interligadas por conectores para 

assegurar a estabilidade geométrica durante o manuseio, esses conectores são posicionados em 

ângulos de 45° e matem as telas a uma distância de 1,0 cm das faces da placa. 

 

2.3.4 Tipos de painéis  

 

Pela flexibilidade que o sistema apresenta, poderão ser produzidos os mais variados 

tipos de painéis atendendo, assim, as mais diversas necessidades (BERTOLDI, 2007).  Ainda 

conforme o autor se destaca: painéis simples de vedação ou/e portantes, painel duplo, painel 

laje e painel escada, ilustrados a seguir pela figura 19, 20 e 21. 
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Figura 19 – Painel duplo               Figura 20 – Painel simples 

     

                         Fonte:  Alves (2015)                                  Fonte: Alves (2015) 

                                          

                                                   Figura 21 – Painel escada 

      

                                       Fonte: M2 Emmedue (2012) apud Barreto (2017) 

 

Se tratando de edifícios Alves (2015) aponta que “ na construção de prédios com vários 

pavimentos os painéis principais de sustentação devem ser os duplos, com espaço variados entre 

eles, conforme a altura do edifício”. Já para edifícios com até 4 pisos Bertoldi (2007) fala que 

poderá ser aplicado os painéis simples com estrutura portante. 

 

2.3.5 Etapa construtiva do sistema monolítico 

 

Consoante a Duarte e Carneiro (2015), o sistema monolítico com painel EPS consiste 

das seguintes etapas:  

 Aspecto de projeto; 

 Fundação; 

 Estrutura; 

 Instalações; 

 Acabamento. 
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Téchne (2007 apud DE SÁ 2017) explica que “a execução do sistema deve ser feita 

pelo profissional experiente na área, passando por uma sequência de treinamentos, a fim de 

minimizar as perdas e o tempo de execução”. 

 

2.3.5.1 Aspecto do projeto  

 

Segundo Bertoldi (2007) “para uma melhor racionalização na aplicação do sistema 

construtivo deve-se levar em consideração seu aspecto dimensional, desde a elaboração do 

projeto”. Assim para esse sistema conforme o mesmo autor deve se pensar antes mesmo de sua 

execução em toda sua modulação e coordenação dimensional, pois com isso possibilitará a 

correta fabricação de seus produtos e maior racionalização e produtividade. 

“O sistema monolítico para painéis EPS permite bastante flexibilidade de projeto e 

atende todos os requisitos arquitetônicos e de instalações como nos métodos convencionais de 

construção” (DUARTE; CARNEIRO, 2015).  

De acordo com Bertoldi (2007), para o sistema é utilizado painéis simples com função 

estrutural, porém para esse modelo há uma restrição de pavimentos, podendo atingir até 4 

andares. O autor ainda relata que para obter maiores níveis de pavimentos se faz necessário 

trocar os painéis simples por painéis duplos, pois esses são compostos por armaduras adicionais 

e, posteriormente, serão preenchidos em seu miolo com concreto. 

 

2.3.5.2 Fundação 

 

Pelo fato do sistema ser baseado em uma estrutura leve, Duarte e Carneiro (2015) 

aponta que por consequência ocorrerá economia na armação das fundações, assim de modo 

geral as fundações podem ser de carácter simples, ou seja, nessas condições podem ser 

utilizadas sapatas corridas ou radier. De acordo com Souza (2009), naturalmente quem irá 

definir as soluções definitivas para as fundações será o projeto estrutural. 

Armadas as fundações de acordo com o cálculo estrutural, após o término das 

fundações e sistemas de esgoto devem ser fixados arranques de aço de 5 mm com 30 cm acima 

do piso, alinhados pelo gabarito da obra, onde serão posteriormente fixados os painéis 

monolíticos (TÉCHNE, 1998). Esses arranques deverão ser dispostos a 20 cm de distância entre 

si Segundo Alves (2015). 



24 

 

Segundo Bertoldi (2007), vale se ressaltar que esses arranques são de suma 

importância para o sistema construtivo, pois serão eles os responsáveis pela continuidade 

estrutural entre parede e fundação. 

A figura 22 apresenta a fundação do tipo radier finalizada em obra, com os arranques 

de espera dos painéis já fixados. 

 

Figura 22 – Radier com arranques fixados 

    

      Fonte: Cassaforma (2018) 

 

Já a figura 23, aponta a fundação do tipo sapata, ainda em processo de finalização e 

cura, com os aranques já fixados. 

 

   Figura 23 – Sapata corrida com arranques fixados 

   

Fonte: Lueble (2002) 

 

2.3.5.3 Estrutura  

 

Nesta etapa o painel é manuseado e colocado na posição por um funcionário apenas, 

o que simplifica e acelera a montagem, além de dispensar a necessidade de mão de obra 

especializada e formação de equipes especiais (ALVES, 2015). Ainda conforme o autor, o 

montador deve fixar os painéis nos arranques, tanto de um lado quanto do outro, com o auxílio 

de um grampeador, utilizando grampos compatíveis com o aço que prende as malhas aos painéis 

(CA-60). De acordo com Bertoldi (2007), as etapas de execução deste sistema construtivo não 
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requerem o uso de ferramentas complexas e pesadas, como gruas ou guinchos, e nem mesmo 

mão de obra especializada, pois os painéis apresentam leveza e são de fácil manuseio. 

Conforme Bertoldi (2007), recomenda-se o uso de grampeadores pneumáticos para 

melhor produtividade e padronização, porém também pode ser executada de forma manual por 

meio de alicates e arames. 

 Segundo Duarte e Carneiro (2015) os painéis são instalados na vertical e trabalham 

como uma estrutura da edificação, recebendo as cargas e distribuindo de maneira uniforme pela 

fundação. Ainda conforme os autores, os painéis são amarrados entre si por meio de abas de 

transpasse já fornecidas nos mesmos, com auxílio de arame recozido.  

Em relação as aberturas de vãos e esquadrias, os painéis, sob consulta, são fornecidos 

com qualquer tipo de abertura de portas e janelas, conforme projeto arquitetônico (BARRETO, 

2017). No entanto, as aberturas podem ser feitas no canteiro de obra, onde são realizadas 

cortando-se o painel com maquita na medida desejada, neste caso os esforços devem ser 

projetados para que ocorram estes cortes (MONOLITE, 2018). 

A figura 24, apresenta a colocação do painel nos arranques, demonstrando sua 

facilidade de manuseio e aplicação: 

 

Figura 24 – Facilidade de montagem dos painéis 

 

Fonte: Alves (2015) 

 

A figura 25, aponta a execução do grampeamento do painel junto aos arranques: 

 

Figura 25 – Grampeador para amarração dos painéis nos arranques 

 

Fonte: Alves (2015) 
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De acordo com De Sá (2017), para se garantir o prumo e alinhamento das placas, é 

utilizado réguas de alumínio que se fixam horizontalmente a uma altura de 2 metros do piso. Já 

para assegurar a verticalidade segundo Duarte e Carneiro (2015), são utilizadas escoras na 

diagonal e perpendicular as réguas, espaçadas de quatro a cinco metros como garante, conforme 

figura 26. 

 

Figura 26 – Réguas e escoras em obra 

 

Fonte: Comercial Betel (2018) apud Alves (2015) 

 

Após montagem e correto posicionamento dos painéis, é necessário que se efetue a 

colocação de telas de reforços em locais específicos, pois elas irão dar continuidade estrutural, 

tornando a estrutura metálica continua (BERTOLDI, 2007). 

Esses reforços são utilizados em situações que exigem um maior esforço da armadura, 

como nos vértices de vãos de portas e janelas, passagem de ar condicionado e encontro de placas 

perpendiculares (DUARTE; CARNEIRO, 2015). Ainda conforme os autores se tem 3 modelos 

básicos de reforços: Tipo “liso”, tipo “U” e tipo” L”, sendo todos fixados com arame recozido 

ou grampeadores utilizando o mesmo aço e mesmas dimensões da malha. 

Duarte e Carneiro (2015), discorrem que o tipo “liso” usado com função de reforçar 

cantos de portas e janelas onde há o acúmulo de esforços, a fim de evitar o aparecimento de 

trincas e fissuras e também usado como o fechamento de recortes para passagem de tubulações, 

o Tipo “U” é usado com função de reforçar vãos de portas e janelas, funcionando como verga 

e contra verga, já o Tipo “L” é usado com função de reforço no encontro perpendicular de 

painéis tanto do lado interno quanto externo, ou seja, serve como uma cantoneira. 

A seguir, na figura 27 temos a representação dos tipos de reforços indicados para o 

sistema monolítico. 
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Figura 27 – Tipos de telas de reforços 

 

Fonte: Termotécnica (2018) apud Alves (2015) 

 

A figura 28, apresenta os reforços aplicados nos painéis já montados em obra. 

 

Figura 28 – Reforços aplicados em encontro de painéis, contornos e cantos de portas  

 

Fonte: Monoforte (2018) 

 

 2.3.5.4 Instalações complementares 

 

Conforme Duarte e Carneiro (2015), as instalações em geral são as mesmas utilizadas 

em edificações convencionais, com as mesmas características de material e dimensionamento. 

Alves (2015) aponta que nesse sistema monolítico as instalações têm processo facilitado, 

especificadamente por não haver a necessidade de quebras de material para criação das 

passagens. 

De acordo com Bertoldi (2007), a execução das instalações é realizada de forma 

simples e rápida, sem produção de entulhos e necessidade de retrabalhos, mantendo o ambiente 

construído limpo. Alves (2015) discorre que o processo é simples, primeiramente deve se 

demarcar o traçado das instalações no EPS conforme o projeto, com tintas spray ou pincel. O 

autor ainda retrata que, logo após a demarcação abrem-se cavidades no painel utilizando uma 
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pistola de ar quente para a passagem dos tubos. Os mesmo devem ser colocados por baixo da 

tela de aço, montando-se assim todo o conjunto antes da etapa de revestimento, como 

demonstrado na figura 29. 

 

Figura 29 – Instalações hidráulicas e elétricas aplicadas no painel EPS 

 

Fonte: De Sá (2017) 

 

              No caso de tubos rígidos e semirrígidos quando necessário, é permitido cortar a tela 

metálica com alicate, e no final é feito o fechamento da mesma, com as mesmas propriedades 

da anterior (DUARTE; CARNEIRO, 2015). As saídas de hidráulica e caixas para instalação 

elétrica devem ser fixadas na malha de aço e reguladas para que fiquem no mesmo plano da 

face concluída do revestimento (ALVES, 2015). 

              Bertoldi (2007) aponta que, em relação as tubulações dever haver cuidados quanto ao 

posicionamento das caixas de passagem, evitando pontos sem EPS, como também problema na 

espessura final da parede, acarretado em função da espessura desses elementos. 

 

2.3.5.5 Revestimento e acabamento 

 

Os revestimentos que são aplicados, nos painéis do sistema construtivo, devem ter alta 

resistência, apresentar baixa retração e ter facilidade de aplicação apresentando 

fluidez e plasticidade, pois, deverá ser aplicado em camadas com espessuras de 1,5 a 

2 cm, sem que ocorram vibrações ao painel. (BERTOLDI, 2007) 

 

Segundo Souza (2009), o traço e composição da massa para o revestimento faz com 

que a argamassa desse sistema seja considerada uma argamassa estrutural ou até um 

microconcreto. 

Conforme Alves (2015), o revestimento pode ser de carácter industrial para reboco, 

sendo seu processo de execução baseado em duas camadas. O autor ainda aponta que para 
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aplicação das camadas pode ser usado o modelo de argamassa projetada, com auxílio de 

projetores pneumáticos ou lançadas manualmente com auxílio da colher de pedreiro, porém é 

recomendado o uso de projeção por imprimirem maior produtividade e qualidade ao 

revestimento. 

A projeção deve começar sempre de baixo para cima e a espessura de 3,5 cm do 

microconcreto é obtida por camadas: cada camada de projeção deve ter espessura de no mínimo 

0,5 cm e no máximo 2,0 cm, sem excesso e de forma a evitar o retrabalho (TÉCHNE, 2012). 

Duarte e Carneiro (2015) aponta que a primeira camada comumente conhecida como 

chapisco, deve preencher a superfície do EPS até que haja o nivelamento com a tela de aço. 

Conforme Alves (2015), nessa fase é importante que essa camada seja aplicada nas duas faces 

do painel para que a parede não apresente retração diferencial. Lueble (2004) destaca que, após 

a secagem desta camada os painéis já passam a apresentar característica autoportantes, podendo 

as escoras serem retiradas. 

A figura 30 apresenta a aplicação da primeira camada do revestimento, executada com 

auxílio do projetor pneumático. 

 

Figura 30 – Projeção da primeira etapa da argamassa estrutural 

 

Fonte: Lueble (2002) 

 

A figura 31 a seguir, comtempla o processo de revestimento da primeira camada 

totalmente finalizado. 
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Figura 31 – Parede de EPS finalizada com chapisco aplicado 

 

Fonte: Duarte e Carneiro (2015) 

 

Após a cura total inicia-se a colocação de caixilhos e batentes, que depois de fixados, 

nivelados e aprumados, devem ser protegidos para que não sofram respingos da argamassa da 

segunda aplicação (ALVES, 2015).  

A segunda camada é aplicada da mesma forma que a primeira, até atingir a espessura 

desejada com acabamento em sarrafeamento e desempeno (DUARTE; CARNEIRO, 2015). 

Conforme a figura 32. 

 

Figura 32 – Projeção da segunda camada de argamassa estrutural 

 

Fonte: Lueble (2002) 

 

2.3.5.6 Lajes 

 

Depois de fase de acabamento, interna e externa, é colocada a laje de cobertura, ou do 

pavimento seguinte (BARRETO, 2017). Ainda conforme o autor tem-se a possibilidade de se 

executar com laje treliçada unidirecional de EPS com 10 cm de espessura. Segundo Lueble 

(2004), também à possibilidade de execução com laje confeccionada em vigotes de concreto, 

com placas de EPS em substituição a tavela cerâmica. Os dois modelos possíveis são 

apresentados nas figuras 33 e 34, respectivamente. 
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        Figura 33 – Laje com painéis EPS           Figura 34 – Laje com preenchimento em EPS 

                    

            Fonte: Ricardo Gonçalves (2017)                                Fonte: Paredes Betel (2014)                                       

 

2.3.6 Vantagens e desvantagens 

                   

De Sá (2017) aponta que, depois de todo processo de estudo do material e todas as 

etapas construtivas entendidas é possível elencar as principais vantagens que o sistema tem a 

oferecer, são elas: 

 Isolamento termo acústico; 

 Baixo peso construtivo; 

 Facilidade de manuseio do material e de aplicação; 

 Elevada produtividade por conta de sua execução simplificada; 

 Versatilidade; 

 Durabilidade devido ao material ser totalmente inerte biologicamente; 

 Resistência mecânica elevada; 

 Baixa absorção de água devido à baixa porosidade; 

 Sustentabilidade; 

 Geração mínima ou nenhuma de entulho;  

 Facilidade na execução de instalações complementares; 

 Sem necessidade de retrabalhos. 
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Moraes e Brasil (2017), aprestam como desvantagens do sistema monolíticos, os 

seguintes aspectos: 

 Desconhecimento do consumidor; 

 Baixa aderência ao reboco; 

 Custo inicial elevado;  

 Degradação do material quando exposto a altas temperaturas (incêndio). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para a escolha dessas características foi usado como referência a NBR 15575-1 (2010) 

– edifícios habitacionais de até 5 pavimentos – desempenho –, que traz em sua parte 4 as 

exigências dos usuários para sua satisfação. A partir desta norma foi gerado o quadro 2, 

apresentado a baixo. 

 

Quadro 2 – Características exigíveis pelos usuários para satisfação dos mesmos 

EXIGÊNCIAS DO USUÁRIO 

SEGURANÇA HABITALIDADE SUSTENTABILIDADE 

 Segurança estrutural 

 Segurança contra o fogo 

 Segurança no uso e operação 

 

 Estanqueidade 

 Conforto térmico 

 Conforto acústico 

 Conforto luminoso 

 Saúde, higiene e 

qualidade do ar 

 Funcionalidade e 

acessibilidade 

 Conforto tátil e 

antropodinâmico 

 Durabilidade 

 Manutenibilidade 

 Impacto ambiental 

Fonte: adaptado de NBR 15575 – parte 1 (2010) 

 

A partir da revisão bibliográfica feita, foi possível gerar o Quadro 3, ao qual se faz o 

comparativo entre os painéis EPS e a alvenaria convencional, evidenciando as suas diferenças 

características quanto a estrutura, conforto do usuário e sustentabilidade. 
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Quadro 3 – comparativo geral entre os métodos Monolite e Convencional 

COMPARATIVO ENTRE MÉTODO DE ALVENARIA CONVENCIONAL E 

PAINEL EPS 

CARACTERÍSTICAS 
ALVENARIA 

CONVENCIONAL 
PAINEL EPS 

 

 

RESISTÊNCIA 

MECÂNICA 

Configura uma excelente 

resistência mecânica, 

porém inferior ao sistema 

em painéis EPS  

Por conta de suas células 

fechadas, o material 

proporciona altíssimo poder 

de absorção de impactos, 

quedas e vibrações, 

caracterizando em uma 

elevada resistência mecânica 

 

 

RESISTÊNCIA AO 

FOGO 

 

Excelente. Para uma 

parede com bloco de 9 cm 

e argamassa de 6 cm de 

espessura, tem-se um 

tempo de 150 min 

 

Baixa. Para um parede com 

painel de 9 cm de espessura e 

argamassa de 6 cm espessura 

tem-se um tempo 40 min  

 

ISOLAMENTO 

TÉRMICO 

K (W/m.k) coeficiente de 

transmissão térmica (CCT) 

 

Constitui-se por um bom 

isolamento, porém o bloco 

cerâmico possui 

capacidade resistiva 

inferior à do EPS. Seu 

coeficiente varia entre 0,9 

à 1,2  

Excelente, sendo essa uma de 

suas principais características. 

O EPS apresenta alta 

capacidade de resistir a 

passagem de calor devido a 

sua estrutura celular fechada. 

Seu coeficiente varia entre 

0,035 à 0,042  
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ISOLAMENTO 

ACÚSTICO. Rw (db) 

resistência sonora 

Para uma parede de 15 cm 

(9 tij. + 6 arg.) se obtém 

um Rw=38 db 

Para uma parede de 14 cm    

(8 EPS + 6 arg.) se obtém   

um  Rw=38 db  

 

 

ARMAZENAMENTO 

Suas pilhas ocupam muito 

espaço, reduzindo o índice 

de mobilidade na obra 

Facilitado devido ao seu 

caráter industrial. Pode ser 

empilhado na horizontal 

sobreposto com no máximo 

20 painéis. Reduz a ocupação 

de espaço, gerando maior 

mobilidade na obra 

 

 

PESO 

 

Maior, de modo que nas 

mesmas dimensões que o  

painel com espessura de 

15 cm podem chegar a 

250kg/m² 

Menor, devido aos materiais 

que o compõem. O painel 

acabado com 15 cm espessura 

tem seu peso em torno de 

120kg/m²  

 

 

MÃO DE OBRA 

Não se faz necessária uma 

mão de obra especializada 

Devido a simplicidade de 

execução não necessita mão 

de obra especializada, porém 

se faz necessário uma 

qualificação da mesma por 

meio de treinamento 

 

RAPIDEZ DE 

APLICAÇÃO 

(PRODUTIVIDADE) 

Por conta de seu sistema 

totalmente artesanal, se 

caracteriza por um método 

bem mais lento e menos 

produtivo 

Devido ao fácil manuseio e 

simplificada aplicação 

caracterizada pela 

modularidade, apresenta 
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elevada produtividade 

executiva 

 

 

PREÇO 

Baixo custo unitário 

inicial, por conta da 

abundância de seus 

materiais e simples 

fabricação 

Maior custo unitário inicial, 

porém, se levar em 

consideração todo o contexto 

envolvido o preço pode vir a 

ser tornar menor 

 

 

     DURABILIDADE 

Maior que em qualquer 

outro material, podendo 

superar 100 anos  

Não são conhecidos os 

limites de idade do EPS, 

porém entende que o material 

tem ótima durabilidade, pois 

mantem invictas suas 

propriedades com o passar 

dos anos. 

 

 

 

ESTANQUEIDADE 

        

Menor. Devido ao seu 

maior grau de porosidade 

o material possui maior 

índice de absorção de 

água. 

Maior. Devido ao baixo nível 

de absorção de água que o 

EPS apresenta. Por ser um 

material não higroscópio o 

EPS não absorve a umidade 

do ar. Mesmo quando 

submerso apresenta 

baixíssimos níveis de 

absorção 

EXECUÇÃO DAS 

INSTALAÇOES 

COMPLEMENTARES 

Menos eficiente, devido a 

necessidade de retrabalho 

para executar 

Facilitada, devido a não 

necessidade de recortes das 

paredes 
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DESPERDÍCIO DE 

MATERIAL 

 

Por se tratar de um 

conceito totalmente 

artesanal, onde o processo 

executivo é totalmente 

voltado para uma mão de 

obra quase sempre 

desqualificada, a um 

enorme índice de 

desperdício nesse sistema 

Devido ao seu caráter 

modular, onde as peças já 

vem prontas de acordo com 

as necessidades dimensionais, 

é possível que haja uma 

redução de praticamente 

100% no desperdício 

 

 

ADERÊNCIA DO 

REBOCO 

Sua capacidade de 

aderência é bem maior, 

por conta de uma maior 

porosidade que o material 

apresenta 

Há dificuldade de adesão 

nesse material, por conta de 

sua altíssima 

impermeabilidade 

 

 

MERCADO 

Tem-se nesse uma melhor 

aceitação por parte de seus 

usuários 

Limitado, devido a fatores 

como desconhecimento do 

material quanto a suas 

vantagens, cultura 

conservadora e insegurança 

com o novo 

 

 

LIMITAÇÃO DE 

PAVIMENTOS 

Não apresenta limitações 

podendo ser conferidos 

nas mais diversas 

quantidades 

Nesse modelo a uma 

limitação de até 4 

pavimentos. Sendo que para 

obtenção de números 

maiores, é necessário recorrer 

a estruturas auxiliares como 

vigas e pilares 
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SUSTENTABILIDADE 

Gera grandes quantidades 

de entulho para posterior 

despejo, utiliza-se de 

muita água e energia desde 

sua fabricação até 

execução. 

Material 100% reciclável e 

reaproveitável. Com seu uso 

diminui-se o consumo de 

água e energia desde a sua 

fabricação até sua execução e 

diminui a geração de resíduos 

para a natureza. 

Fonte: autor (2018) 

 

Analisando-se os dados do Quadro 3 é possível, perceber que devido a seu caráter 

industrial, o sistema com painel em EPS traz uma série de ganhos para as construções 

habitacionais. Um desses ganhos se reflete na questão produtiva, influenciado diretamente pela 

rapidez e simplicidade de execução do método. O sistema Monolítico reduz em até 70% o 

tempo de execução se comparado ao Convencional. 

Observa-se também que o peso de uma obra com os painéis EPS é muito menor que o 

peso de uma obra convencional de alvenaria em blocos cerâmicos, tendo em vista que, esse 

fator se reflete pela densidade apresentada pelos materiais (bloco em torno de 1100 kg/m³ e 

EPS entre 10 a 30 kg/m³). Entretanto pode se perceber que essa aparente leveza do painel não 

traduz a uma baixa resistência, pelo contrário, a resistência da parede monolítica de EPS pode 

ser até 30% maior que a parede de alvenaria. 

Em relação ao conforto do usuário, através do estudo e análise pode se denotar a 

superioridade que o sistema monolítico apresenta sobre a alvenaria convencional. Em se 

tratando de conforto térmico, por exemplo, o EPS apresenta baixo coeficiente de condutividade 

térmica devido a sua composição fechada das células com ar, ou seja, do calor que é recebido 

pela parede externa monolítica pouco será transferido para dentro do ambiente gerando uma 

melhor satisfação climática para o morador. Em seu trabalho Bertoldi (2007), apresenta no 

quadro 4, a seguir, comparações entre as espessuras requeridas por um painel EPS e uma 

alvenaria de bloco cerâmico para obter as mesmas transmitâncias térmicas. 
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Quadro 4 – Comparações das espessuras das com alvenaria de bloco cerâmico para uma 

mesma transmitância térmica 

 

Descrição 

Espessura 

EPS (mm) 

Densidade 

EPS (kg/m³) 

Espessura painel 

argamassado 

(mm) 

Espessura 

equivalente 

alvenaria cerâmica 

(mm) 

Transmitância 

Térmica 

(W/m²k) 

Painel parede 

ondulado-25 25 10 80 280 1,26633 

 
Painel parede 

ondulado-50 50 10 110 550 0,720 

Painel parede 

ondulado-90 90 10 150 980 0,430 

Painel parede 

ondulado-140 140 10 200 1510 0,289 

Painel piso 

nervurado-90 100-40 15 150 - 0,470 

Fonte: Bertoldi (2007) 

 

 Outro fator importante que destaca a superioridade do sistema monolítico é questão 

da estanqueidade, pois o EPS apresenta baixa absorção de água e assim evita que haja 

infiltrações na parede como também evita o apodrecimento e a geração de mofo que traz 

sensação de desconforto ao usuário. Outrossim o EPS devido a essa excelente estanqueidade, 

bloqueia a passagem de umidade da parede exterior para a interior, já que a argamassa nas faces 

não são interligadas entre si, sendo seu elo de ligação o EPS. 

Com relação aos custos pode se perceber que para uma monetização inicial e 

preliminar a alvenaria convencional leva vantagem, devido a abundância de seu material 

disponível e sua simplicidade de fabricação, porém se denota que o sistema monolítico pode 

vir a ter um m² acabado com menores custos, pois denota economia em diversas atividades, tais 

como, no dimensionamento da fundação por conta leveza do sistema, no consumo de concreto 

por conta da não necessidades de estruturas auxiliares, em encargos com mão de obra por conta 

da redução do tempo de obra, no desperdício de materiais e geração de entulho, no consumo de 

água e energia, entre outras tantas. Que no final pode fazer com que haja uma economia total 

para o proprietário de até 30% no final da obra se comparado ao sistema convencional. 

Todavia, percebe-se que o painel em EPS apresenta uma pior adesão ao reboco do que 

a alvenaria convencional, esse fato se dá pela questão da porosidade do EPS ser bem pequena. 

De Sá (2017) relata que, pôr o material ser impermeável tem-se dificuldade de adesão, e que 



39 

 

como solução recomenda-se utilizar junto a primeira camada de argamassa um selante 

elastomérico a base de poliuretano ou similar para suprir essa condição.  

Outrossim, denota que o painel EPS em correlação com a alvenaria apresenta um pior 

índice de resistência ao fogo devido ao caráter plástico de seu material base, por isso é usado 

em sua composição um aditivo que inibem a propagação da chama como visto na revisão 

bibliográfica, mesmo assim a ser exposto longamente a temperaturas acima de 80 °C o material 

começa a se degradar, podendo gerar perda da estabilidade da habitação. 

 

4 CONCLUSÃO 

                   

O desenvolvimento do trabalho pôde evidenciar a vantagem do sistema monolítico em 

painéis EPS, comparado ao convencional, em relação ao seu custo-benefício. 

O surgimento de novos sistemas construtivos é inevitável, uma vez que o setor da 

construção entende a necessidade de buscar processos mais eficientes que proporcione maior 

agilidade, qualidade e acessibilidade. 

A partir deste contexto observa-se que a industrialização do setor da construção civil 

passa a ser um caminho natural, visto que seus princípios vão de encontro aos problemas 

enfrentados pelas construções atuais. 

Associado a esse caráter industrial temos o sistema monolítico em painéis EPS, que 

dentre suas vantagens comparado ao sistema convencional apresentou uma maior 

produtividade, reduzindo tempo de execução em até 70%, maior eficiência em relação as 

exigências estruturais e isolamento térmico e acústico e menor peso de construção configurando 

uma redução nos custos da fundação. 

Outro fator importante é que o EPS é um material não higroscópico, ou seja, tem baixa 

absorção de água e com isso minimiza problemas com infiltrações. O EPS é um material que 

não apodrece, que não propicia a formação de bolor, além de não constituir substrato ou 

alimento para o desenvolvimento de animais ou microrganismos. Em virtude dessas 

propriedades o painel mantém inalteradas suas propriedades e minimiza inúmeras patologias 

construtivas.  

Em se tratando questão ambiental com a utilização do sistema monolítico é possível 

reduzir ou até mesmo eliminar o desperdício de material, o que já é impossível no sistema 

convencional. Ainda em relação ao meio ambiente tem-se com o EPS um material 100% 

reciclável e reaproveitável, o que possibilidade a diminuição na geração de resíduos para a 

natureza. 
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Todavia, o uso do sistema em painéis EPS apresenta também algumas desvantagens, 

uma dessas desvantagens é a necessidade de mão de obra qualificada que em sua maioria é 

escassa. 

Outro empecilho é, principalmente, devido ao caráter cultural conservador dos 

indivíduos que se apegam a resistência ao novo ou a falsa insegurança que os mesmos têm em 

relação a uma “casa de isopor” e pelo desconhecimento quanto a economia que esse material 

pode proporcionar. 

O sistema construtivo em painéis EPS quando comparado ao sistema convencional em 

alvenaria apresenta clara superioridade, não só em custos finais, mas também em prazos 

reduzidos, melhores condições ambientais e qualidade de produto final, o que torna esse sistema 

uma alternativa viável para as construções de habitações unifamiliares. 
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