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DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO EM PAINÉIS MONOLÍTICOS 

DE EPS 

 

 

Fernando Henrique da Silva 

 

 

RESUMO 
 
No presente trabalho será abordado o sistema construtivo Monolítico de EPS (Poliestireno 
Expandido), demonstrando suas características, comportamentos, composições e 
propriedades, citando seu comportamento com relação ao seu contato com a água e fogo, 
além de explicitar suas propriedades mecânicas, térmicas e acústicas. Ademais, o trabalho 
abordou seu impacto no meio ambiente, sua resistência a choques e compressão, a 
versatilidade em sua produção, instalação e com relação a sua compatibilidade com outros 
materiais, mostrando ainda o processo desde sua produção até sua instalação, nisto citando as 
etapas do procedimento. Outrossim, o artigo evidenciou os fatores favoráveis para sua 
utilização como a racionalização do processo produtivo, a diminuição no tempo e na energia 
gasta. Tornando o sistema construtivo em painéis monolíticos de EPS uma ótima opção para 
quem busca uma construção vantajosa e inovadora. 
 
Palavras-chave: Construção.Poliestireno Expandido. 
 
 

DEMONSTRATION OF THE CONSTRUCTIVE SYSTEM IN EPS MONOLITHIC 
PANELS 

 
 
ABSTRACT 
 
In the present the essay the monolithic constructive system in eps (Expanded PolyStyrene) 
will be approached, showing its characteristics, behavior, properties and composition, 
presenting the behavior of the system when correlated with fire and water, explaing also its 
mechanical, thermal and acoustic properties. In addition, the essay approached the aspects of 
the system when related to the environment, its resistance to impacts and compressions, its 
production versatility, installation and compatibility with other materials, showing also the 
procedure since production until when its assembled, quoting then the procedure steps. 
Nonetheless, the essay will show in evidence the favorable facts to its use, like, the 
management of the production process, the great save of time and energy spent. Making the 
construction system in monolithic eps panels a great option for anyone looking for an 
advantageous and innovative construction.  

 
Keywords:Construction. Expanded Polystyrene. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tratado sistema construtivo monolítico de EPS, sistema esse que foi 

criado por volta de 1980, mas no Brasil chegou apenas por volta de 1990 (SOUZA, 2009). 

Primeiramente demonstrando o que é poliestireno expandido (EPS) e qual sua composição.  

 Expondo como o EPS é produzido, assim como sua capacidade de absorção de 

líquidos e sua competência para resistir à passagem de calor. 

 Também estão apresentadas as vantagens daestrutura do EPS, como: baixa 

condutividade térmica; baixo peso; resistência mecânica elevada; baixa absorção de água; 

facilidade de manuseio; versatilidade; resistência contra o tempo; absorção de choques; alta 

resistência à compressão. 

 Está demonstrado todo o processo de execução da obra, até o acabamento final, 

mostrando com imagens este processo:fixação de arranque na fundação; montagem dos 

painéis e reforço; abertura de caminhos com soprador térmico; instalações elétricas e 

hidráulicas; projeção do microconcreto ou argamassa; montagem e concretagem da laje; 

montagem do telhado/cobertura; acabamento final. 

 Além disso, este trabalho aborda as vantagens ambientais quando a construção é feita 

com o sistema monolítico. 

 

 

2 PAINÉIS MONOLÍTICOS 

  

 Antes de tudo, vale ressaltar o que é EPS: 

 

EPS é a sigla internacional do Poliestireno Expandido de acordo com a 
definição da norma DIN ISO-1043/78. É um plástico celular rígido, derivado 
do petróleo através da polimerização do estireno em água, constituindo-se 
em uma espuma termoplástica, classificada como material rígido 
tenaz(ALVES, 2015). 

 

 O hidrocarboneto pentano é o agente expansor do EPS. Nesta parte, são acrescidos 

alguns adicionais para ter um aperfeiçoamento de algumas propriedades do poliestireno, 

transformando-se em um material com aspecto vítreo e granulado (SOUZA, 2009). 



6 

 

 Os painéis com poliestireno expandido origina-se de um projeto italiano, em uma 

região propensa a terremotos com o objetivo de criar uma estrutura monolítica que não 

cedesse (ALVES, 2015). 

 Com base nisso foi gerado um painel modular, pré-fabricado, leve, composto de uma 

alma de EPS disposto entre duas malhas de aço eletrosoldadas e por fim revestido por 

argamassa ou microconcreto. Esta inovação foi espalhada por diversos países, chegando ao 

Brasil por volta da década de 1990. Atualmente, existem várias empresas que ofertam 

mercadorias semelhantes (SOUZA, 2009). 

 São utilizados neste sistema construtivo malhas produzidas com aço de alta 

resistência, apresentando tensão última superiores a 600 MPa, e limite de escoamento, fyk > 

600 N/mm2 com limite de ruptura, ftk > 680 N/mm2. Poderá ser utilizado aço do tipo 

comum, zincado ou galvanizado(ALVES, 2015). 

As telas possuem bitola entre 2,1mm a 5mm com malha à partir de 5 cm x 5 cm, variando 

dependendo do projeto, presas por grampos de aço (ALVES, 2015). 

 

 Figura 01 - Painel Simples. 

 
Fonte: Isorecort (2016). 

  

Sua composição final é bastante leve, pesando entre 2,5 kg/m² a 4 kg/m² 
(antes da aplicação da argamassa), enquanto as mesmas dimensões de 
alvenaria simples podem chegar a 120 kg/m² (ALVES, 2015). 
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 As dimensões dos painéis são mutáveis de acordo com a modulação pretendida para o 

projeto arquitetônico. Ao ser comparado aos sistemas convencionais, tem-se uma 

considerável redução de desperdício e ainda necessita de uma mão de obra reduzida para a 

confecção dos painéis. Há racionalização do processo de fabricação e em sua montagem, 

assim, podendo proporcionar uma redução nos custos da fundação quando se faz a utilização 

destes painéis, isto por conta destes serem mais leves que outro tipo de vedação(SOUZA, 

2009). 

 A Monolite estabelece o sistema como um sistema construtivo, isolante termo-

acústico, anti-sísmico, no qual pode-se efetivar a construção de inúmeros pavimentos e 

edifícios arquitetônicos dos mais simples ao mais complexo (PRADO, 2013). 

 A constituição característica de um painel do sistema Monolítico demonstrada a 

seguir: 

 

Núcleo central de poliestireno expandido (espessura de 5 cm, 8cm ou 10 
cm), não tóxico, auto extinguível, quimicamente inerte e de densidade e 
morfologia variável com o modelo do painel (10kg/m³).  
Tela de armaduras eletrosoldadas, colocadas em ambas as faces do 
poliestireno expandido, os diâmetros dos varões variam como modelo do 
painel e a direção da armadura. 
Conectores de aço servem para realizar a ligação das telas com o EPS 
(SOUZA, 2009). 

 

Figura 02 - Corte típico dos painéis de parede com 120mm e 150mm de espessura. 

 



 

 

 O transporte é facilitado quando se tem núcleos leves, apesar de esta característica não 

ser um fator fundamental para a seleção do material no núcleo. A 

questão do propósito da estrutura, da disponibilidade e viabilidade do material. Podendo ou 

não ter a participação do núcleo na transferência de esforço. No caso do núcleo não participar, 

os conectores desempenham a transferência de

 

[...] Características como facilidade de fixar as tubulações, facilidade de 
transporte em virtude de se tratar de um material leve e compacto, 
disponibilidade em diversas espessuras conferem inovação e economia 
através da racional
material, redução do consumo de aço, otimização do tempo da construção, 
elevada produtividade e serialização da construção

 

Figura 

 

 A propriedade mais significativa do EPS é sua competência para resistir 

de calor. É permeável ao vapor, não gerando complicações quando exposto a umidade, já que 

em temperaturas elevadas há o favorecimento da elimin

 

A composição de 98% de ar, por exemplo, proporciona o isolamento 
térmico, uma vez que dificulta a propagação do calor. Já no quesito umidade, 
a propriedade anti
higroscópica, ou seja, que não absorve água e 
bactérias ou fungos (

 

Fonte: ALVES (2015). 

O transporte é facilitado quando se tem núcleos leves, apesar de esta característica não 

ser um fator fundamental para a seleção do material no núcleo. A escolha leva em conta a 

questão do propósito da estrutura, da disponibilidade e viabilidade do material. Podendo ou 

não ter a participação do núcleo na transferência de esforço. No caso do núcleo não participar, 

os conectores desempenham a transferência de esforços (SOUZA, 2009).

[...] Características como facilidade de fixar as tubulações, facilidade de 
transporte em virtude de se tratar de um material leve e compacto, 
disponibilidade em diversas espessuras conferem inovação e economia 
através da racionalização da construção com redução de desperdícios de 
material, redução do consumo de aço, otimização do tempo da construção, 
elevada produtividade e serialização da construção(BARRETO, 2017

Figura 03 - Poliestireno sob a forma granulada. 

Fonte: EPS Brasil (2014). 

dade mais significativa do EPS é sua competência para resistir 

de calor. É permeável ao vapor, não gerando complicações quando exposto a umidade, já que 

em temperaturas elevadas há o favorecimento da eliminação desta umidade (SOUZA, 2009

A composição de 98% de ar, por exemplo, proporciona o isolamento 
térmico, uma vez que dificulta a propagação do calor. Já no quesito umidade, 
a propriedade anti-mofo é proporcionada pela sua característica não 
higroscópica, ou seja, que não absorve água e não propicia a proliferação de 
bactérias ou fungos (MUNDO ISOPOR, 2017). 
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O transporte é facilitado quando se tem núcleos leves, apesar de esta característica não 

escolha leva em conta a 

questão do propósito da estrutura, da disponibilidade e viabilidade do material. Podendo ou 

não ter a participação do núcleo na transferência de esforço. No caso do núcleo não participar, 

). 

[...] Características como facilidade de fixar as tubulações, facilidade de 
transporte em virtude de se tratar de um material leve e compacto, 
disponibilidade em diversas espessuras conferem inovação e economia 

ização da construção com redução de desperdícios de 
material, redução do consumo de aço, otimização do tempo da construção, 

(BARRETO, 2017). 

 

 

dade mais significativa do EPS é sua competência para resistir à passagem 

de calor. É permeável ao vapor, não gerando complicações quando exposto a umidade, já que 

ação desta umidade (SOUZA, 2009). 

A composição de 98% de ar, por exemplo, proporciona o isolamento 
térmico, uma vez que dificulta a propagação do calor. Já no quesito umidade, 

mofo é proporcionada pela sua característica não 
não propicia a proliferação de 
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 Consegue-se enunciar que o EPS não é higroscópico, isto é, absorve pouca água. Por 

conta de ter as paredes das células impermeáveis e estrutura fechada, ao estar em contato com 

a água, o EPS, absorve poucas quantidades dela, que ficam detidas nos espaços entre as 

células. Deste modo, o EPS retorna a enxugar com facilidade, não abandonando nenhuma de 

suas propriedades (SOUZA, 2009). 

 Devido ao seu aspecto de não absorver grandes quantidades e umidade, tem-se como 

consequência a não ocorrência de inconvenientes relacionados à infiltração ou mofo 

(DUARTE; CARNEIRO, 2015). 

 É significativo ressaltar que o poliestireno expandido não contém oxigênio satisfatório 

para que ocorra a combustão. A capacidade térmica, em uma hipótese de incêndio nos EPS 

postos em isolações de uma residência, é inferior ao que ocorreria se a mesma situação 

ocorresse em alguns móveis de uma moradia (SOUZA, 2009). 

 Na tabela a seguir são demonstrados os sete tipos diferentes de EPS fabricados: 

 

Tabela 01 - Tipos de EPS (Classe F) 

 
Fonte: ALVES (2015). 

3 O SISTEMA E SUAS VANTAGENS 
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 O sistema construtivo monolítico, atualmente, é um dos sistemas construtivos em que 

há significativos avanços sob a ótica técnica, isto desde o tempo de construção, a qualidade 

final e a economia (SOUZA, 2009). 

 Dentre várias vantagens que o uso de sistema construtivo com painéis monolíticos em 

EPS pode proporcionar. 

• Baixa condutividade térmica: Sua organização é constituída por inúmeras células 

fechadas, com diâmetros muito pequenos, repletas de ar, no qual acontece o bloqueio 

da passagem de calor. Um fundamento que indica a excelente capacidade de 

isolamento térmico do EPS é a questão de ele ser constituído por 98% de ar e 2% de 

poliestireno, deixando, por conta da quantidade de ar, o interior das células sem 

locomoção. A capacidade de isolamento térmico é demonstrada pelo Coeficiente de 

condutividade térmica (CCT), quanto menor o coeficiente maior a capacidade de 

isolamento térmico (REIS, 2015); 

• Baixo peso: As execuções realizadas na obra são significativamente reduzidas, por 

conta de seu baixo peso. Facilitando os serviços, ajudando a mão de obra, podendo 

fazer com que os prazos sejam diminuídos (REIS, 2015); 

• Baixa condutibilidade térmica: Devido as suas células fechadas e, grandes 

quantidades de ar acabam atrapalhando a passagem do calor. Dessa forma, 

demonstrando que o EPS é um bom isolante (COSTA, 2007); 

• Resistência Mecânica elevada: Mesmo tendo um peso baixo, possui uma residência 

mecânica elevada, podendo, assim, ser aplicado quando este atributo for necessário 

(REIS, 2015); 

 O EPS é 100% reciclável, não denegrindo o meio ambiente: 

 

O EPS é um grande aliado para quem quer construir e respeitar o meio 
ambiente ao mesmo tempo. O EPS é um material leve e que consome pouca 
energia em sua fabricação; é isento de CFC e é 100% reciclável, não 
produzindo resíduos poluentes. No isolamento térmico dos ambientes, o uso 
do EPS melhora a eficiência de aparelhos de ar condicionado e aquecimento, 
fazendo com que se reduza o consumo de energia elétrica – sistemas mais 
eficientes consomem menos energia. (ISORECORT, 2015). 

 

• Baixa absorção de água: O EPS não absorve umidade do ar e apresenta uma elevada 

resistência a passagem do vapor. Mesmo quando submetidos à imersão na água 

absolvem pouquíssimas quantidades desta. Desta forma, consegue manter suas 



11 

 

individualidades mecânicas e térmicas mesmo quando submetidas à umidade (REIS, 

2015); 

• Facilidade de manuseio: Em construções, o EPS, é um material adequável aos recursos 

existentes, já que os materiais que serão aplicados para sua instalação são 

normalmente utilizados, não sendo fora do comum. Dessa forma trazendo segurança 

para a conclusão dos projetos, muitas vezes em tempos menores que os prazos 

estipulados, visto que o manuseio é exequível, devido a sua leveza, facilitando sua 

locomoção pela obra. Por fim, sua estocagem é descomplicada, simples e racional 

(REIS, 2015); 

• Leveza: As densidades do isopor variam entre os 10 – 30 kg/m³, permitindo uma 

redução substancial do peso das construções; 

• Fácil de manusear e colocar: A questão de sua leveza descomplica o manuseio do EPS 

na construção, tendo a maioria de seus deslocamentos significativamente diminuídos 

(COSTA, 2007); 

• Versatilidade: O EPS pode ser confeccionado de diversas maneiras, formas e tamanho, 

assim, podendo adequar-se a todo tipo de projeto (REIS, 2015); 

• Resistência contra o tempo: mesmo com o passar do tempo, as propriedades do EPS 

continuam intactas, íntegras, visto que sua vida útil é igual à vida útil da construção. O 

EPS não enfraquece ou estraga não se deteriora não solta substâncias ao meio 

ambiente e não é solúvel em água (REIS, 2015); 

 

O relatório 33115 da UFSM traz informações fundamentalmente quanto à 

proteção das armaduras. Considerando ambientes de baixa agressividade, a 

tela de aço galvanizado e o cobrimento de 2 cm dado por uma argamassa de 

elevado consumo de cimento, da ordem de 400 kg/m³, a proteção contra 

corrosão é suficiente. (SILVA, 2009). 

 

• Absorção de choques: Por conta de suas células serem fechadas e repletas de ar, o 

EPS, possibilita uma elevada capacidade de absorção de choques, impactos, quedas, 

vibrações, pancadas, colisões, etc. desta forma, diminuindo significativamente os 

danos ao longo do transporte ou armazenamento (REIS, 2015); 

• Resistência mecânica: Mesmo tendo um baixo peso, o EPS possui uma resistência 

mecânica alta, permitindo que seja utilizada onde este aspecto for necessário (COSTA, 

2007). 
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 Vale dizer, que além de inúmeras vantagens, o EPS ajuda na economia de energia, 

pois por ser um isolante, consequentemente representará uma economia de energia (SOUZA, 

2009). 

 

3.1 EXECUÇÃO 

 

 O presente tópico retrata toda a execução do sistema construtivo monolítico até o 

acabamento, onde a execução se finaliza. 

 No ramo da construção civil, sempre estão procurando reduzir o tempo de execução de 

obra, os painéis monolíticos são um ótimo meio. As imagens abaixo mostram as etapas da 

execução.  

 Primeiro passo do processo é a realização das fundações. O projeto estrutural 

estabelecerá a forma das fundações, que serão influenciadas pelo tipo do subsolo da 

construção (SOUZA, 2009). 

          Posterior ao término das fundações e das instalações de esgoto, realiza-se a fixação dos 

arranques de aço de 3,4 mm a 5 mm com 50 cm de comprimento, 30 cm acima do piso, 

devendo estar dispostos a 20 cm de distância entre si, onde serão fixados os painéis 

monolíticos(ALVES, 2015). 

 

Foto 01 -Fixação de arranque na fundação. 

 
Fonte: Equipe de Obra (2017). 

 

 Nesta fase é executada a instalação dos painéis. Os painéis são ligados entre si por um 

procedimento normal de amarração de ferragens. Os painéis podem se adequar de acordo com 

a necessidade (SOUZA, 2009). 
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Figura 04 - Detalhe das réguas e escoras que garantem a verticalidade dos painéis. 

 
Fonte: Macroterm (2015). 

 

 Este sistema apresenta três modelos básicos de reforço, os quais são constituídos de 

arame de aço galvanizado com malha, similares aos painéis. Primeiramente, o reforço “liso”, 

o qual é usado para reforçar o abrimento de janelas e portas em cantos, local onde se 

apresentam as concentrações de esforços. O referido esforço poderá também ser usado em 

painéis que perderam seu traspasse e em recortes para passagens de tubulações hidráulicas e 

elétricas. Ademais temos também o reforço conhecido por “U”, este é usado na totalidade do 

perímetro das aberturas, assim, tem-se por objetivo evitar que o revestimento dos painéis seja 

colocado diretamente no EPS. Por fim, tem-se o reforço “L”, o qual é aplicado nos encontros 

das paredes perpendiculares (ALVES, 2015). 

 

Figura 05 - Tipos de reforço.

 
Fonte: Alves (2015). 

 

 Esses reforços têm como objetivo formar uma única estrutura, ligando a toda 

montagem e fortificar possíveis situações críticas na estrutura. A instalação é feita pela tela do 

painel com grampo ou arame galvanizado (ALVES, 2015). 



 

 

Figura 06 - Detalhe dos reforços nos cantos das paredes e das janelas.

 

Foto 02 

 

 Depois são realizadas as instalações hidráulicas e elétricas. Este procedimento é 

executado com o uso de um soprador de ar quente, no qual são produzidos canaletas para o 

acesso dos tubos das instalações, de modo rápido, e em comparação com o sistema 

convencional não contem d

 No sistema construtivo monolítico, 

simplificadas, pois não acontecem quebras de material para a abertura de roços, como no 

processo tradicional (ALVES, 2015

Foto 

Detalhe dos reforços nos cantos das paredes e das janelas.

Fonte: Macroterm (2015). 

Foto 02 -Abertura de caminhos com soprador térmico

 
Fonte: Equipe de Obra (2017). 

Depois são realizadas as instalações hidráulicas e elétricas. Este procedimento é 

executado com o uso de um soprador de ar quente, no qual são produzidos canaletas para o 

tubos das instalações, de modo rápido, e em comparação com o sistema 

convencional não contem desperdício (SOUZA, 2009). 

No sistema construtivo monolítico, as instalações hidráulicas e elétricas, são mais 

simplificadas, pois não acontecem quebras de material para a abertura de roços, como no 

o tradicional (ALVES, 2015). 

Foto 03 -Instalações elétricas e hidráulicas. 
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Detalhe dos reforços nos cantos das paredes e das janelas. 

 

Abertura de caminhos com soprador térmico. 

Depois são realizadas as instalações hidráulicas e elétricas. Este procedimento é 

executado com o uso de um soprador de ar quente, no qual são produzidos canaletas para o 

tubos das instalações, de modo rápido, e em comparação com o sistema 

as instalações hidráulicas e elétricas, são mais 

simplificadas, pois não acontecem quebras de material para a abertura de roços, como no 
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Fonte: Equipe de Obra (2017). 

 

 Em seguida é feito o revestimento da parede. É utilizado argamassa ou microconcreto 

sobre o painel. Distinguindo-se do reboco da alvenaria tradicional por conta do traço e da 

constituição da massa(SOUZA, 2009). 

 

Foto 04 -Projeção do microconcreto ou argamassa.

 
Fonte: Equipe de Obra (2017). 

 Se o produto for desenvolvido pela Parede Betel, uma empresa especializada neste 

método construtivo, que dispensa a utilização das vigas concretadas que trabalha como 

enchimento da laje e forma para as vigas ao mesmo tempo. Reduz o tempo de montagem e 

riscos de perdas e acidentes na obra (ALVES, 2015). 
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Foto 5 -Montagem e concretagem da laje.  Figura 7 -Painel de piso e telhado. 

 

Fonte: Equipe de Obra (2017). 

 

Fonte: Alves (2015). 

 

 A execução de acabamentos não há nada em especial, ela se dará do mesmo jeito que 

um sistema convencional (SILVA, 2009). 

 

Foto 6 -Montagem do telhado/cobertura. 

 
Fonte: Equipe de Obra (2017). 

 Após todos esses passos citados, são instaladas portas e janelas, para que seja 

concluída a fase estrutural, começando assim a fase de acabamento, que segue como qualquer 

outra obra (ALVES, 2015). 
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Foto 7 -Acabamento final. 

 
Fonte: Equipe de Obra (2017). 

 

3.2 VANTAGENS AMBIENTAIS 

 

 Por não conter nenhum tóxico, o EPS não traz nenhum perigo ao meio ambiente. 

(SOUZA, 2009). Temos que sempre estar criando novas formas de construção, preservando o 

máximo a natureza para as futuras gerações, pensando em soluções sustentáveis (OLIVEIRA, 

2016). 

 O EPS é um material não inerente e, nem tóxico, ou seja, não causa nenhum risco ao 

meio ambiente, como também sua fabricação, pois os gases utilizados do mesmo modo não 

prejudicam a natureza (AVESANI NETO, 2008). 

 É importante salientar que o EPS, em comparação, por exemplo, com a madeira libera 

proporções inferiores de gases tóxicos. Até o momento não foram encontrados nenhum efeito 

prejudicial à saúde(SOUZA, 2009). 

 A comissão EPS Brasil controla o uso do EPS através de normas, e, tem como 

objetivo aplicar e promover o crescimento sustentável (OLIVEIRA, 2016). 

 

4 CONCLUSÃO 
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 De acordo com as mudanças do mercado e as tendências atuais onde o foco em 

construções sustentáveis vem crescendo significativamente, o uso de métodos que reduzem a 

geração de resíduos e gastos de energias vem se tornando cada vez mais frequentes na 

engenharia, ocupando cada vez mais espaço. Tornando o sistema monolítico de EPS uma 

opção vantajosa para quem busca construções inovadoras. 

 Com este sistema as construções ganham inúmeras vantagens, como rapidez na 

construção, baixo consumo de energia, maior limpeza na obra, menor desperdício de 

materiais, redução do uso de madeiras na obra, menor geração de resíduos, maior economia, 

além de outras vantagens citadas ao longo do trabalho. 

 Vale ressaltar ainda que o sistema monolítico não contém nenhum tóxico, o EPS não 

traz nenhum perigo ao meio ambiente, sendo ainda 100% reciclável. 

            Precisamos nos adequarmos as novas tecnologias da construção civil, infelizmente o 

Brasil hoje é considerado um país atrasado neste ramo, nos acostumamos a construir de uma 

forma e ficamos com receio de mudar, de inovar, os métodos tradicionais hoje em dia 

mostram ser menos produtivose com uma menor qualidade quando comparados aos métodos 

industrializados. 
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