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“Só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos. ” (Friedrich 

Nietzsche). 
 



 

RESUMO 
 
 
O sistema construtivo tradicionalmente utilizado no Brasil, por ser um processo artesanal, está 
suscetível a patologias, além do uso excessivo de água e produção de resíduos, tornando um 
sistema ambientalmente ineficaz. Atualmente, existem outros métodos de construção mais 
eficientes se tratando de tempo de execução, redução de desperdício de material e economia. 
Um desses métodos é a construção com painéis autoportantes de EPS. Este trabalho tem o 
objetivo de identificar os benefícios e limitações desse sistema construtivo, bem como os custos 
de construção, comparando com o sistema de alvenaria. Para isso, foi feita uma pesquisa 
bibliográfica, tendo como material de pesquisa normas e materiais de referência, como livros, 
artigos, sites e trabalhos correlatos sobre a utilização desse modelo de construção. Ao fim do 
trabalho, foi possível verificar as vantagens e desvantagens de construir com painéis de EPS, 
como por exemplo sendo um material mais leve e sustentável, com boa resistência e praticidade 
para construir, apesar de ainda terem poucos profissionais treinados com o material. Estudando 
comparativos de custo diferentes, não foi possível afirmar que construir com painéis de EPS é 
mais barato para todos os casos. No entanto, o custo da construção não é o único fator a ser 
considerado para a escolha do sistema construtivo a ser utilizado. Pôde-se observar que essa 
tecnologia construtiva tem mais vantagens do que limitações e é um produto de qualidade, que 
pode ser apresentado como uma alternativa sustentável e mais rápida que o método construtivo 
tradicional. 
 
Palavras-chave: Paredes de EPS. Construção sustentável. Tecnologias de construção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

ABSTRACT 
 
 
The construction system traditionally used in Brazil, as it is an artisanal process, is susceptible 
to pathologies, in addition to the excessive use of water and waste production, making an 
environmentally ineffective system. Currently, there are other more efficient construction 
methods when it comes to runtime, reduction of material waste and economy. One such method 
is construction with self-supporting EPS panels. This work aims to identify the benefits and 
limitations of this construction system, as well as the construction costs, comparing with the 
masonry system. For this, a bibliographic search was made, using as reference material 
standards and reference materials, such as books, articles, websites and related works on the 
use of this construction model. At the end of the work, it was possible to verify the advantages 
and disadvantages of building with EPS panels, such as being a lighter and more sustainable 
material, with good strength and practicality to build, despite still having few professionals 
trained with the material. Studying different cost comparisons, it was not possible to state that 
building with EPS panels is cheaper in all cases. However, the cost of construction is not the 
only factor to be considered when choosing the construction system to be used. It was observed 
that this construction technology has more advantages than limitations and is a quality product, 
which can be presented as a sustainable and faster alternative than the traditional construction 
method.. 
 
Keywords: EPS walls. Sustainable construction. Construction technologies. 
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1 INTRODUÇÃO 

O sistema construtivo tradicionalmente usado no Brasil é de alvenaria de tijolos e 

concreto armado, um sistema de construção já muito testado e confiável. No entanto, sendo um 

processo de produção artesanal, está suscetível a patologias devido a falta de padronização. 

Além disso, devido ao uso excessivo de água e produção de resíduos na obra, este sistema 

construtivo é ambientalmente ineficaz (PET CIVIL, 2015 apud BARRETO, 2017). 

A inclusão de práticas sustentáveis na construção é uma tendência crescente e um 

caminho sem volta, visto que governos, investigadores, associações e consumidores alertam, 

pressionam e estimulam o setor construtivo a adotar a sustentabilidade em suas atividades. 

Assim, as empresas devem repensar e alterar sua forma de gerir e produzir suas obras, buscando 

progressivamente soluções economicamente viáveis para o empreendimento (CORREA, 2009). 

Atualmente, existem outros métodos de construção mais eficientes se tratando de 

economia, tempo de construção e redução de desperdício de material. Um desses métodos é a 

construção com painéis de poliestireno expandido (EPS) (FÜHR, 2017). 

Um material muito leve, resistente, barato e sustentável, que pode tornar a obra muito 

mais rápida e limpa. Também chamado de construção com painéis monolíticos, esse modo de 

construção foi criado na Itália, para suportar condições climáticas e exigências estruturais mais 

severas. Chegou no Brasil por volta de 1990, sendo submetido a análise do IPT (Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas de São Paulo), apresentando resultados favoráveis (BERTOLDI, 

2007). O material utilizado nesse sistema é composto por painéis de EPS (Poliestireno 

Expandido, no Brasil conhecido pelo nome da marca Isopor®), revestidos com uma malha de 

aço ligada por conectores de aço eletro soldado, e cobertos por argamassa projetada. (EPS 

BRASIL, s.d). 

Neste trabalho será feita uma análise de seu uso corretamente, contemplando vantagens, 

limitações e características do material e o método de produção. 

1.1 TEMA 

O tema escolhido para o desenvolvimento deste trabalho é a construção de casas com o 

sistema de painéis monolíticos de poliestireno expandido, revestidos com telas de aço e 

argamassa.  
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1.1.1 Delimitação do tema 

Verificar características do material utilizado neste sistema construtivo e analisar suas 

vantagens e limitações no Brasil. 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

Quais são os benefícios do método construtivo com painéis de poliestireno expandido e 

quais suas limitações?  

Neste trabalho, será feita a análise deste sistema para a construção de casas, visando 

responder a estas perguntas. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 
De acordo com o autor Gonçalves (2020), no portal “temsustentavel”, em sua matéria 

“EPS, uma tendência na construção para um futuro melhor” ele cita que: 

 
Desde a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(CNUMAD) realizada em 1992 no Rio de Janeiro (RJ), conhecida como ECO-92, o 
mundo entendeu as necessidades de atender objetivos sustentáveis para um futuro 
melhor. A construção sustentável tem papel fundamental, pelo fato de a construção 
ser uma das indústrias que mais consome recursos naturais. E nesse sentido, o 
poliestireno expandido (EPS) tem se tornado uma solução e uma tendência no 
mercado brasileiro. 

 
O tema foi escolhido por ser uma forma construtiva sustentável, dada a importância da 

preocupação com o meio ambiente e novas formas de reduzir impacto ambiental sem abrir mão 

de uma construção confiável e resistente.  

Esse método de construção também chama a atenção por sua praticidade, agilidade na 

construção.  

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo geral 
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Identificar quais são os principais benefícios e limitações do sistema construtivo de 

painéis de poliestireno expandido para a construção de casas no Brasil. 

  

1.4.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 

• Conceituar o material EPS; 

• Descrever o sistema construtivo de painéis monolíticos em etapas; 

• Compreender vantagens e limitações da utilização desse sistema para a construção 

de residências no Brasil; e, 

• Investigar os custos de construção com esse sistema. 

 

1.5 DESENHO METODOLÓGICO 

A proposta metodológica desta investigação caracteriza-se em pesquisa descritiva de 

abordagem qualitativa e quantitativa de delineamento fundado na análise bibliográfica. 

A fim de resolver o problema de pesquisa, durante o desenvolvimento deste trabalho 

será feito um estudo da composição do material e como é produzido, bem como a forma de 

execução na obra. Será feita uma pesquisa em normas e materiais de referência, como livros, 

artigos, sites e trabalhos correlatos sobre a utilização desse modelo de construção. 

O estudo incluirá informações sobre sustentabilidade e sua relação com a construção 

civil, e sobre o sistema construtivo de alvenaria, tradicionalmente utilizado no Brasil, como 

referencial de base para o trabalho. 

Por fim, serão estudados separadamente três comparativos de custos entre o sistema de 

painéis de EPS e o sistema de alvenaria, cujos métodos para obtenção de custos diferem entre 

si.  

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 
Este trabalho é composto por cinco capítulos. No primeiro capítulo, será apresentada a 

introdução, com tópicos de tema, problema de pesquisa, justificativa, objetivos e desenho 
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metodológico. O capítulo dois é a revisão bibliográfica, com os tópicos: sustentabilidade, 

sistema construtivo de alvenaria e definição do EPS. O capítulo três fala sobre o sistema 

construtivo de painéis de EPS, tendo tópicos sobre as características, etapas da construção e 

benefícios e limitações. O capítulo quatro tem como primeiro tópico um estudo de resultados e 

análises de três comparativos de custos entre o sistema de alvenaria tradicional e o sistema de 

painéis de EPS, e o segundo tópico descreve resumidamente três trabalhos correlatos. Por fim, 

no quinto capítulo estão as considerações finais. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo será apresentada a base teórica do presente estudo. No primeiro capítulo, 

informações que conceituam a sustentabilidade e sua importância para a construção civil. No 

segundo capítulo, será falado sobre o sistema construtivo de alvenaria, e no terceiro, será 

introduzida a definição do material EPS, utilizado no sistema de painéis estudado neste 

trabalho.   

2.1 SUSTENTABILIDADE  

 
Em seu portal, Mobuss Construção (2018), em artigo sobre impactos ambientais da 

construção, destaca que a construção civil pode causar diversos impactos ao meio ambiente. 

Entre eles, podemos citar mudanças de solo, consumo de recursos naturais e aumento no gasto 

de energia. Muitos desses impactos ainda são necessários para que a indústria da construção 

continue colaborando com o desenvolvimento do país. No entanto, muitos podem ser evitados. 

Este tópico tem a finalidade de retratar a importância dos impactos ambientais gerados 

pela construção civil no Brasil, apresentando motivos para ser levada em conta a importância 

de buscar novas tecnologias de construção que sejam ecologicamente sustentáveis ou que 

reduzam o impacto ambiental. 

 

2.1.1 O que é sustentabilidade 

Pode ser estabelecido que o termo sustentabilidade inclui a manutenção do estoque de 

recursos ambientais, utilizando tais recursos sem limitar a capacidade de suprimento futuro, 

para que as necessidades atuais e do futuro possam ser satisfeitas (AFONSO, 2006). 

 De acordo com o relatório “Nosso Futuro Comum”, publicado pela Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU em 1987, “o desenvolvimento sustentável é 

aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações 

futuras atenderem a suas próprias necessidades” (AFONSO, 2006). 

Acrescentando, de acordo com Corrêa (2009), outros relatórios foram elaborados com 

o fundamento de preservar o meio ambiente. Para tal, foi identificada a necessidade de se alterar 

o padrão desenvolvimentista. Alguns dos relatórios que são referência como desenvolvimento 

sustentável são: Relatório do Clube de Roma: Limites do Crescimento (1968); Declaração de 
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Estocolmo (1972); Relatório de Brundtland: Nosso Futuro Comum (1987); Declaração do Rio 

(1992); Agenda 21 (1992). 

Pelo Relatório de Brundtland (1987), algumas das medidas que devem ser tomadas para 

promover o desenvolvimento sustentável são: 

• Garantia de recursos básicos (água, energia, alimentos) a longo prazo; 

• Preservação da biodiversidade e dos ecossistemas: 

• Diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias com uso de 

fontes de energia renováveis; 

• Uso de novos materiais na construção; 

• Reciclagem de materiais reaproveitáveis; 

• Consumo racional de água. 

 

2.1.2 Sustentabilidade e impactos ambientais na construção civil 

A inclusão de práticas sustentáveis na construção é uma tendência crescente e um 

caminho sem volta, visto que governos, investigadores, associações e consumidores alertam, 

pressionam e estimulam o setor construtivo a adotar a sustentabilidade em suas atividades. 

Assim, as empresas devem repensar e alterar sua forma de gerir e produzir suas obras, buscando 

progressivamente soluções economicamente viáveis para o empreendimento (CORRÊA, 2009).  

Segundo Corrêa (2009), a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura – 

AsBEA e o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável – CBCS apresentam princípios da 

construção sustentável. Alguns dos princípios destacados são: gestão sustentável da 

implantação da obra; adaptação às necessidades dos usuários; uso de matérias-primas que 

contribuam com a eco eficiência da construção; reduzir, reutilizar, reciclar e dispor 

corretamente os resíduos sólidos e; redução do consumo de água e do consumo energético. 

É possível encontrar situações não sustentáveis como: edificações sem conforto térmico 

e acústico, havendo necessidade de um elevado consumo de energia; degradação de áreas 

ambientais, como lixões e; lançamento de esgotos em cursos d’água pela cidade. Os programas 

de reciclagem de resíduos de demolição seriam mais eficientes se houvesse uma prévia 

separação de resíduos no canteiro de obras, o que geralmente não ocorre (CORRÊA, 2009). 
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Gráfico 1: Índice de preocupação com impactos ambientais gerados pela construção civil. 

 
Fonte: Camargo e Figueiredo (2019). 

 
 
O Gráfico acima elaborado por Camargo e Figueiredo (2019) é parte de uma pesquisa 

feita utilizando a ferramenta Google Forms, da empresa Google®. Observando este gráfico, é 

possível dizer que, entre as pessoas entrevistadas, 47,6 % tem um nível alto ou muito alto de 

preocupação com os impactos ambientas gerados pela construção civil.  

No tópico a seguir, serão abordadas características do método tradicional de construção 

em alvenaria. 

2.2 SISTEMA CONSTRUTIVO DE ALVENARIA 

Apesar de ainda ser um método construtivo predominante no mercado, passou a ser 

indicado por gerar grandes desperdícios, além de um tempo de execução não satisfatório. Dessa 

forma, deu-se início a uma busca por novas tecnologias construtivas, de maior produtividade, 
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menor desperdício de materiais e de boa qualidade (SOUZA, 2013 apud CAMARGO E 

FIGUEIREDO, 2019). 

 

2.2.1 Conceito 

A construção com alvenaria convencional consiste na utilização de materiais como 

tijolos cerâmicos ou blocos de concreto, unidos pela aplicação de argamassa, formando paredes 

com linhas horizontais e justapostas umas às outras, resultando em um conjunto estável 

(MARTINS, 2009 apud CAMARGO E FIGUEIREDO, 2019).  

De acordo com Souza (2009), os blocos cerâmicos são produzidos por conformação 

plástica de matéria argilosa, podendo ou não conter aditivos, e são queimados a elevadas 

temperaturas, próximas de 1000°C. 

O concreto simples é uma mistura composta por cimento, areia, pedra e água. Já o 

concreto armado, além da composição do concreto simples, possui uma armadura constituída 

por barras de aço. Essa estrutura deve resistir aos esforços solicitantes (PINHEIRO, 2007). 

2.2.2 Elementos estruturais 

Os elementos estruturais são responsáveis por resistir as ações e transmitir ao solo. De 

acordo com Pinheiro (2007), são partes da estrutura de concreto armado: 

 

• Lajes: são placas que recebem cargas permanentes, ações de uso e as transmite 

aos apoios; travam os pilares e distribuem as cargas entre os elementos de 

contraventamento; 

• Vigas: são estruturas horizontais, suportam paredes e recebem ações das lajes 

ou outras vigas e as transmitem para os apoios; 

• Pilares: estruturas verticais, recebem as cargas de vigas ou lajes e andares 

superiores, e as transmitem para os andares inferiores ou para a fundação; 

• Fundação: são como blocos, lajes, sapatas, vigas, estacas etc., que transferem os 

esforços para o solo. 
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2.2.3 Processo construtivo 

Durante a construção dos andares de um edifício em concreto armado, os pavimentos 

recém concretados são sustentados provisoriamente por pavimentos inferiores por meio de 

fôrmas e escoras. Esse conjunto é denominado de sistema de suporte. As fôrmas, normalmente 

de madeira, moldam os elementos estruturais, como especificados no projeto. As escoras, de 

madeira ou aço, apoiam um pavimento no pavimento inferior. As ações são introduzidas nos 

pavimentos durante o período de construção através de uma sequência repetida de operações, 

que consiste na remoção do nível inferior de escoras e fôrmas, instalação de escoras e fôrmas 

para a concretagem do pavimento seguinte e concretagem (PRADO, 1999). 

2.2.4 Vantagens e restrições 

2.2.4.1 Vantagens 

Segundo Pinheiro (2007), algumas das vantagens de construir com concreto armado são:  

 

• Resistencia a diversos tipos de solicitação, desde que seja feito um correto 

dimensionamento das armaduras; 

•  Baixo custo dos materiais; 

•  Não exige profissionais com alto nível de qualificação; 

•  Processos construtivos conhecidos em quase todo o país;  

•  Durável; 

• Segurança contra o fogo, desde que a armadura seja corretamente protegida pelo 

cobrimento.  

2.2.4.2 Restrições 

Características como peso próprio elevado e baixa produtividade tornam esse processo 

desvantajoso. Ainda, há a quantidade de entulho gerado no canteiro, visto como um problema 

tanto em desperdício de material quanto poluição ambiental. (SOUZA, 2013 apud CAMARGO 

E FIGUEIREDO). A forma de produção artesanal também está sujeita a erros de execução, 

acidentes, desperdício de materiais, resultando em gastos não previstos no orçamento e 

possíveis atrasos no cronograma (PET CIVIL, 2015 apud BARRETO, 2017).  
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No tópico a seguir, será apresentado o conceito do material EPS e suas características. 

 

2.3 DEFINIÇÃO DO EPS 

Segundo informações obtidas com a empresa EPS Brasil (s.d), que produz painéis de 

poliestireno expandido para este sistema construtivo, o EPS é um plástico celular rígido, 

expandido pelo gás pentano, e transformado em pérolas de até 3 mm de diâmetro. Este gás é 

um hidrocarbureto, se deteriora rapidamente em reação fotoquímica gerada por raios solares, 

não comprometendo o ambiente. As pérolas de EPS são expandidas por vapor, fundindo-se e 

transformando-se em blocos. Os blocos de EPS podem ser moldados de diversas formas. O 

produto final é inodoro, não contamina o ambiente e pode ser totalmente reciclado, podendo 

voltar à condição de matéria prima. 

 O EPS está disponível comercialmente em 7 tipos, classificados pela sua densidade. A 

Tabela 1 disponibiliza valores para as propriedades dos tipos de EPS de acordo com suas 

respectivas normas. 

 

Tabela 1: Tipos de EPS. 

 
Fonte: ABRAPEX (2006). 
 
 

De acordo com a diretriz SINAT n°11(2014), o tipo de EPS utilizado na construção civil 

tem denominação de “Classe F”, resistente à chama. O EPS também é segmentado por grupos 

de densidade, variando de 9 kg/m³ a 32,5 kg/m³. Para o método construtivo de painéis 
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autoportantes, podem ser usados blocos de EPS a partir do “Tipo 5”, com densidade média de 

22,5 kg/m³. 

2.3.1 Propriedades do EPS 

De acordo com Souza (2009), as principais propriedades mecânicas do EPS são sua 

resistência à compressão, resistência à tração e à flexão. De forma geral, sua resistência aumenta 

de acordo com sua densidade. O diagrama do Gráfico 2 demonstra que a densidade influencia 

a resistência à compressão, significando melhoria na rigidez. Quando a força de compressão 

ultrapassa o limite de elasticidade, há uma deformação permanente de parte das células, porém 

não se rompem. A resistência à tração e à flexão do material se encontra representado no Gráfico 

3. 

 

Gráfico 2: Diagrama Tensão-Deformação do EPS. 

 
Fonte: ABRAPEX (2006). 
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Gráfico 3: Resistência à tração e à flexão em função da densidade. 

 
Fonte: ABRAPEX (2006). 
 

Quanto às propriedades térmicas, de acordo a ABRAPEX (2006), um metro cúbico de 

EPS possui entre 3 a 6 bilhões de glóbulos fechados cheios de ar, garantindo um material 

extremamente leve e com excelente isolamento térmico. A capacidade de isolamento térmico 

se dá pelo Coeficiente de Condutibilidade Térmica (CTT), que fornece o fluxo de calor por 

metro quadrado do material, quando o mesmo tem espessura de um metro. Para efeito de 

comparação, o CTT do concreto é de 1,75 λ (W/m°C), enquanto o coeficiente do EPS é 0,04 λ. 

O Gráfico 4 ilustra o diagrama do CTT em função da densidade do EPS, enquanto o Gráfico 5 

representa a variação deste coeficiente em função da variação de temperatura, para o EPS com 

densidade de 20 kg/m³. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABRAPEX (2006). 

 

Gráfico 4: Coeficiente de Condutibilidade Térmica do EPS. 
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Fonte: ABRAPEX (2006). 

 

Gráfico 5: CTT para EPS de densidade 20 kg/m³. 

 
Fonte: ABRAPEX (2006). 

 

Já em consideração às suas propriedades acústicas, este material não é um bom isolante 

acústico. Para ser usado como tal, as paredes das placas de EPS devem ser rompidas para abrir 

as micro células, através de cilindragem (as placas passam por dois cilindros, fazendo uma 

abertura de 1/3 da espessura das placas) ou compressão das placas até que cheguem a 1/3 de 

sua espessura (ABRAPEX, 2006). 

 

2.3.2 Comportamento em contato com água e fogo 

De acordo com Souza (2009), o EPS não é um material higroscópico, o que significa 

que é praticamente impermeável e quase não absorve água. Quando imerso, uma pequena 

quantidade de água é retida nos espaços entre as células. O material seca facilmente, sem perder 

suas propriedades. O Gráfico 6 representa a absorção de umidade em função do tempo, para 

densidades diferentes de EPS. 
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Gráfico 6: Absorção de água por imersão do EPS. 

 
Fonte: ABRAPEX (2006). 

 

Quanto ao comportamento do material em contato com o fogo, Bertoldi (2007) ressalta 

que o material EPS não pode ser inflamado por faíscas, resíduos em brasa ou soldas elétricas. 

Somente chamas acesas aplicadas diretamente no material podem inflamá-lo. Segundo Souza 

(2009), o ar contido na estrutura celular do EPS não possui oxigênio suficiente para que haja 

combustão. Para que isso ocorra, o material deveria ser cerca de 130 vezes maior em volume. 

Portanto, não haverá combustão, quando o material se encontra protegido por argamassa, que 

impede a chegada de oxigênio. 

De acordo com Bertoldi (2007), o poder calorífico do EPS, em caso de incêndio, é de 

145 a 240 kcal/dm³. Em comparação, o poder calorífico da madeira é de 2400 kcal/dm³. Vale 

ressaltar que a densidade da madeira é em média 600 kg/m³, enquanto do EPS é 20 kg/m³. 

Contudo, a capacidade energética desse material, em caso de incêndio, está muito abaixo do 

que aconteceria em caso da queima de uma pequena quantidade de móveis em madeira. 

Callister (2006 apud SOUZA, 2009) informa que o EPS é termoplástico, sendo assim, quando 

aquecido se funde e ao resfriar se solidifica. 

 

2.3.3 Comportamento com outros materiais e meio ambiente 

O EPS é compatível com a maioria dos materiais utilizados na construção, com exceção 

de materiais com solventes, que danificam a estrutura celular do EPS (ACEPE, 2008 apud 

SOUZA, 2009). A tabela 2 representa a resistência do EPS com diferentes materiais. O sinal 

“+” significa alta resistência, enquanto “-“ significa baixa resistência. 
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Tabela 2: Compatibilidade do EPS com outros materiais. 

 
Fonte: (ACEPE, 2009 apud SOUZA, 2009). 

 
 

De acordo com ABRAPEX (2006), o EPS não apodrece, não ganha bolor, não libera 

substâncias para o meio ambiente, é insolúvel em água e não oferece efeitos prejudiciais para a 

saúde. 

 O EPS não possui qualquer substância tóxica ou prejudicial para a camada de ozônio. 

Sua produção requer baixo consumo de energia, por se tratar de um plástico e ser muito leve, 

também gerando poucos resíduos. Ainda, na utilização do EPS para construção com painéis, há 

uma economia de energia para o resfriamento de ambientes, por tratar-se de um isolante 

térmico. Por fim, o EPS pode ser 100% reciclado (ACEPE, 2006 apud SOUZA, 2009). 

O próximo tópico apresenta as características e etapas do sistema construtivo com EPS. 



 30 

3 SISTEMA CONSTRUTIVO DE PAINÉIS DE EPS 

Neste capítulo serão apresentadas as características desse método construtivo, etapas da 

construção e seus benefícios e limitações. 

3.1 CARACTERÍSTICAS 

De acordo com Camargo e Figueiredo (2019), o sistema de painéis de EPS é 

considerado autoportante, já que possui resistência suficiente para dispensar o uso de estruturas 

como pilares e vigas, para a construção de casas. Essa resistência conta significativamente com 

o suporte de uma malha feita por barras de aço eletro soldadas. 

  Uma característica importante desse sistema é o monolitismo. As malhas de aço 

cobrem toda a superfície dos painéis, que estão ligados à fundação por meio dos arranques, 

tornando toda a estrutura como um elemento único, muito resistente, tendo sido desenvolvido 

para suportar possíveis intempéries (FÜHR, 2017). 

  As malhas utilizadas são produzidas com aço de alta resistência, tendo tensão última 

superior a 600 MPa, limite de escoamento de fyk > 600 N/ mm² e limite de ruptura ftk > 680 

N/mm². De acordo com a necessidade do projeto, o aço pode ser comum, zincado, galvanizado 

ou inoxidável. As telas eletro soldadas tem bitola entre 2 mm e 10 mm, e a malha pode variar 

de acordo com as necessidades do projeto, à partir de 5 cm x 5 cm até 30 cm x 30 cm. A malha 

padrão tem bitola de 3,4 mm e espaçamento entre fios de 73 mm por 130 mm (BERTOLDI, 

2007). 

  Para unificar a estrutura como um todo, são feitos reforços à malha em bordas e 

extremidades dos painéis. São feitos de malha de aço galvanizado, adotando formas em “L”, 

“U” ou “liso” (BARRETO, 2017). 

O reforço “liso” ou em forma de “I” deve ser usado em aberturas de portas e janelas, 

em suas extremidades, diagonalmente a 45°. A aplicação desse reforço visa absorver tensões e 

eventuais trincas nesses pontos (MEDEIROS, 2017). 

  Os reforços em “L” são aplicados nas faces interna e externa de todo encontro 

perpendicular de paredes. Reforços de forma lisa são aplicados em extremidades onde foram 

feitas aberturas para portas e janelas. Tem dimensões de 30x60cm e são aplicados 

diagonalmente na malha, a fim de evitar fissuras por tensões nestas áreas. Por fim, o reforço de 

forma “U” é usado no perímetro interno de aberturas, como portas e janelas. Servem para 

neutralizar esforços localizados de esmagamento e corte, e também evitar que o revestimento 
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seja aplicado diretamente no EPS (TECHNE, 2012 apud CAMARGO E FIGUEIREDO, 2019). 

A figura abaixo ilustra os reforços mencionados. 

 
Figura 1: Reforços para aberturas no painel de EPS. 

 
Fonte: Termotécnica (2014) apud Barreto (2017). 
 
 

3.2 ETAPAS 

Neste tópico, serão descritas todas as etapas separadamente. A primeira etapa descrita é 

a locação e fundação. Seguidamente, vem as etapas de fixação e montagem dos painéis, 

alinhamento, preparo para instalações e por fim, revestimento.  

3.2.1 Fundação 

 
De acordo com Medeiros (2017), a etapa prévia da montagem dos painéis é a locação e 

fundação. Os gabaritos são posicionados a 50 cm acima do nível do terreno e a uma distância 

mínima de 100 cm das futuras paredes.  

A fundação indicada para esse método é o radier, um tipo de fundação superficial que 

distribui toda a carga de maneira uniforme no terreno, como uma laje de concreto. Algumas das 

vantagens desse tipo de fundação são: redução de mão de obra, rapidez na execução, redução 

na quantidade de formas e redução ao máximo de recalques diferenciais (MEDEIROS, 2017). 
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Figura 2: Fundação tipo Radier. 

 
Fonte: Ecopainel (2020). 

3.2.2 Fixação e montagem dos painéis 

De 1 a 3 dias após conclusão da primeira etapa, os painéis são fixados à fundação por 

meio de barras de ancoragem, dispostas linearmente ou intercaladas.  As barras são engastadas 

no radier a 10 cm de profundidade, fixadas proporcionalmente à colocação dos painéis, com 

furos a cada 50 cm de ambos os lados (MONOPAINEL®, 2019). Essas barras podem ser 

posicionadas junto à armadura de fundação ou colocadas posteriormente, usando para fixação 

o adesivo epóxi (MEDEIROS, 2017). 

Os painéis são posicionados entre os arranques, iniciando a montagem por um canto, 

amarrando os painéis entre si.  
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Figura 3: Ancoragem e montagem dos painéis. 

 
Fonte: Editado Monopainel® (2019). 
 
Figura 4: Montagem dos painéis. 

 
Fonte: Ecopainel (2020). 

3.2.3 Alinhamento 

Para o alinhamento dos painéis, podem ser utilizadas réguas de madeira aparelhada ou 

alumínio, de ambos os lados dos painéis. A primeira régua deve estar a 60 cm do piso, e a 

segunda a 200 cm da primeira. Para garantir o prumo, são utilizadas escoras na diagonal e 

perpendicular às réguas (MONOPAINEL®, 2019). 
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. 
Figura 5: Réguas e escoras. 

 
Fonte: Editado Monopainel® (2019). 
 
 

3.2.4 Instalações 

Após fixação e alinhamento de todos os painéis, com reforços, se dá a fase de aberturas 

de sulcos nos painéis, com o uso de um soprador térmico ou maçarico, para a passagem das 

instalações elétricas e hidrossanitárias, com eletrodutos e tubulações (MEDEIROS, 2017). 

Segundo a empresa Monopainel® (2019), sendo necessário o corte da tela para passagem das 

tubulações, deve ser aplicada uma sobretela de reforço no ponto. 

 
Figura 6: Instalações. 

 
Fonte: Editado Monopainel® (2019). 
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3.2.5 Revestimento 

Para complementar a estrutura dos painéis, o revestimento é feito com argamassa 

projetada. Para aumentar a produtividade, é recomendado utilizar um sistema de projeção 

pneumático de argamassa. A argamassa tem traço de 1:3 (cimento e areia) e é misturada com 

200ml de aditivo plastificante e 200g de microfibra de polipropileno por saco de cimento. A 

aplicação deve ser executada em duas etapas. A primeira cobre o EPS até as malhas, nas duas 

faces, para evitar a fissuração diferencial. Após a cura, em até 48 horas, é feita a segunda 

camada de acordo com a espessura determinada no projeto (COSTA, 2020). 

 

Figura 7: Aplicação de argamassa projetada. 

 
Fonte: Costa (2020). 

3.3 VANTAGENS E LIMITAÇÕES 

Após verificar as características do material e do sistema construtivo, é possível 

verificar os aspectos positivos e negativos do mesmo. No primeiro tópico serão listadas as 

vantagens, e em seguida possíveis desvantagens. 

3.3.1 Vantagens 

Como visto durante a pesquisa, algumas das principais vantagens de construir com 

painéis de EPS são: 

• Agilidade da obra: Uma grande vantagem desse sistema construtivo é a sua 

rapidez de execução. Ganha-se tempo desde a execução da fundação, por ser 

normalmente do tipo radier. Os painéis podem ser feitos sob medida para o 

projeto, agilizando ainda mais a montagem das paredes. A passagem e instalação 
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de tubos é fácil e rápida, pois basta abrir o caminho dos tubos com o uso de um 

soprador térmico ou maçarico. 

• Redução de fadiga da equipe: por consequência da leveza do material e 

praticidade de montagem, poupa o esforço físico da equipe, reduzindo as 

chances de acidentes de trabalho, e aumentando a produtividade. 

• Obra com pouco desperdício, tornando um ambiente de trabalho mais limpo, e 

consequentemente evitando gastos com material fora do orçamento inicial. 

• Eco sustentável e reciclável: a demanda por construções sustentáveis 

ecologicamente vem ganhando cada vez mais espaço. Tornando esse sistema 

mais atrativo para clientes, além de contribuir com a redução do impacto 

ambiental proveniente das construções.                 

• Economia no gasto com mão de obra devido à agilidade e facilidade do processo 

construtivo, levando menos tempo para construir, 

• Os resíduos na fábrica com a produção dos painéis são 100% recicláveis e não 

liberam substâncias toxicas ao meio ambiente, tornando todo o processo de 

produção e obra sustentável. 

• Elevada resistência: Após finalizada a obra, as paredes possuem característica 

monolítica, distribuindo as cargas por toda a estrutura. 

• Bom isolamento térmico, reduzindo também o consumo energético por toda a 

vida útil da construção. 

• Boa resistência à chama, contribuindo para a segurança da edificação. 

3.3.2 Limitações  

• Pouca informação entre engenheiros sobre o produto e suas propriedades, assim 

como a nível de cálculo estrutural, dificultando o cálculo do dimensionamento 

estrutural (FARIA, 2014); 

• Custo mais caro do material; 

• Limitação de 4 pavimentos (MONOLITUS, s.d); 

• Tendo como resultado uma construção muito resistente, se torna mais trabalhoso 

abrir as paredes após finalização. Sendo que as paredes têm função estrutural, a 

construção fica com restrição a grandes mudanças no projeto e o processo deve 
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ser consultado e acompanhado por um engenheiro familiarizado com esse 

método construtivo; 

• Pouca mão de obra especializada, gerando dificuldade em encontrar 

profissionais treinados e familiarizados com esse método construtivo, sendo 

necessário fazer o treinamento de equipes. No entanto, por ser um sistema de 

fácil execução, o treinamento pode ser feito rapidamente. 

 
No próximo capítulo apresentamos a pesquisa sobre custo para construir com EPS. 
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4 PESQUISA DE CUSTOS 

 
Nesta etapa do trabalho, para ter uma estimativa de quanto custa construir com os 

painéis autoportantes, foi feita uma pesquisa bibliográfica abordando comparativos de custos e 

resultados de trabalhos acadêmicos, a fim de considerar e analisar mais de um resultado, 

obtendo uma visão mais ampla referente a custos do processo construtivo. Os estudos foram 

escolhidos por serem de localidades diferentes, utilizarem abordagens diferentes para obtenção 

dos custos e por terem encontrado diferentes resultados. 

 

4.1 CAMPO DE PESQUISA 

Os estudos utilizados neste capítulo são: 

• Estudo 1 - Análise de viabilidade de implementação da vedação com painéis 

monolíticos de EPS como substituto à alvenaria convencional na cidade de 

Dourados – MS. Autores Camargo e Figueiredo (2019) da UFGD – 

Universidade Federal da Grande Dourados. 

• Estudo 2 - Estudo Analítico de Custo e Prazo de Execução de Uma Casa de 

Médio Porte em Dois Métodos Construtivos: Fechamento em Alvenaria 

Convencional de Bloco Cerâmico e Painéis Monolíticos Auto Portantes de EPS. 

Autor Costa (2020) da UNIS MG – Centro Universitário do Sul de Minas. 

• Estudo 3 - Análise Técnico Financeira Entre Estruturas Monolíticas 

Convencionais e Estruturas Monolíticas em EPS. Autores Brummer e Prudêncio 

(2020) da UNISUL – Universidade do Sul de Santa Catarina. 

 

4.2 MÉTODO DA PESQUISA 

É uma pesquisa de caráter bibliográfico e de abordagem quantitativa. A análise dos 

resultados será feita pelo método de observação. 
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4.3 RESULTADOS E ANÁLISES 

 

4.3.1 Estudo 1 - Análise de viabilidade de implementação da vedação com painéis 

monolíticos de EPS como substituto à alvenaria convencional na cidade de 

Dourados – MS. 

Para uma estimativa de custos, foi feita uma simulação de orçamento por Camargo e 

Figueiredo (2019) comparando o sistema construtivo de painéis monolíticos de EPS com o 

sistema construtivo de alvenaria tradicional. O projeto utilizado para a estimativa de custos é 

uma residência unifamiliar de 47,2 metros quadrados e pé direito de 2,8 metros, localizada em 

Dourados - MS, elaborado pelos autores. Para obter os custos do sistema de alvenaria e de 

componentes comuns em relação aos dois sistemas, foi utilizada a plataforma Gerador de 

Custos do software Cypecad®. Para os custos dos painéis, foi consultada uma empresa 

localizada na região de Ribeirão Preto em São Paulo.  Como resultado, o sistema de painéis de 

EPS foi estimado cerca de 12% mais caro em relação ao método convencional (Camargo e 

Figueiredo, 2019). Abaixo, a planta baixa do projeto e tabelas de custos obtidos. 
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Figura 8: Planta baixa do projeto do estudo 1. 

 
Fonte: Camargo e Figueiredo (2019). 
 
 
 
 
 

 Fonte: Camargo e Figueiredo (2019). 
 
 

Quadro 1: Estimativa de custos do sistema convencional. 
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 Fonte: Camargo e Figueiredo (2019). 
 

Observando os dois quadros de estimativa de custos, é possível ver que o custo mais 

alto do sistema de painéis de EPS é na parte de vedação, pelo custo elevado dos painéis, 

enquanto tem um custo menor em outras etapas em comum como fundação, instalações elétricas 

e hidráulicas. Já para o sistema de alvenaria, os custos são distribuídos de forma mais 

equilibrada.  

4.3.1.1 Análise 

Foi observado que os custos com mão de obra não foram mencionados, e também não 

foram descritos os itens que compõem o valor de cada etapa orçada. Outra observação é o fato 

de o fornecedor dos painéis ser de outro estado, o que aumenta o custo do material.  

Os valores encontrados pelos autores pelo software Cypecad® estão abaixo do valor 

consultado do CUB da região do Mato Grosso do Sul onde o projeto foi orçado. Para 

comparação, foi consultado o valor do CUB de agosto de 2019 para residências populares, que 

consta em R$ 1.181,75/m². Para o projeto de 47,2 m², o valor aproximado da obra completa 

seria de R$ 55.778,60. Portanto, o orçamento do Estudo 1 é uma estimativa, não representando 

os valores reais de uma obra completa. 

 

 

Quadro 2: Estimativa de custos do sistema de painéis de EPS. 
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4.3.2 Estudo 2 – Estudo Analítico de Custo e Prazo de Execução de Uma Casa de Médio 

Porte em Dois Métodos Construtivos: Fechamento em Alvenaria Convencional de 

Bloco Cerâmico e Painéis Monolíticos Auto Portantes de EPS. 

 
Outro estudo de custos foi elaborado por Costa (2020) comparando os mesmos métodos 

construtivos. O levantamento de custos reais de construção do sistema de painéis monolíticos 

de EPS foi feito junto ao construtor, acompanhando a execução de uma casa de médio porte, de 

266,2 m² de área, localizada na Rua Feliciano Souza Pinto, Lote 07, Casa 04, Bairro Jardins, na 

cidade de Varginha – MG. Para o levantamento de custos hipotéticos do sistema construtivo 

tradicional de alvenaria, Costa (2020) calculou a estrutura em concreto armado pelo software 

TQS, obtendo as quantidades de aço e concreto necessárias.  

Foi usado como referência o SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices 

da Construção Civil) com valores referentes a março e abril de 2020, para os custos de todos os 

insumos e atividades que seriam executados. Como diz Costa (2020), o SINAPI é indicado pelo 

Decreto 7983/2013, que estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de 

referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos 

orçamentos da União, para obtenção e referência de custo, e pela Lei 13303/2016, que dispõe 

sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas 

subsidiárias. A imagem da obra, com as tabelas de custos e comparativo, se encontra abaixo. 
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         Fonte: Eng. Civil Leticia M. Braga Silva (2018), apud Costa (2020). 
 
 
 
 
 

Figura 9: Planta baixa do projeto do estudo 2. 
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Figura 10: Obra finalizada. 

 
Fonte: Costa (2020). 

4.3.2.1 Painéis de EPS 

Para as etapas que diferem entre os métodos construtivos em questão, foi considerado o 

orçamento fornecido pela empresa que confecciona os painéis. Nesse sistema construtivo, há 

redução no custo da fundação, feita em radier, já que as cargas são distribuídas ao longo das 

paredes, e no método construtivo de alvenaria, as cargas foram centralizadas nas sapatas 

(COSTA, 2020).  

 
 
Quadro 3: Orçamento do material para os painéis de EPS. 

Item Descrição Quantidade Unid Valor Unit EPI Valor Total 

1 Painel Monolítico 270,00 M² R$ 87,00 5% R$ 
23.490,00 

2 
Argamassa de 

Cimento 
500,00 Unid R$ 23,00 

 
R$ 

11.500,00 

3 Aditivo Plastificante 30,00 Unid R$ 175,20  R$ 5.256,00 

4 
Microfibra de 

Polipropileno 
674,00 Unid R$ 38,00 

 
R$ 

25.612,00 

Valor Produtos R$ 

65.858,00 
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Valor total com 
IPI 

RS 
69.150,90 

Fonte: Costa (2020). 
 

Referente aos valores de mão de obra, o tempo de execução é o principal fator que 

diferencia os dois métodos. Com uma equipe composta por dois oficiais e dois ajudantes, o 

levantamento dos painéis e todo seu revestimento foi feito em três meses. Chegando, então, ao 

valor total de mão de obra desta etapa.  

 
 
Quadro 4: Valor da mão de obra da execução do sistema de painéis de EPS. 

 Horas Trabalhadas Valor Hora Total 

Oficial 1 573 h R$ 24,11 R$ 13.815,00 

Oficial 2 573 h R$ 24,11 R$ 13.815,00 

Ajudante 1 573 h R$ 15,31 R$ 8.772,63 

Ajudante 2 573 h R$ 15,31 R$ 8.772,63 

Valor Total : 45.175,26 
Fonte: Costa (2020). 
 

O levantamento de custos de execução da obra com esse método construtivo, feito junto 

ao construtor, se encontra detalhado na tabela abaixo. 

 
 
Tabela 3: Execução do sistema de painéis de EPS. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT PREÇO 
UNITÁRIO 

PR. TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

1.1 Abrigo provisório de madeira 

para alojamento e/ou depósito de 

materiais e ferramentas 

m²  40,00 R$ 43,20      R$ 1.728,00 

2 MOVIMENTO DE TERRA     

2.1 Capina e limpeza manual superficial de 

terreno 
     m² 350,00 R$ 2,09       R$ 731,50 

3 RADIER     

3.1 Escavação manual de vala em 
profundidade da viga baldrame 

   m³  26,00 R$ 39,43 R$ 1.025,18 

3.2 Lastro de concreto magro com seixo, 

e=8 cm, incluindo preparo e 
lançamento 

   m³ 2,60 R$ 293,50 R$ 763,10 

3.3 Armação em tela de aço soldada 

nervurada Q-138, aço CA-60, 4.2mm, 

malha de 10x10cm 
 

 

   m² 210 R$ 17,76 R$ 3.729,60 
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3.4 Concreto preparado na obra, controle 

"A", brita 1, fck 30 MPa, abatimento 

8±1 cm 

   m³ 26,00 R$ 381,75 R$ 9.925,55 

3.5 Forma de madeira para fundação, com 
tábuas e sarrafos 

   m² 19,40 R$ 14,33 R$ 134,70 

6 COBERTURA     

6.1 Estrutura de madeira para telha 
cerâmica ou de concreto, vão de 7 a 
10 m 

   m² 180,00 R$ 61,64 R$ 11.095,20 

6.2 Cobertura com telha cerâmica tipo 

paulista com argamassa de cimento, 

cal hidratada e areia sem peneirar, 
no traço 1:2:9, inclinação 35% 

   m² 180,00 R$ 37,89 R$ 6.820,20 

6.3 Cumeeira para telha cerâmica 

emboçada com argamassa de 
cimento, cal hidratada e areia sem 

peneirar, no traço 1:2:9 

   m 75,00 R$ 23,67 R$ 1.775,25 

8 PISOS     

8.1 Regularização sarrafeada de base 

para revestimento de piso com 

argamassa de cimento e areia sem 

peneirar 
espessura: 3 cm / traço: 1:3 

   m² 270,00 R$ 18,10 R$ 4.860,00 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT PREÇO 
UNITÁRIO 

PR. TOTAL 

8.2 Piso cerâmico esmaltado assentado 

com argamassa mista de cimento, cal 
hidratada e areia sem peneirar traço 

1:0,5:5 dimensão: 30 x 30 cm / 

espessura: 2,5 cm 

  m² 270,00 R$ 38,35 R$ 10.354,50 

8.3 Rejuntamento de piso cerâmico 

com argamassa pré- fabricada 
junta: 6 mm 

  m² 270,00 R$ 0,60 R$ 162,00 

8.4 Rodapé cerâmico assentado com 

argamassa pré-fabricada de cimento 

colante (altura: 8 cm) 

  m² 150,00 R$ 7,54 R$ 1.131,00 

9 PINTURA     

9.1 Emassamento de parede 

interna/externa com massa corrida 
à base de PVA com duas demãos, 

para pintura 
látex 

  m² 662,00 R$ 7,87 R$ 5.209,94 

9.2 Pintura com tinta látex PVA em 

parede interna/externa, com duas 
demãos, sem massa corrida 

  m² 662,00 R$ 11,01 R$ 7.288,62 
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10 ESQUADRIAS METÁLICAS     

10.1 Janela de alumínio 1,20 x 2,00 m, seis 

folhas, duas fixas 
palhetadas, duas de correr 
palhetadas e duas de correr com 
vidro liso 

  m² 21,60 R$ 215,00 R$ 4.644,00 

10.2 Janela de alumínio 0,60 x 0,80 m, 

maxim-ar, com uma seção, com 

vidro miniboreal 

  m² 0,96 R$ 110,00 R$ 105,60 

10.3 Porta de alumínio, de correr, duas 

folhas, uma fixa 

  m² 4,20 R$ 270,00 R$ 1.134,00 

11 LOUÇAS E METAIS     

11.1 Bacia sanitária de louça, com tampa e 

acessórios 

unid 4,00 R$ 598,50 R$ 2.394,00 

11.2 Tampo de granito para lavatório, 
e=30 mm, largura 0,60 m 

unid 4,00 R$ 486,90 R$ 1947,60 

11.3 Tampo de granito para pia, e=30 mm, 

largura 0,60 m 

unid 2,00 R$ 899,50 R$ 1799,00 

11.4 Chuveiro metalico com ducha 

articulada 

unid 4,00 R$ 245,10 R$ 980,40 

11.5 Chuveiro-ducha metálico unid 2,00 R$ 150,65 R$ 301,30 

11.6 Torneira de pressão metálica para uso 

geral 

unid 10,00 R$ 41,91 R$ 419,10 

12 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS     

12.1 Ligação de água a rede pública, cavalete 
de entrada 

unid 1,00 R$ 478,35 R$ 478,35 

12.2 Ligação de esgoto completa, com 
tubo de PVC branco Ø 100 mm, no 

terço oposto 

unid 3,00 R$ 433,25 R$ 1299,75 

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     

13.1 Ponto de luz com eletroduto de PVC 

rígido, Ø 3/4" 

unid 30,00 R$ 98,40 R$ 2.952,00 

14 LIMPEZA     

14.1 Limpeza geral da edificação   m² 200,00 R$ 2,09 R$ 418,00 

 CUSTO TOTAL    R$ 85.607,44 

ORÇAMENTO MÃO DE OBRA                                                                                        R$ 45.175,26 

ORÇAMENTO DOS PAINÉIS MONOLÍTICOS    R$ 69.150,90 

     

 TOTAL GERAL    R$ 199.933,60 
Fonte: editado Costa (2020). 
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4.3.2.2 Sistema construtivo de alvenaria 

Costa (2020) realizou todas as verificações necessárias para que o consumo de aço 

chegasse a um parâmetro construtivo real. Depois de feito o levantamento de serviços 

necessários, definiu a quantidade de cada item e calculou o quantitativo das demais etapas. 

Depois de definir os preços unitários de cada serviço, desenvolveu a tabela abaixo. 

 
 
 
 
 
Tabela 4: Execução com método convencional. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 

1.1 

Abrigo provisório de 
madeira para alojamento 

e/ou depósito de materiais 

e 
ferramentas 

 

m² 

 

40,00 

 

R$ 43,20 

 

R$ 1.728,00 

2 MOVIMENTO DE TERRA     

2.1 
Capina e limpeza manual 
superficial de terreno m² 350,00 R$ 2,09 R$ 731,50 

3 
SUBESTRUTURA – 
SAPATAS E  
BALDRAMES 

    

3.1 
Escavação manual de vala 
em solo de 1ª categoria 
profundidade até 2 m 

m³ 15,12 R$ 65,01 R$ 982,95 

3.2 
Lastro de concreto magro 

com seixo, e=8 cm, incluindo 
preparo e lançamento 

m³ 1,25 R$ 

293,50 

R$ 366,87 

 
3.3 

Armadura de aço CA-50 e CA-
60 para estruturas de concreto 
armado, Ø até 12,5 mm, corte, 

dobra e montagem 

 
kg 

 
607,12 

 
R$ 5,78 

 
R$ 3.509,15 

3.4 
Concreto preparado na obra, 

controle "A", brita 1, fck 30 

MPa, abatimento 8±1 cm 

m³ 12,93 R$ 
381,75 

R$ 4936,02 

3.5 
Forma de madeira para 
fundação, com tábuas e 
sarrafos 

m³ 208,75 R$ 16,48 R$ 3.440,02 

3.6 
Reaterro e compactação 
manual de vala 
por apiloamento com soquete 

m³ 10,00 R$ 32,93 R$ 329,30 
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3.7 

Emboço para parede externa 

com argamassa mista de 

cimento, cal hidratada 
e areia sem peneirar traço 
1:2:6, SOBRE BALDRAMES 

 

m² 

 

140,80 

 

R$ 29,19 

 

R$ 4.636,54 

 

3.8 

Pintura impermeabilizante 

sobre superfície de concreto 

com duas demãos de 
poliuretano alifático 
monocomponente 

 

m² 

 

140,80 

 

R$ 14,70 

 

R$ 2.069,76 

4 
SUPERESTRUTURA -     

PILARES E  VIGAS 

    

 

4.1 

Armadura de aço CA-50 para 

estruturas de concreto 

armado, Ø até 12,5 mm, corte, 
dobra e montagem 

 

kg 

 

1311,10 

 

5,78 

 

R$ 7.578,15 

4.2 
Concreto preparado na obra, 

controle "A", brita 1, fck 30 

MPa, abatimento 8±1 cm 

m³ 14,57 R$ 

381,75 

R$ 5.562,10 

4.3 
Forma de madeira para 
fundação, com tábuas e 
sarrafos 

m² 284,63 R$ 16,48 R$ 4.690,70 

5 ALVENARIA     

 

 

5.1 

Alvenaria de vedação com 

blocos cerâmico furados 14 x 

19 x 19 cm furos horizontais, 

espessura da parede 9 cm, 
juntas de 10 mm  com 

argamassa mista de cal 

hidratada e 
areia sem peneirar traço 

1:4, com 100 kg     de cimento 

 

 

m² 

 

 

519,75 

 

 

R$ 56,44 

 

R$ 29.334,69 

 

5.2 

Verga reta moldada no local 
com forma de madeira 

considerando 5 
reaproveitamentos, concreto 

armado fck = 
20 MPa 

 

m 

 

70,00 

 

R$ 37,39 

 

R$ 2.617,30 

6 COBERTURA     

6.1 
Estrutura de madeira para 
telha cerâmica ou de 
concreto, vão de 7 a 10m 

m² 180,00 R$ 61,64 R$ 11.095,20 

 

6.2 

Cobertura com telha cerâmica 
tipo paulista  , argamassa de 

cimento, cal hidratada e 
areia, traço 1:2:9, i = 35% 

 

m² 

 

180,00 

 

R$ 37,89 

 

R$ 6.820,20 
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6.3 

Cumeeira para telha cerâmica 

emboçada com argamassa de 

cimento, cal hidratada e 
areia sem peneirar, traço 

1:2:9 

 

m 

 

75,00 

 

R$ 23,67 

 

R$ 1.775,25 

7 REVESTIMENTO 
    

 

7.1 

Chapisco para parede interna 
ou externa 

com argamassa de 
cimento e areia sem 
peneirar traço 1:3, 

e=5 mm 

 

m² 

 

862,00 

 

R$ 4,00 

 

R$ 3.448,00 

 

7.2 

Emboço para parede 

interna/externa, com 

argamassa de cal hidratada e 

areia sem 
peneirar traço 1:3, e=30 mm 

 

m² 

 

862,00 

 

R$ 25,19 

 

R$ 21.713,78 

 
7.3 

Reboco para parede 
interna ou externa, com 

argamassa pré-fabricada, 

base para epóxi, borracha 

clorada, massa corrida 

acrílica e colagem de 
laminados e=5 mm 

 
m² 

 
862,00 

 
R$ 1,61 

 
R$ 1.387,85 

8 PISOS 
    

 

8.1 

Regularização sarrafeada de 

base para revestimento de 
piso com argamassa de 

cimento e areia sem peneirar 
espessura: 3 cm / traço: 1:3 

 

m² 

 

270,00 

 

R$ 18,10 

 

R$ 4.860,00 

 

8.2 

Piso cerâmico esmaltado 

assentado com argamassa 

mista de cimento, cal 
hidratada e areia sem 

peneirar traço 1:0,5:5 
dimensão: 30 x 30 cm / 

espessura: 2,5 cm 

 

m² 

 

270,00 

 

R$ 38,35 

 

R$ 10.354,50 

8.3 
Rejuntamento de piso 
cerâmico com argamassa 
pré-fabricada junta: 6 
mm 

m² 270,00 R$ 1,60 R$ 432,00 

 

8.4 

Rodapé cerâmico assentado 
com argamassa pré-fabricada 
de cimento colante (h: 8 cm) 

 

m 

 

150,00 

 

R$ 7,54 

 

R$ 1.131,00 

9 PINTURA     
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9.1 

 
Emassamento de parede 

interna/externa 
com massa corrida à base 

de PVA com duas 
demãos, para pintura 

látex 

 

m² 

 

662,00 

 

R$ 7,87 

 

R$ 5.209,94 

 

9.2 

Pintura com tinta látex PVA 

em parede interna/externa, 

com duas demãos, sem 
massa corrida 

 

m² 

 

662,00 

 

R$ 11,01 

 

R$ 7.288,62 

10           ESQUADRIAS METÁLICAS 
    

 

10.1 

Janela de alumínio 1,20 x 

2,00 m, seis folhas, duas 

fixas palhetadas, duas de 

correr palhetadas e duas 

de correr com vidro liso 

 

m² 

 

21,60 

 

R$ 215,00 

 

R$ 4.644,00 

10.2 
Janela de alumínio 0,60 x 

0,80 m, maxim- ar, com uma 

seção, com vidro miniboreal 

m² 0,96 R$ 110,00 R$ 105,60 

10.3 
Porta de alumínio, de correr, 
duas folhas, uma fixa m² 4,20 R$ 270,00 R$ 1.134,00 

11 LOUÇAS E METAIS 
    

11.1 
Bacia sanitária de louça, 
com tampa e acessórios unid 4,00 R$ 598,50 R$ 2.394,00 

11.2 
Tampo de granito para 
lavatório, e=30 mm, 
largura 0,60 m 

unid 4,00 R$ 486,90 R$ 1.947,60 

11.3 
Tampo de granito para 
pia, e=30 mm, largura 
0,60 m 

unid 2,00 R$ 899,50 R$ 1799,00 

11.4 Chuveiro metalico com ducha 
articulada 

unid 4,00 R$ 245,10 R$ 980,40 

11.5       Chuveiro-ducha metálico unid 2,00 R$ 150,65 R$ 301,30 

11.6  Torneira de pressão metálica 

para uso geral 

unid 10,00 R$ 41,91 R$ 419,10 

12 INSTALAÇÕES HIDRO-
SANITÁRIAS 

    

12.1 
Ligação de água a rede 
pública, cavalete de entrada unid 1,00 R$ 478,35 R$ 478,35 

12.2 
Ligação de esgoto completa, 

com tubo de PVC branco 

Ø100 mm 

unid 3,00 R$ 433,25 R$ 1299,75 

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
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13.1 
Ponto de luz com eletroduto 
de PVC rígido, Ø 3/4" unid 30,00 R$ 98,40 R$ 2.952,00 

14               LIMPEZA     

14.1 Limpeza geral da edificação m² 200,00 R$ 2,09 R$ 418,00 

 
          CUSTO TOTAL 

   R$ 166.902,49 

Fonte: editado Costa (2020). 
 

4.3.2.3 Resultado 

Como resultado desse comparativo, Costa (2020) concluiu que o sistema de painéis de 

EPS, após a finalização da obra, tornou-se 17% mais caro do que o método convencional de 

construção em alvenaria. Vale lembrar que não foram consideradas perdas de material e outras 

vertentes que impactam no custo final da construção em alvenaria. 

 
  
Gráfico 7: Comparativo de custos. 

 
Fonte: editado Costa (2020). 
 

O gráfico acima é o resultado comparativo do método de painéis de EPS executado e 

acompanhado, com a simulação do orçamento do sistema de alvenaria. O sistema de painéis de 

EPS custou mais caro, apesar da economia no tempo de mão de obra. Não foi levado em 
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consideração perdas de material e outras vertentes que impactam o resultado final. Uma 

justificativa de Costa para o custo final da construção com painéis de EPS ter sido mais caro, 

seria que essa tecnologia ainda é consideravelmente recente no Brasil, e o custo do material é 

mais alto, e também pela falta de mão de obra especializada nesta estrutura. 

 

 
 
Gráfico 8: Comparativo de tempo. 

 
Fonte: editado Costa (2020). 
 

Para o comparativo de tempo do gráfico acima, Costa (2020) elaborou uma planilha de 

‘quadro de duração’ do método de alvenaria não realizado, considerando a equipe existente e 

os índices para cada atividade, estimando o tempo que seria gasto nesse método e comparar 

com o tempo de fato gasto no método de painéis de EPS, que foi realizado. 

 

4.3.2.3.1 Análise 

Fazendo uma comparação entre os valores encontrados por Costa e o CUB da região de 

Minas Gerais, foi encontrado um valor mais alto para a construção em alvenaria convencional. 

O CUB, no período de abril de 2020, para residências de padrão médio, tem o valor de R$ 

1807,77/m². Para o projeto em estudo com área de 266,2 m², o valor total da obra completa 
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seria de aproximadamente R$ 481.228,37. O valor encontrado por Costa para a construção em 

alvenaria foi de R$ 166.902,49 orçando todas as etapas da obra. Também pôde ser observado 

que o orçamento para o método construtivo de alvenaria apresentado não especifica os gastos 

com mão de obra. O custo com mão de obra deve ser levado em consideração para comparação 

dois métodos construtivos, visto que a construção com painéis de EPS tem vantagem no tempo 

de construção total, significando gasto reduzido com mão de obra em relação com a construção 

em alvenaria. Dessa forma, o orçamento para a construção em alvenaria do Estudo 2 não pode 

ser considerado para comparação de uma obra completa.  

O orçamento para a construção em painéis de EPS também está muito abaixo do valor 

do CUB. A empresa que executou a obra forneceu os valores reais do material utilizado para a 

montagem dos painéis e mão de obra. Porém os demais serviços em comum foram orçados da 

mesma forma que o método de alvenaria. Portanto, também não deve ser considerado como 

valor de uma obra real completa. 

 

 

4.3.3 Estudo 3 – Análise Técnico Financeira Entre Estruturas Monolíticas 

Convencionais e Estruturas Monolíticas em EPS. 

Nesse estudo feito por Brummer e Prudêncio (2020), foi feito um estudo de caso 

comparando as fases distintas dos mesmos métodos construtivos dos estudos 1 e 2. Essa fase é 

compreendida na finalização do emboço no sistema convencional, e na finalização da aplicação 

do revestimento em argamassa estrutural nas paredes em EPS. 

Para a estrutura em alvenaria, a quantificação de insumos foi feita com base nos dados 

do projeto estrutural. Após a quantificação, foi elaborada uma planilha de orçamento 

paramétrico com dados obtidos do sistema SINAPI.  

Para a estrutura em EPS, foram consultadas empresas especializadas nesse sistema 

construtivo, para que fosse realizado um orçamento fiel. Foi considerado o custo de aplicação 

de argamassa estrutural por projeção, relacionando seu custo por metro quadrado (BRUMMER 

E PRUDÊNCIO, 2020).  

No fim do comparativo, os autores encontraram como resultado que o sistema de painéis 

de EPS é mais barato. O projeto utilizado para calcular os orçamentos é de uma residência 

unifamiliar de 256,2 metros quadrados. 

 



 55 

Figura 11: Projeto arquitetônico do estudo 3. 

 
Fonte: Sustenabilità Projetos e Construções (2020) apud Brummer e Prudêncio (2020). 
 

4.3.3.1 Sistema de Alvenaria 

Para a estrutura em alvenaria, a quantificação de insumos foi feita com base nos dados 

do projeto estrutural concebido pelo software Eberick, que tem como uma de suas funções o 

dimensionamento estrutural. Outra função utilizada do software é o quantitativo de material 

necessário como concreto, formas e aço. Após a quantificação, foi elaborada uma planilha de 

orçamento paramétrico com dados obtidos do sistema SINAPI (BRUMMER E PRUDÊNCIO, 

2020). 

   
 
Quadro 5: Orçamento de insumos. 

ITEM ETAPA INSUMOS 

1.0 FUNDAÇÕES R$12.541,89 

1.1 FORMAS R$4.171,38 

1.2 ARMAÇÃO - MONTAGEM R$3.097,80 

1.3 CONCRETAGEM R$5.272,72 

2.0 VIGAS R$31.603,20 

2.1 FORMA R$14.943,00 

2.2 ARMAÇÃO E MONTAGEM R$10.304,21 

2.3 CONCRETAGEM R$6.355,99 

3.0 PILARES R$14.220,83 

3.1 FORMAS R$6.076,31 

3.2 ARMAÇÃO E MONTAGEM R$5.750,53 

3.3 CONCRETAGEM R$2.393,99 

4.0 LAJE R$13.205,38 

4.1 MONTAGEM E CONCRETAGEM R$13.205,38 

5.0 VEDAÇÃO R$9.488,40 

5.1 ASSENTAMENTO DE TIJOLOS, CHAPISCO E EMBOÇO R$9.488,40 

TOTAL R$81.059,70 

  Fonte: SINAPI (2020) apud Brummer e Prudêncio (2020). 
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O quadro acima foi obtido do sistema SINAPI após dimensionar a estrutura e quantificar 

os insumos. 

Para o orçamento de mão de obra, os dados também foram obtidos do sistema SINAPI. 

Foi observado que serão necessárias aproximadamente 3 horas para um carpinteiro realizar 1 

m² do serviço. Para saber o valor da mão de obra, foi consultada a Tabela de Piso Salarial, com 

data de maio de 2019. Foram considerados trabalhadores com registro na Carteira de Trabalho 

e Previdência Social – CTPS.  

 
   
Quadro 6: Valor da hora dos profissionais necessários. 

PROFISSÃO PISO SALÁRIAL SALÁRIO + ENCARGOS SOCIAIS H/MÊS R$/H 

PEDREIRO R$2.110,00 R$4.220,00 220,00 R$19,18 

SERVENTE R$1.540,00 R$3.080,00 220,00 R$14,00 

CARPINTEIRO R$2.110,00 R$4.220,00 220,00 R$19,18 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO R$1.540,00 R$3.080,00 220,00 R$14,00 

ARMADOR R$2.110,00 R$4.220,00 220,00 R$19,18 

AJUDANTE DE ARMADOR R$1.540,00 R$3.080,00 220,00 R$14,00 

MESTRE DE OBRA R$3.100,00 R$6.200,00 220,00 R$28,18 

  Fonte: Brummer e Prudêncio (2020). 
 

O quadro acima traz o valor da hora dos profissionais, considerando uma carga horária 

de 44 horas semanais, totalizando 220 horas mensais. 

 
   
 
Quadro 7: Custo total da mão de obra do sistema de alvenaria. 

ITEM ETAPA MÃO DE OBRA 

1.0 FUNDAÇÕES R$5.508,38 

1.1 FORMAS R$4.208,97 

1.2 ARMAÇÃO - MONTAGEM R$1.028,32 

1.3 CONCRETAGEM R$271,09 

2.0 VIGAS R$72.388,16 

2.1 FORMA R$68.291,80 

2.2 ARMAÇÃO E MONTAGEM R$3.766,68 

2.3 CONCRETAGEM R$329,68 

3.0 PILARES R$8.271,45 

3.1 FORMAS R$6.020,00 

3.2 ARMAÇÃO E MONTAGEM R$2.135,63 

3.3 CONCRETAGEM R$115,82 

4.0 LAJE R$17.561,47 

4.1 MONTAGEM E CONCRETAGEM R$17.561,47 

5.0 VEDAÇÃO R$25.113,71 

5.1 ASSENTAMENTO DE TIJOLOS, CHAPISCO E EMBOÇO R$25.113,71 

TOTAL R$128.843,16 

  Fonte: Brummer e Prudêncio (2020). 
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Com o quadro de insumos e de valor da mão de obra, foi calculado o quadro acima, com 

o custo total da mão de obra desse método construtivo. 

 
   
Quadro 8: Custo global do sistema de alvenaria. 

INSUMOS R$81.059,70 

MÃO DE OBRA R$128.843,16 

CUSTO TOTAL R$209.902,86 

CUSTO POR M² R$819,29 

  Fonte: Brummer e Prudêncio (2020). 
 
 

O quadro acima resume o custo global do sistema de alvenaria. Pode-se observar que o 

maior custo é com a mão de obra. 

4.3.3.2 Sistema de Painéis de EPS 

A técnica de construção com painéis de EPS não tem norma específica para projetos, 

portanto foram consultadas empresas especializadas nesse sistema construtivo, para que fosse 

realizado um orçamento fiel. Foi considerado o orçamento com informações mais completas 

sobre o trabalho. Foi considerado o custo de aplicação de argamassa estrutural por projeção, 

relacionando seu custo por metro quadrado (BRUMMER E PRUDÊNCIO, 2020). 

 

 
Fonte: MONOLITUS (2020) apud Brummer e Prudêncio (2020). 

Figura 12: Orçamento dos painéis de EPS. 
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A figura acima traz o orçamento fornecido pela empresa Monolitus, apontando o valor 

global do orçamento sendo R$ 101.039,76. 

A empresa consultada recomendou que fosse utilizada uma equipe de cinco 

profissionais, oferecendo treinamento gratuito para a instalação dos painéis. Dessa forma, foi 

calculado o orçamento de mão de obra da mesma forma que o sistema em comparação. 

 
   
   
Figura 13: Cronograma de construção com painéis em EPS. 

 
  Fonte: MONOLITUS (2020) apud Brummer e Prudêncio (2020). 
 
 

Acima se encontra o cronograma fornecido pela empresa, considerando uma equipe de 

5 profissionais. 

   
  Quadro 9: Mão de obra para o método de Painéis de EPS. 

PROFISSÃO R$/H EQUIPE H/SEMANA SEMANAS TOTAL 

PEDREIRO R$19,18 1,00 44,00 11,00 R$9.284,00 

SERVENTE R$14,00 3,00 44,00 11,00 R$20.328,00 

MESTRE DE OBRA R$28,18 1,00 44,00 11,00 R$13.640,00 

TOTAL DE MÃO DE OBRA R$43.252,00 
  Fonte: Brummer e Prudêncio (2020). 
 
 

Com a equipe e o cronograma definidos, foi possível calcular o custo total de mão de 

obra da mesma forma que o sistema construtivo em comparação, como mostrado do quadro 

acima.  

 
Quadro 10: Custo global do sistema de painéis de EPS. 

INSUMOS R$101.039,76 

EQUIPAMENTO R$6.664,94 

MÃO DE OBRA R$43.252,00 

CUSTO TOTAL R$150.956,70 

CUSTO POR M² R$589,21 
Fonte: Brummer e Prudêncio (2020). 
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É possível ver que, apesar do custo de insumos do sistema de painéis de EPS ser mais 

alto que o custo de insumos do sistema de alvenaria, há uma considerável economia no custo 

com mão de obra do sistema de painéis de EPS. 

 

4.3.3.3 Resultado 

Para comparação dos resultados obtidos, foi elaborado por Brummer e Prudêncio um 

gráfico e um quadro, que resume de forma prática os valores encontrados para os dois métodos. 

 

   
  Gráfico 9: Comparativo custo final. 

 
  Fonte: Brummer e Prudêncio (2020). 
 

O gráfico acima retrata visualmente os resultados encontrados, exibindo o comparativo 

de custo global e também o custo por metro quadrado. 

 

Fonte: Brummer e Prudêncio (2020). 

Quadro 10: Comparativo econômico. 
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.O Quadro acima apresenta de forma resumida e direta os resultados obtidos dos 

orçametos dos dois métodos construtivos, apresentando uma economia em torno de 28% com 

o método de painéis de EPS. 

 

4.3.3.4 Análise 

O comparativo feito no Estudo 3 não se trata do orçamento de uma obra completa, e sim 

um comparativo de custos entre as etapas diferentes dos dois métodos construtivos em questão. 

Foram orçados insumos e mão de obra para as etapas de fundação, pilares, vigas, lajes e vedação 

do sistema de alvenaria; e para o sistema de painéis de EPS, foram orçados insumos e mão de 

obra para as etapas de fundação, montagem dos painéis, abertura de vãos para esquadrias, 

passagem para instações elétricas e hidrossanitárias, emboço e alisamento das paredes. 

Para uma estimativa do valor da obra completa do mesmo projeto, pode ser usado como 

base o valor do CUB da região de Grande Florianópolis, Santa Catarina, no periodo de setembro 

de 2020. O valor por metro quadrado para residências de padrão normal é de R$  2.180,78. O 

projeto tem uma área de 256,2 m², totalizando aproximadamente R$ 558.279,68. Esse valor 

representa o custo estimado da obra completa pelo método construtivo convencional.  

Para uma estimativa do valor da obra completa caso fosse executada com os painéis de 

EPS, como os gastos não orçados nesse estudo seriam os mesmos do método convencional de 

alvenaria, pode ser aproveitado o resultado final desse estudo, que obteve 28% de economia 

com o método de painéis. Relacionando com o valor estimado de alvenaria calculado com o 

CUB, de R$ 558.279,68, a obra completa executada com os painéis de EPS custaria 

aproximadamente R$ 401.961,37.  

 

 

4.4 TRABALHOS CORRELATOS 

 
Neste tópico, serão citados outros trabalhos feitos relacionados com o sistema 

construtivo de painéis em EPS, qual método foi utilizado e quais foram os resultados obtidos. 
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4.4.1 Caracterização de sistema construtivo com vedações constituídas por argamassa 

projetada revestindo núcleo composto de poliestireno expandido e telas de aço: 

dois estudos de caso em Florianópolis 

Este trabalho é uma dissertação de Bertoldi (2007), como conclusão de pós-graduação 

em engenharia civil pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). É uma referência por 

ser um dos trabalhos mais antigos e rico em detalhes. O autor busca caracterizar o processo de 

aplicação do sistema construtivo em EPS em dois estudos de caso, sendo um somente para 

vedação e o outro com função estrutural. Através de seu estudo, concluiu que houve uma 

evolução tecnológica no processo de fabricação dos painéis. Verificou que obras construídas 

com este método podem aumentar a qualidade do ambiente construído. Observou que a grande 

incidência de aço e EPS eleva os custos de produção no país, no entanto, suas características 

construtivas possibilitam rapidez de execução, redução de desperdícios na obra, racionalização 

do processo construtivo e flexibilidade de aplicação. 

 

4.4.2 Análise de viabilidade de implementação da vedação com painéis monolíticos de 

EPS como substituto à alvenaria convencional na cidade de Dourados - MS 

Este trabalho é um artigo feito por Camargo e Figueiredo (2019), pela Universidade 

Federal da Grande Dourados (UFGD). Os autores fazem um estudo de caso com um 

comparativo de custos entre o sistema convencional de alvenaria e o sistema de EPS 

autoportante para uma habitação popular, juntamente com uma avaliação da aceitação desse 

sistema por profissionais da área e potenciais usuários, por meio de formulário criado com a 

ferramenta Google Forms, disponibilizada pela empresa Google®. Foi realizada uma entrevista 

com uma empresa já atuante na área para obter um embasamento nos valores para a construção 

com o sistema de painéis em EPS, e a simulação para análise de custos foi feito com o programa 

CypeCad®. Como resultado, os autores verificaram que apesar das muitas vantagens do sistema 

construtivo com painéis de EPS, como tempo de execução, economia dispensando 

superestrutura e por ser um material ecologicamente sustentável, a construção com painéis em 

EPS se mostrou 12% mais cara do que a construção com o sistema convencional de alvenaria 

e pouco indicada por profissionais da construção. 
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4.4.3 Casa de EPS: análise do uso dos painéis monolíticos de poliestireno expandido em 

construções residenciais 

 
Este é um Trabalho de Conclusão de Curso feito por Costa (2019), do Centro 

Universitário CESMAC, em Maceió, Alagoas. Sua pesquisa é de caráter bibliográfico, 

conforme dados e pesquisas advindas de livros, artigos, TCC, dissertações, teses e demais, 

tendo como objetivo o estudo e análise da utilização dos painéis monolíticos em EPS, revestidos 

em telas de aço e argamassa projetada, para a construção de residências. Analisando resultados 

obtidos por diversos autores, foi visto a viabilidade da utilização deste método construtivo, a 

partir de seus benefícios e desempenho, como: alta resistência à compressão, vibração, 

facilidade no manuseio e instalação, isolamento térmico e acústico e baixa absorção de 

umidade. Contudo, também verificou que sua utilização ainda gera receio e insegurança por 

parte dos responsáveis técnicos por ainda ser considerado um novo sistema construtivo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste trabalho é identificar os principais benefícios e limitações do sistema 

construtivo com painéis de EPS, conceituando o material utilizado, descrevendo etapas do 

processo construtivo e a importância de buscar diferentes métodos construtivos com menor 

impacto ambiental. 

Após estudar e discorrer o conteúdo apresentado por diversos autores sobre a construção 

com painéis de EPS, foi possível atingir os objetivos específicos. Primeiramente descrevendo 

as características do material e do sistema construtivo, foi possível compreender as muitas 

qualidades, vantagens e limitações desse método construtivo, como: agilidade e praticidade na 

construção, obra sem desperdício de material, ser um material 100% reciclável resistência do 

material, conforto térmico; e limitações, por exemplo: limites de projeto como comprimento 

máximo de vãos e altura máxima de construção, restrições para reformas, falta de mão de obra 

treinada ou familiarizada com o sistema construtivo.   

Foram apresentados comparativos de custos de outros autores, realizados por métodos 

diferentes de pesquisa de preços, e pôde-se analisar os custos desse sistema construtivo.  

Como resultado dessa análise, foi percebido que com o material abordado não se pode 

concluir que a construção com painéis é mais barata ou mais cara para todos os casos. Outros 

fatores não considerados influenciam diretamente no custo final, como desperdício de material 

e atrasos no cronograma da obra. Os valores finais também podem variar de acordo com a 

região, empresa que fornece os serviços e materiais, especificações de projeto. No entanto, o 

custo da construção não é o único fator a ser considerado para a escolha do sistema construtivo 

a ser utilizado.  

Pôde-se observar que essa tecnologia construtiva tem mais vantagens do que limitações 

e é um produto de qualidade, que pode ser apresentado como uma alternativa sustentável e mais 

rápida que o método construtivo tradicional. 

5.1 RECOMENDAÇÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

� Estudo sobre a vida útil de edificações de painéis de EPS. 

� Estudo sobre softwares de cálculo estrutural de painéis de EPS utilizados no 

Brasil e no exterior. 

� Estudo de possíveis patologias em edificações de painéis de EPS já construídas. 

� Análise de aceitação dos painéis de EPS no mercado. 
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