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RESUMO 
O presente trabalho, tem como objetivo, o estudo dos sistemas construtivos de painéis monolíticos em 
EPS na construção civil. Atualmente, o mercado busca diariamente inovações em tecnologia, 
sustentabilidade, agilidade e custos mais baixos, onde, na construção civil não é diferente, na qual, 
pode-se observar uma constante busca por materiais que geram menos resíduos em busca de 
canteiros de obras mais limpos, além de métodos construtivos com mais agilidade e menor preço. 
Sendo assim, o sistema de painéis monolíticos em EPS são painéis em EPS revestidos com malhas 
de aço treliçadas e cobertos por uma argamassa estrutural.   
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ABSTRACT 

The present work aims to study the construction systems of monolithic panels in EPS in civil 
construction. Currently, the market seeks daily innovations in technology, sustainability, agility and lower 
costs, where, in civil construction, it is no different, in which one can observe a constant search for 
materials that generate less waste in search of more construction sites. clean, as well as faster and less 
expensive construction methods. Therefore, the EPS monolithic panel system is EPS panels coated 
with latticed steel mesh and covered with a structural mortar. 
 
Keywords: Monolithic EPS Panels; EPS; Expanded Polystyrene. 
 
  

INTRODUÇÃO. 

De acordo com Souza (2009), o sistema construtivo de painéis em EPS foi 

desenvolvido pela Monolite e por isso o é denominado de sistema Monolite, ele 

contempla importantes avanços para a construção civil, mais especificamente para o 

levante de alvenaria, o processo construtivo pode ser usado tanto como fechamento 

estrutural, bem como estrutura de vedação. Nas obras analisadas foram observados 

tanto o uso do somente dos painéis, como em um sitema misto com estruturas de 

concreto armado ou estruturas metálicas.  

Além disso, atualmente a necessidade do mercado faz com que este tipo de 

sistema construtivo, sendo este os painéis monolíticos em EPS seja altamente 

vantajoso, tendo em vista que o mesmo apresenta uma série de vantagens em relação 

aos sistemas convencionais, tais como a rapidez na execução, qualidade, 

sustentabilidade, competitividade, conforto termoacústico, impermeabilidade, 
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altíssima resistência e fácil transporte (devido os painéis serem leves se comparados 

aos blocos de concreto). Ainda, conforme relatado por Souza (2009),  

 

“A origem dos painéis com poliestireno expandido (EPS) advém de um projeto 
italiano, desenvolvido em uma região sujeita a terremotos, com o intuito de 
criar uma estrutura monolítica que não desmoronasse e agregasse elementos 
de isolação térmica no início dos anos oitenta” (SOUZA, 2009, p.43).  

 

Em relação aos Painéis Monolíticos em EPS, Bertoldi (2007) relata que este 

tipo de sistema construtivo foi desenvolvido para ser um painel modular, sendo este 

“pré-fabricado, leve, composto de uma alma de EPS disposto entre duas malhas de 

aço eletrosoldadas, e em seguida recebendo revestimento em concreto e/ou 

argamassa aplicados nas obras.” Ainda segundo Bertoldi (2007),  

 

“esta tecnologia foi difundida em diversos países, entre eles: Itália, Portugal, 
Espanha, Rússia, Turquia, Líbia, Egito, Argentina, Chile, Venezuela, 
Guatemala, Costa Rica, México, França, países onde foram implantadas 
unidades de produção do sistema construtivo” (BERTOLDI, 2007).  

  

Este tipo de sistema construtivo chegou no Brasil por volta do ano de 1990, 

quando o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) de São Paulo realizou análises 

dos componentes do sistema e de elementos construídos, obtendo assim resultados 

favoráveis, no que diz respeito aos principais pressupostos do mesmo, tais como o 

comportamento estrutural, conforto térmico e impermeabilidade. Hoje se tem várias 

empresas que oferecem produtos semelhantes, como o sistema Hi-Tech, empresa de 

origem americana e que já comercializa este produto no Brasil.  

Além disso, com um mercado consagrado nos países por onde passou, este 

tipo de sistema vem crescendo muito no mercado brasileiro, trazendo assim uma nova 

tecnologia e uma solução inovadora, enriquecendo ainda mais o mercado da 

construção civil, tendo em vista que este método apresenta diversas vantagens frente 

ao método convencional de estruturas de concreto armado e de blocos de concreto 

utilizados como vedação.  

Este trabalho, tem como objetivo, o estudo deste tipo de sistema construtivo 

para assim compreender as vantagens que o mesmo traz para a construção civil 

brasileira em geral.  
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 METODOLOGIA.  
 

Para a elaboração deste artigo, foram pesquisados sites que abordam assuntos 

sobre os Sistemas Construtivos de Painéis Monolíticos em EPS. 

Além disso, para dar embasamento teórico, também foi efetuado um estudo de 

caso em projeto de edificação residencial que utilizou este tipo de sistema 

construtivo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO. 

Para dar embasamento teórico nesta pesquisa, foi efetuado um estudo de caso 

em um projeto de edificação residencial em que foi aplicado este tipo de sistema 

construtivo.  

A residência analisada (figura 01), situa-se na Alameda Porto, nº 785, em um 

terreno com 660 m² e 355 m² de área construída total. O terreno da mesma possui um 

declive, onde foi construída uma casa composta por três pavimentos: térreo, inferior 

um e inferior dois.  

Já, no pavimento inferior 2, foi utilizada estrutura em concreto armado e no 

inferior 1 a estrutura utilizada foi mista, composta por estrutura metálica e painéis 

monolíticos em EPS.  

No térreo, foi utilizado somente o sistema de painéis monolíticos em EPS 

(MAZUCO, Rafael; LIMA, Matheus). 

 

         Figura 01 - Projeto da Residência analisada. 

 
         Fonte: MAZUCO, Rafael; LIMA, Matheus.  
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De acordo com Panhan (2018), o processo de montagem dos painéis em EPS 

tem um diferencial se comparado aos outros métodos, pois os painéis são pré-

fabricados conforme o projeto (figura 02), cujos mesmos passam por um estudo e as 

peças são fabricadas conforme a necessidade de cada projeto, na qual, isso traz um 

diferencial neste método para a obra sendo prático e ágil.  

 

   Figura 02 - Execução da Residência analisada com os Painéis 
Monolíticos de EPS. 

 
         Fonte: MAZUCO, Rafael; LIMA, Matheus.  

 

 

 

Além disso, segundo este autor, outra vantagem deste método é que a 

instalação das tubulações elétricas e hidráulicas são práticas e não geram resíduos, 

visto que as placas são derretidas com o soprador térmico no lugar onde irão as 

tubulações e posteriormente a tela é grampeada novamente para reestruturação do 

painel (figura 03). Ainda, segundo Panhan (2018), 

 

“os projetos enviados aos fabricantes devem conter informações sobre as 
espessuras dos painéis, determinadas durante o cálculo térmico do ambiente, 
característica que mostra quanto se quer diminuir de temperatura de um 
ambiente para outro. A espessura dos painéis pode variar de 30 até 200 mm. 
Deve estar especificado o tipo de acabamento, se o aço é natural ou colorido. 
O terceiro item é o comprimento dos painéis estipulados pela engenharia” 
(PANHAN, 2018, p. 18).  

 

Com o projeto bem ajustado e a pré-fabricação dá-se andamento ao 

procedimento, onde o transporte do mesmo é feito, sua leveza facilita muito o 
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transporte, o descarregamento das peças e a montagem das mesmas, porém temos 

a questão do volume que é grande e requer maior espaço para armazenamento 

(PANHAN, 2018). 

 

      Figura 03. Passagem dos Conduítes nos Painéis Monolíticos de EPS.  

 

Fonte: Próprio Autor. 

 

O armazenamento na obra é outro fator que vale destacar no método dos 

painéis em EPS, por ser leve e de fácil transporte o material pode ficar perto da sua 

origem de instalação/montagem, dando mais rapidez na instalação, sendo uma outra 

vantagem do sistema. Por fim, montam-se os painéis, que são alinhados nas guias de 

ferro do contra piso e montados no prumo (figura 04). A fixação é feita por grampos e 

arames recozidos (PANHAN, 2018). 
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  Figura 04. Execução dos Painéis Monolíticos de EPS.  

 
Fonte: Próprio Autor. 

 

Em relação às características dos painéis monolíticos em EPS, de acordo com 

Kiesewetter (2007), “a construção das paredes requer a montagem de grandes painéis 

compostos de chapas EPS com densidade de 15 kg/m³ a 16 kg/m³ do tipo 4F (NBR 

11949), de no mínimo 80 mm, que são cortadas de acordo com a especificação de 

cada projeto, onde, na sequência, duas telas de aço eletrosoldadas de 3,4 mm de 15 

cm x 15 cm fazem um sanduíche da peça e são presas por grampos” (figura 05). 

Ainda, conforme Kiesewetter (2007), 

“os painéis de EPS podem ser ondulados, retangulares ou duplos, e sua 
utilização, como veremos a seguir, será determinada pela capacidade de se 
preencher as cavidades com argamassa, para que se formem micro colunas 
de reforço. Na construção de prédios com vários pavimentos, os painéis 
principais de sustentação devem ser duplos, com espaço variável entre eles, 
conforme a altura do edifício, e serão preenchidos com concreto estrutural. 
No final, o aspecto da edificação será de construção tradicional de alvenaria. 
O sistema monolítico pode ser empregado para executar tanto paredes como 
pisos e coberturas inclinadas” (KIESEWETTER, 2007).  
 

  



7  

 
Figura 05 - Execução dos Painéis Monolíticos de EPS.  

 
Fonte: Próprio Autor. 

 

Já, segundo Reis (2015), “é nessa etapa que a edificação começa a criar forma, 

as paredes em painéis EPS com espessura de 50 mm, são montadas rapidamente, 

devido aos encaixes existentes nos mesmos, já pensando na facilidade de 

montagem.” Ainda, de acordo com Reis (2015), 

 

“os painéis chegam com as medidas já determinadas pelo projeto e prontos 
para serem montados de acordo com a planta de paginação e montagem, 
evitando recortes e desperdícios no canteiro e consequentemente a 
diminuição de resíduos sólidos na construção. A montagem dos painéis é um 
processo rápido, pois se trata de um sistema onde as peças são pré-
fabricadas para cada projeto, o trabalho maior está na parte dos travamentos 
com madeiras, para fazer os alinhamentos e plumo. As esquadrias, como 
portas isoplanas (composta de painel EPS), janelas de alumínio também são 
instaladas ao mesmo tempo da montagem dos painéis, já que todos eles são 
enviados na medida exata e já prevendo a instalações das esquadrias.” 
(REIS, 2015, p. 27).  

 

 

CONCLUSÃO 

Após os estudos efetuados, pode-se concluir que o método de Painéis 

Monolíticos de Poliestireno (EPS), é um tipo de sistema construtivo novo e inovador 

no Brasil, cujo mesmo substitui as paredes convencionais, pois é um sistema pré-
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fabricado, modular, leve, composto de Poliestireno Expandido (EPS), no qual, este 

painel estrutural possibilitou um novo e avançado sistema de construção ao sintetizar 

as vantagens do sistema tradicional e do pré-fabricado, dispensando vigas e pilares, 

pois é rebocado em argamassa estrutural e tornando assim as construções mais 

sustentáveis. 
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