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RESUMO 

 

A presente pesquisa aborda o método de construção por sistema monolítico de 

EPS (Poliestireno expandido) que em alguns casos substitui pilares, vigas e o 

assentamento de blocos/tijolos como são utilizados em sistemas construtivos 

convencionais. O sistema consiste em painéis de EPS com malhas em ambos os lados 

que são preenchidos por uma argamassa especial ou por uma espécie de microconcreto 

(Grout ou Graute) que servem como o reboco da parede. Ainda um método pouco 

difundido no Brasil, portanto visto como uma inovação que vem conquistando espaço 

no cenário da Construção Civil atual, a partir destes fatores, fica mais do que conclusivo 

que o método é uma saída viável para famílias de baixa renda e são bem empregados em 

programas sociais em torno do mundo todo, por apresentarem ótimo desempenho e 

proporcionar um ótimo custo-benefício quando comparado aos métodos convencionais.  
 

Palavras-chave: Sistema monolítico, Sistema Autoportante de Construção, Poliestireno 

Expandido, Construções com Paredes de Isopor. 
 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, o setor de Construção Civil é imenso e desde muito tempo vem sendo 

representado como o segundo maior agente gerador de recursos do País, ficando apenas 

atrás do setor Agropecuário. Isso ocorre desde a década de 40, na Era Vargas, quando 

ocorreu o primeiro crescimento em construções de concreto armado no Brasil, e o País 

ainda mantem este processo que influencia no setor, podendo ser considerado 

subdesenvolvido em relação a outros países, o que torna necessário a modificação das 

tecnologias para acompanhar o mercado mundial (Santana et al., 2020). 
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Hoje, em pleno ano de 2020 e com o atual cenário de pandemia, o setor sofreu 

baixas, porém foi um dos únicos que se manteve respirando por representar grande 

impacto na economia, correspondendo a algo em torno de 5% do PIB (Produto Interno 

Bruto) (IBGE, 2018). 

Cada vez mais fica claro que os métodos de construção convencionais confiáveis 

sempre foram os de estruturas de concreto armado, alvenaria de vedação por blocos 

cerâmicos, lajotas cerâmicas na construção de lajes e alvenaria estrutural com blocos 

estruturais que já vem sendo utilizados há muito tempo e são consolidados no país 

(COSTA, 2019). 

Porém tudo isso está prestes a mudar e as novas tecnologias vem sendo 

difundidas para possibilitar um maior aproveitamento, custo beneficio, agilidade no 

prazo de obra, etc.  

É o caso desse novo sistema constituído por painéis de EPS (Poliestireno 

Expandido) com densidade especifica que serão revestidos de telas metálicas e 

argamassa especial. Uma das maiores vantagens acerca do material EPS que podemos 

citar é a facilidade de reciclagem e sua isolação térmica, por garantir maior conforto 

interno resultando na economia de energia e dos equipamentos elétricos (PAULA ET 

AL, 2018).  

Como aponta Lamberts (1997), o consumo de água é reduzido pela metade com 

a aplicação do método em relação aos métodos convencionais e pode ser considerada 

uma vantagem. 

A utilização do EPS em paredes autoportantes, constituídas de junção entre 

painéis monolíticos tem como objetivo minimizar os gastos das obras, além de toda a 

preocupação ambiental, porém nada disso seria viável se não houvesse certificação dos 

painéis, passando por diversos ensaios de compressão no órgão competente chamado 

IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo) para garantir a 

confiabilidade dos produtos e realmente atestar sua resistência para o uso em residências 

(PAULA ET AL, 2018). 

Geralmente, antes do inicio da obra, quando é necessário fazer a cotação dos 

materiais, custo com mão de obra especializada e programar toda a logística da obra, o 

projeto deve ser enviado para o fornecedor que demarca os vãos de portas e janelas 

apropriadamente e calculam o número de painéis monolíticos que serão utilizados 

(COSTA, 2019). 

 



2. OBJETIVOS 

 

O trabalho tem objetivo de introduzir às pessoas para o estudo de um meio de 

construção ainda pouco difundida no Brasil e que possui grande capacidade de 

desenvolvimento no setor, que é o sistema monolítico de construção com poliestireno 

expandido (EPS). 

O foco principal é despertar na comunidade o conhecimento deste novo método, 

demonstrando pontos positivos e negativos acerca da utilização do EPS em sistema 

monolítico na Construção Civil fazendo com que uma maior gama de pessoas conheça o 

método e sinta-se confiante para espalhar ainda mais a tecnologia. 

 

 

3. DESENVOLVIMENTO 
 

Será feito uma breve explanação sobre os conceitos principais do sistema, 

falando sobre o EPS, sua origem e suas propriedades e também sobre como é executado 

sistema monolítico, explorando suas vantagens, desvantagens e analisando cada etapa 

de seu processo. 

3.1. EPS  

 
O EPS (poliestireno expandido) ou isopor como é conhecido no Brasil, foi 

descoberto em 1949 pelos químicos Fritz Stastny e Karl Buchholz em um laboratório na 

Alemanha (BASF). É um composto plástico resultante da unção do poliestireno e água 

que quando polimerizado da origem ao isopor que possui composição de 98% de ar e 

2% de plástico (BERALDO; CANDIDO; FRANCO, 2018). 

O uso do EPS na Construção Civil é algo bem interessante que possibilitou a 

diminuição total do peso da edificação sem comprometer a qualidade da estrutura. Com 

isso, um do primeiro exemplo nesse sentido foi o fato da substituição de lajotas 

cerâmicas por módulos de EPS nas lajes que serve apenas como preenchimento de 

espaço, além de agir, de certa forma, como isolante acústico. Outro fator importante, 

que pode ser citado como qualidade e vem sendo aproveitado em sua utilização são suas 

propriedades termo-acústicas e capacidade de deformação por ser utilizado em juntas de 

dilatação (ISOFRIO, 2006). 

A Figura 1 apresenta como são os módulos de EPS utilizados para 

preenchimento da laje. 



 
Figura (1): Módulos de EPS utilizados em lajes treliçadas. 

 

Outro fator importante que deve ser lembrado é o tempo de decomposição do 

EPS que quando descartado pode ser de 150 anos, porém quando utilizado na 

construção de edificações estima-se que sua vida útil pode ser aumentada por tempo 

indeterminado por não haver exposição a intemperes e não possibilitar proliferação de 

microrganismos. Vale destacar que segundo a  ABNT NBR 15575 o tempo de Vida útil 

do Projeto (VUP) mínima desejado para uma estrutura de concreto armado que deve ser 

igual ou superior a 50 anos (PEDROSO, 2019). 

 

3.2. Propriedades do EPS 
 

O EPS utilizado no sistema monolítico possui características primordiais para 

ser empregado na construção civil onde podemos citar o material de Classe F que não 

propaga chamas quando exposto a uma situação de incêndio (REYNOSO, 2017) 

Dentre suas propriedades físicas e biológicas podemos citar a grande resistência 

mecânica, extrema leveza, versatilidade geométrica, isolamento térmico e acústico, 

densidade, estabilidade dimensional, estabilidade em razão da temperatura, material 

100% reciclável, não danoso ao meio ambiente e não reagente a microrganismos 

(REYNOSO, 2017). 

Existem diversas classes de EPS que são específicos para cada utilização de 

acordo com suas propriedades e devem passar por um rigoroso padrão de qualidade para 

que seja distribuído em mercado, no caso dos painéis monolíticos utiliza-se EPS de 

classe F, pois sua principal propriedade é ser retardante a chamas (BARRETO, 2017). 

A Tabela (1) mostra algumas de suas características principais a cerca de sua 

utilização  



Propriedades Unid. Tipos de EPS (Isopor) 

  
Tipo 

1 
Tipo 

2 
Tipo  

3 
Tipo  

4 
Tipo  

5 
Tipo  

6 
Tipo 

7 

Densidade aparente nominal kg/m³ 10 12 14 18 22,5 27,5 32,5 

Densidade aparente mínima kg/m³ 9 11 13 16 20 25 30 

Condutividade térmica máxima 
(23°C) 

W/m.
k 

~ ~ 0,042 0,039 0,037 0,035 0,035 

Tensão por compreensão com 
deformação de 10% 

kPa 33 42 65 80 110 145 165 

Resistência mínima à flexão kPa 50 60 120 160 220 275 340 

Resistência mín. ao cisalhamento kPa 25 30 60 80 110 135 170 

Flamabilidade (somente Classe F) Material retardante à chama 

Tabela (1): Classificação de densidade do EPS (Poliestireno expandido). 

FONTE: Adaptado de KNAUF. Disponível em: https://www.knauf-isopor.com.br/produtos/servicos-em-

inovacao/eps/ > Acesso em 28/10/2020. 

 

3.3. O sistema monolítico  
 

O meio de produção de casas de isopor (EPS), como é popularmente conhecido, 

é bastante durável e tem como principal meio de resistência e a rigidez dos painéis 

decorrentes dos arames diagonais soldados nas camadas de malha pop nas superfícies de 

cada placa, que posteriormente serão revestidas de microconcreto (Graute) ou 

argamassa especial, garantindo um sistema robusto de alta resistência fazendo com que 

a transferência das forças de cisalhamento tenha um comportamento composto na 

estrutura, dispersando tensões de forma eficaz e menos perceptível (CSIR, 2017).  

A Figura 2 mostra um conjunto habitacional situado na Colômbia que utiliza o 

método de construção de painéis de EPS. 

  
Figura (2): Conjunto habitacional popular San Nicolas na Colômbia. Todo construído utilizando painéis 

de EPS. 

Fonte: M2 Emmedue. Disponível em: < https://www.mdue.it/it/gallery.php >. Acesso em 18/11/2020. 

 

https://www.knauf-isopor.com.br/produtos/servicos-em-inovacao/eps/
https://www.knauf-isopor.com.br/produtos/servicos-em-inovacao/eps/
https://www.mdue.it/it/gallery.php


É um sistema de construção conhecido como monolítico por utilizar painéis 

modulares de alta resistência quando acabados e que possui grande capacidade de carga 

e proporciona agilidade do tempo e diminuição dos custos da obra (BARRETO, 2017). 

O painel de EPS acabado, vide Figura 3, apresenta um total de cinco 

componentes, são eles: Camada externa ou superficial malha pop de aço para reforço, 

núcleo de EPS, unção diagonal que faz a ligação da malha interna com a externa de 

ambos os lados da parede e camada interna também composta do mesmo componente 

que a camada externa, só que com o acabamento superficial melhor para aplicação da 

pintura (CSIR, 2017). 

 
Figura (3): Componentes do painel autoportante de EPS acabado. 

Fonte: Costa, 2019. 

 

Importante salientar que geralmente não há necessidade de efetuar juntas de 

dilatação, pois o coeficiente de deformação já é sanado pelo uso do EPS. Caso 

inevitável, a execução da junta de dilatação só é necessária em lances grandes, 

normalmente em muros maiores que 30 metros de comprimento (BARRETO, 2017).  

Já as malhas são compostas de aço que são utilizadas para servir de ponte de 

aderência do microconcreto com o EPS deve ter tensão mínima (fy) de 415 MPa. A 

Figura 4 representa as malhas em detalhe (CSIR, 2017).  

 

 



Figura (4): Malhas de aço reforçado soldadas e junções diagonais que ficam no núcleo do EPS. 

Fonte: CSIR, 2017. 

 

Dentro do conceito convencional de painéis de EPS existem soluções para a 

execução de lajes simples, múltiplos pavimentos, escadarias, etc, que simplificam muito 

o andamento da obra, já servindo como molde para a chegada do concreto. A Figura 5 

representa um painel para laje com cavas onde sua geometria comporta seções “T” para 

que sejam colocadas barras de aço estrutural do diâmetro especificado em projeto com 

intuito de reforço da laje (FELIPE, 2019). 

 

 
Figura (5): Painel de EPS para Laje. 

Fonte: Felipe & Costa, 2019. 

 

Já para construções que serão compostos por mais de um pavimento é necessário 

que se use paredes com reforços e armaduras extras, para que apresentem capacidade de 

sustentação das cargas solicitantes, por isso requer que haja preenchimento no núcleo 

dos painéis/paredes de EPS, como é o caso da Figura 6 a seguir. 

 
Figura (6): Painel vazado que pode ser preenchido com concreto para reforçar a estrutura. 

Fonte: Felipe & Costa, 2019. 

 



No caso das escadarias existe um modulo que deve ser encomendado sob 

medida para execução da mesma. É muito segura e também apresentam vãos que são 

preenchidos com concreto, assemelhando-se as treliças utilizadas em lajes, como 

apresentado na Figura 7. 

 

 

Figura (7): Módulo EPS para escadarias. 

Fonte: http://en.mdue.it/construction-system/products/emmedue-panels 

 

3.4. Características do sistema monolítico EPS 

 
As maiores características do sistema aparecem facilmente pela grande 

quantidade de vantagens, isto é, sua atuação é notável na redução de fatores que 

elevariam bastante o custo final da obra. Portanto, algumas das vantagens que podemos 

destacar são as seguintes:  

 Redução do período de construção (até 40% mais ágil); 

 Redução dos custos totais da obra; 

 Versatilidade para ajustes de dimensões e execução de vãos;  

 Redução de gastos com transporte, pois os painéis são leves e podem ser 

transportados manualmente dentro da obra. (OBS: Um painel 1,2x3m pesa 

aproximadamente 20 kg por conta das malhas); 

 Fácil manuseio, refletindo na diminuição da mão de obra, mas em 

contrapartida necessita de mão de obra capacitada; 

 Material durável, baixa taxa de absorção de umidade e não sofre com 

proliferação de microrganismos que decompõem o material; 

 Excelente isolante térmico e acústico, que acaba resultando em menor 

gasto com equipamentos para conforto; 



 Facilidade de execução de instalações elétricas, hidráulicas e afins; 

 Ótima resistência ao fogo/incêndio (Propriedade anti-chamas) 

 Resistência até 30% maior que paredes de tijolos. 

 Menor geração de resíduos de construção Civil, ou seja, menor 

degradação ambiental. Além de possibilidade de reciclar todo o EPS descartado por não 

utilização e abertura de vãos (Ex: Portas/janelas,etc) 

 Maior vida-útil da obra, desde que executada da maneira correta. 

 

Agora que já foram citados alguns de seus pontos fortes, é importante que se 

relacione também os pontos negativos, pois não existe nenhum sistema que apresente 

100% de eficácia em todos os quesitos, sempre havendo alguns pontos que devem ser 

ponderados para a decisão de realmente utilizar o método e se realmente atenderá a 

demanda do cliente.  

Os pontos negativos podem ser descritos por: 

 Limitação de pavimentos em no máximo quatro andares (considerando o 

andar térreo); 

 Surgimento de trincas nas emendas dos painéis que necessitam de 

reforços extras para impedir que ocorram; 

 Impossibilidade de fazer modificações quando o sistema já estiver 

finalizado, pois assim como construções de bloco estrutural, a estrutura da construção 

será comprometida no sistema de painéis de EPS também; 

 Necessidade de preparo da armadura (malhas) para evitar corrosão; 

 Aplicação do Microconcreto em intervalo máximo de 48h após o início, 

para evitar deterioração das propriedades de isolamento do EPS; 

 Imprescindível o alinhamento entre as paredes, pois qualquer desvio 

resultará num gasto exorbitante de Microconcreto; 

 Necessidade de mão de obra especializada para a execução do serviço.  

 Requer gasto com produto que possibilite a ponte de aderência do 

microconcreto com o painel de EPS 

 

3.5. Processo de execução do método construtivo 
 

Como todos sabem, todas as construções se iniciam na fundação e com as 

construções de painel monolítico de EPS não seria diferente, mas como ocorre o 



restante do processo de construção utilizando o método é que tem sua individualidade 

própria.  

Portanto, neste tópico será apresentado um passo a passo de como funciona o 

procedimento de construções compostas por EPS e alguma de suas características 

peculiares em determinadas etapas da obra.  

 

ETAPA 1: CONEXÃO DA ESTRUTURA COM A FUNDAÇÃO 

 

Uma vantagem deste meio de execução é que podemos utiliza-la em todos os tipos de 

fundação existentes, mas é importante que seja feito um preparo com produto 

impermeabilizante na superfície onde a placa será colocada. A Figura 8 exemplifica melhor o 

ato (PAULA ET AL, 2018).  

Durante a etapa de ligação dos painéis de EPS e a fundação é necessária a sujeição 

(chumbamento de esperas) de barras fundidas na infraestrutura da mesma, respeitando fator 

obrigatório e requisito de engenharia estrutural. Normalmente, as barras vão ser locadas entre 

o EPS e a malha externa dos painéis, que auxilia também no alinhamento preciso da parede, 

considerado um dos maiores problemas na execução do processo, por resultar em um gasto 

exorbitante de microconcreto e que influencia diretamente no aumento dos custos da 

construção (ARAUJO, 2019).  

 

 
Figura (8): Colocação dos painéis-paredes compostos de EPS para fazer a conexão da fundação com a estrutura 

monolítica. 

Fonte: JMVIBRO. Disponível em: http://www.jmvibro.com/en/evg3d-installation-process-pg1 > Acesso em: 

13/11/2020. 

 

 

ETAPA 2: MONTAGEM DOS PAINÉIS PAREDE 

A instalação dos painéis é feita inicialmente pelos cantos a fim de embasar o 

alinhamento do restante da construção e efetuando as conexões entre os painéis e 

malhas utilizando ferramenta própria para execução do serviço, podendo ser pneumática 

http://www.jmvibro.com/en/evg3d-installation-process-pg1


ou manual. A Figura 8 da 1° etapa também exemplifica o processo de inicio de 

montagem dos painéis (PAULA ET AL, 2018).  

 

ETAPA 3: EMENDAS DOS PAINÉIS  

Os painéis são reforçados por meio das malhas de aço que possuem espaçamento 

de 5x5cm ou 10x10cm entre cada barra (Quando estrutural) e espaçamento de 1 a 2cm 

do EPS para a malha, possibilitando envolvimento completo do microconcreto com a 

mesma. As emendas possuem diversos tipos de aplicações especificas como apresenta a 

Figura (9) (ALVES, 2015). 

 
Figura (9): Tipos de reforço: “L”,  “liso” e em “U”, ambos para aplicação especifica na constituição de 

paredes monolíticas de EPS. 

Fonte: (Barreto, 2017) 

 

As emendas lisas são de importância para unir um painel ao outro ou reforçar 

cantos de portas e janelas para impedir aparecimento de trincos em diagonal.  Os 

reforços em “L” são utilizados em intersecções de paredes, geralmente cantos ou 

paredes em “T”. Já os reforços em “U” são utilizados para reforçar final de paredes, 

trecho de superfície de portas e janelas como verga e contra-vergas (BARRETO, 2017). 

A Figura 10 mostra os reforços citados anteriormente do tipo liso e em “U” 

sendo utilizados em um vão de janela. 



 

Figura (10): Representação dos reforços dos cantos (em diagonal) que tem função de eliminar trincos 

conhecidos como “bigode” em abertura de janelas ou portas. Já o reforço no meio do vão é apenas para 

ligação de um painel ao outro. 

Fonte: Paredes BETEL. Disponível em: < http://www.paredesbetel.com.br/produtos.php?prod=1 > 

Acesso em 20/11/2020. 

ETAPA 4: ESCORAMENTO E EXECUÇÃO DAS LAJES 

No caso das lajes, os painéis devem ser reforçados com vergalhões nas partes 

laterais, unindo as “paredes estruturais” do método com a laje. Também são utilizadas 

barras em “U” para a junção entre os painéis para que não apresente nenhuma falha na 

emenda tornando-o um só elemento (ALVES, 2015). 

Já o transporte e colocação dos painéis, por apresentarem um peso quase 

desprezível, exceto pela presença de barras de aço, podem ser feitos de maneira manual 

e apoiados por escoras com suportes ajustáveis de tripés e vigas, como sugere a Figura 

11. 

Este tipo de sistema pode ser incorporado a métodos convencionais de 

construção, pois quando é feita a laje a unção da estrutura será feita por meio de ligação 

viga/laje de EPS, ou seja, não importa o caso, é possível que se diminua o peso da 

construção através dessa solução.   

http://www.paredesbetel.com.br/produtos.php?prod=1


 

Figura (11): Alocação e escoramento da laje de EPS. 

Fonte: JMVIBRO 

ETAPA 5: INSTALAÇÕES DE ELÉTRICA/HIDRÁULICA/AFINS 

Nesta etapa a acomodação dos utilitários é muito simplificada como mostra a 

Figura 12. Uma vez que os painéis são fixados já podem ser executadas as passagens de 

eletrodutos de fiação elétrica, telefonia, internet e tubulações de hidráulica com auxilio 

de um maçarico ou soprador térmico para derreter o EPS (PAULA ET AL, 2018).  

 
Figura (12): Instalações de utilitários em construções de EPS. 

Fonte: (Santana et al., 2020). 

A passagem de eletrodutos é simples neste método, não apresentando nenhuma 

complicação quando executada conforme o projeto.  

A figura 13 demonstra uma construção utilizando o método monolítico com toda 

infraestrutura elétrica executada, que além de muito simples, pode ser executada 

imediatamente, assim que houver corretamente destinado às placas de EPS com auxilio 

de um soprador térmico para produzir as cavidades onde os eletrodutos corrugados 

serão alocados (JMVIBRO, n.d). 



 
Figura (13): Execução de instalações elétricas na construção de uma casa na Hungria. 

Fonte: (EVG-3D ® Construction System PERFEKT INVEST HUNGARY, 2009). 

 
No caso da instalação hidráulica nas construções monolíticas de EPS, 

apresentam um pequeno empecilho quando comparado ao tipo de execução dos 

eletrodutos elétricos, por causa da necessidade de cortar a malha pop para facilitar a 

unção da tubulação hidráulica requerida em projeto. Na Figura 14 a seguir, percebemos 

a dificuldade que acarretaria para a execução da ligação hidráulica na parede monolítica 

que apresenta um espaçamento entre as barras de aço das malhas de 5x5cm na maioria 

dos casos (MORAES & DE CASTRO BRASIL, 2015).  

 
Figura (14): Instalações hidráulicas de uma construção feita de painéis monolíticos de EPS. 

Fonte: MUNDO ISOPOR (2018). Disponivel em: < https://mundodoisopor.com.br/casa-feita-de-isopor-

2/ >. Acesso em 29/10/2020. 

 

ETAPA 6: PULVERIZAÇÃO DO MICROCONCRETO (SHOTCRETING) 

Nesta etapa ocorre a projeção do microconcreto de alta resistência em ambos os 

lados das paredes e na parte inferior da laje utilizando uma bomba que jatea o concreto 

de forma pulverizada, similar ao equipamento conhecido como Airless para 

pulverização de tinta na etapa de pintura da obra. A Figura 15 a seguir representa o 

https://mundodoisopor.com.br/casa-feita-de-isopor-2/
https://mundodoisopor.com.br/casa-feita-de-isopor-2/


processo de lançamento do Microconcreto nos painéis.  A resistência do microconcreto 

deve girar em torno de 13Mpa e é natural que seja projetado em duas camadas, sendo a 

primeira camada de preenchimento para envolver as armaduras com a espessura correta 

(aproximadamente 3cm) e a segunda de acabamento deixando a parede nivelada 

verticalmente e respeitando as tolerâncias superficiais (LIMA ET AL., 2018). 

 

Figura (15): Lançamento da primeira camada do Microconcreto feito nas paredes de EPS.  

Fonte: JMVIBRO. 

ETAPA 7: COBERTURA 

Neste quesito não existe nenhuma restrição por método de cobrimento desejado 

e a estrutura pode ser constituída de madeira ou metálica. A partir disso, é possível que 

se faça telhado de uma, duas, três ou mais águas, telhado embutido (conhecido como 

platibanda), laje impermeabilizada, terraço, telhado verde, etc, fica a cargo da 

preferencia do cliente.  

A solução mais obvia para este tipo de construção ocorrem por questões 

estéticas e geralmente são utilizadas telhas sanduiche ou de fibrocimento, utilizando o 

método de telhado embutido. A Figura 16 representa um telhado embutido. 

 

Figura (16): Exemplo de telhado qualquer que pode ser feito em construções de casas com painéis 

monolíticos de EPS. 

Fonte: Planta de casas. Disponível em:<  https://plantasdecasas.blog.br/telhados/telhados-de-casas.html  

> Acesso em 05/11/2020. 

https://plantasdecasas.blog.br/telhados/telhados-de-casas.html


ETAPA 8: ACABAMENTO 

Os acabamentos podem ser aplicados, tanto interna quanto externamente, onde 

tudo pode acontecer normalmente como pendurar quadros, painéis, chumbamento de 

bancadas, etc. Importante salientar que um único furo tem capacidade de sustentar 

aproximadamente 90kg.  

 

6. CONCLUSÃO  
 

Através de tudo que foi explanado, pode-se concluir que o sistema é 

revolucionário e que cumpre a função disposta, que é o cuidado com o meio ambiente, 

agilizar o período de construção, segurança estrutural e redução do custo global da obra, 

tanto quando considerado valores de materiais, mão de obra (pelo fato da quantidade de 

pessoas serem reduzida e o período de execução de obra ser menor), locação de 

equipamentos, despesas de água, energia, etc. 

Hoje em dia, o método é visto como uma saída prática, barata e muito mais 

vantajosa de se construir moradias populares com intuito de atender a demanda 

populacional global em crescente exponencial e que sofrem com questões financeiras 

desfavoráveis. 

A partir disso, é imprescritível que a tendência de crescimento deste método é 

real e já vem contribuindo para deixar outros métodos obsoletos.  Isso também requer 

treinamento dos construtores, rebatendo em qualificação da mão de obra e fazendo com 

que mais pessoas se envolvam e possibilitem investimentos em estudos e constante 

atualização tecnológica que visem facilitações na execução para fabricação em larga 

escala, que é predisposição mundial no setor não só da construção civil. 

Um dos melhores exemplos de atuação do método é a Índia, que está focada em 

construções de larga escala utilizando o método monolítico de painéis de EPS, pois 

apresenta uns dos maiores índices de densidade populacional do mundo. Por esse 

motivo, foram realizados diversos estudos de viabilidade para ajudar na decisão da 

atuação do método monolítico para execução de programas sociais, como é o caso de 

“Habitação para todos até 2022” que tem objetivo de construir 11milhões de unidades.  

Importante ressaltar que existem diversos estudos em andamento no planeta a 

respeito do método, que vem explorando seus pontos fracos e visando melhorias das 

boas praticas de obra. Estes avanços tecnológicos podem sanar pequenos problemas que 

afetam na qualidade final do empreendimento e obter maiores dados sobre questões de 



durabilidade, etc. Um dos estudos principais é o estudo de durabilidade e análise do 

ciclo de vida útil também, pois é necessário para viés de compreensão e aceitabilidade 

do método, porque algumas dessas pautas analisadas irão servir como elemento 

comprovatório para delimitar o máximo de aproveitamento, comparando assim com 

novos materiais e novas tecnologias que podem surgir e substituir este elemento no 

futuro.  
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