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 RESUMO: O poliestireno expandido vem sendo cada vez mais utilizado na 
construção civil, porém nem sempre os seus resíduos recebem a devida destinação, 
principalmente em obras de pequeno porte cujo o volume gerado não é interessante 
para as empresas de reciclagem. Pensando nisso, o trabalho teve o objetivo de 
estudar a viabilidade executiva da utilização de resíduos de EPS em argamassa de 
revestimento. Para isso acompanhou-se todo o processo desde a trituração, 
fabricação, aplicação e sarrafeamento de quatro traços de argamassa, sendo eles 
um de referência (1:6:0), um com 50% de substituição de areia por EPS em volume 
(1:3:3), um com cerca de 70% de substituição (1:2:4) e um com mais de 80% de EPS 
(1:1:5). Os revestimentos com EPS foram misturados e homogeneizados com 
facilidade, devido ao peso próprio extremamente baixo comparado ao da areia, o 
transporte e aplicação das argamassas com isopor foi bem mais fácil quando 
comparado ao traço de referência, porém as pérolas de EPS na superfície do 
revestimento já aplicado, dificultam o sarrafeamento e impossibilitam o 
desempeno. Portanto, concluiu-se que o aproveitamento do EPS em revestimento 
de argamassa é bastante viável, porém se necessário um acabamento 
desempenado, uma camada fina de argamassa comum deve ser aplicada por cima. 
Com essa argamassa de revestimento proposta apresenta-se mais uma alternativa 
de ação contra o desperdício e o descarte desnecessário de resíduos da construção 
civil. 
 

ABSTRACT: The expanded polystyrene has been growing in usage inside civil 
construction, but its residue has not been given the proper destination, especially in small 
construction sites where the low volume of residue is not attractive to recycling 
companies. Thinking about that, this present work had the goal to study the executive 
viability of reusing EPS in rendering mortar. For that, the process was followed since 
crushing of bigger EPS blocks, manufacture of the mortar, enforcement, to twisting of the 
rendering of four traces, being one of them a trace of reference (1:6:0), one with 50% 
sand substitution to polystyrene (1:3:3), one with almost 70 % (1:2:4) and finally one with 
more than 80% of EPS (1:1:5). The renderings with EPS were mixed and homogenized 
easily, due to the low weight of the particles of EPS when compared to sand, 
transportation and enforcement were much easier for the mortars with the residue, but 
small expanded polystyrene pearls at the surface of the applied rendering make it difficult 
to twist and impossible to planish it perfectly. In conclusion, the reuse of EPS in rendering 
mortar its completely viable, however if planish is needed, a thin layer of ordinary mortar 
should be applied on top of it. The mortar studied presents another alternative of action 
against waste and the unnecessary disposal of residues in civil construction. 
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    1. INTRODUÇÃO  

Dentro do campo da Engenharia Civil, a busca por soluções tecnológicas que atendam às demandas 

da sociedade em aspectos econômicos, construtivos e de eficiência tem se desenvolvido cada vez mais com 

a preocupação da utilização de materiais alternativos ou da reutilização de materiais que acarretem redução 

de custos, desperdícios e impactos ambientais. 

Dentre os materiais estudados atualmente, na construção civil, encontra-se o Poliestireno 

Expandido, que possui a sigla internacional "EPS" e no Brasil é popularmente conhecido como "Isopor", é 

uma marca registrada pela Knauf Isopor Ltda., segundo a Associação Brasileira de Poliestireno Expandido 

(2018).  

Há uma preocupação com o volume de resíduos gerados de EPS na construção civil proveniente, 

por exemplo, da execução de lajes nervuradas, o qual é descartado diariamente nenhuma tentativa de 

reutilização. Isso justifica esse estudo, pois há necessidade da busca de novas aplicações para esse tipo de 

material. Uma alternativa possível é a utilização desses resíduos em argamassas: substituindo o agregado 

miúdo, melhorando o desempenho da mistura e proporcionando a reutilização  do EPS de maneira adequada. 

No cenário atual da Construção Civil, a busca por materiais que possam diminuir o impacto 

ambiental dentro do canteiro de obras é cada vez maior. O poliestireno expandido é um material que gera 

resíduos em obras, geralmente descartados de forma inadequada em obras de pequeno porte; diante disso, 

surge o questionamento desse estudo, “o que fazer com o EPS de obras pequenas, uma vez que fica 

economicamente inviável o transporte para setores de reutilização e ou reciclagem e, ainda gera um alto 

índice de desperdícios e impacto ambiental?”. O presente estudo se justifica pela busca do uso adequado 

dos resíduos de poliestireno expandido gerados provenientes da execução de lajes nervuradas em obras de 

pequeno porte.                                                                                                                                                                                                             

Este trabalho tem como base os estudos de Passos, Carasek e Amaral (2016), que realizaram a 

avaliação da capacidade isolante térmica de argamassas de revestimento com EPS em paredes pré-moldadas 

de concreto. Nesse sentido, esse estudo tem o intuito de dar continuidade nessa área de pesquisa da 

construção civil e, portanto, pretende verificar a viabilidade de produzir tal argamassa em obra. 

    2. OBJETIVO  

O presente trabalho tem como objetivo estudar a viabilidade técnica da utilização do resíduo de 

EPS de lajes nervuradas em argamassas de revestimento bem como, identificar a possibilidade de melhoria 

de desempenho térmico das vedações com este revestimento.  

    3. CONTEXTUALIZAÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA  

3.1 POLIESTIRENO EXPANDIDO 

3.1.1 Definição de polímeros 

O polímero pode ser definido como a repetição de unidades (poli) de um tipo de composto químico 

(mero). O processo de repetição de várias unidades químicas (monômeros) chama-se polimerização, dando 

origem a polímeros inorgânicos e orgânicos, sendo os orgânicos o tipo de polímero mais pesquisado e de 

maior valor industrial (AKCELRUD, 2007). Os plásticos são materiais que compreendem em sua composição 

química os polímeros e por serem compostos orgânicos em sua maioria, são formados basicamente por 

átomos de carbono (C), hidrogênio (H) e outros elementos não metálicos (CALLISTER, 2002). 

3.1.2 Histórico e conceitos do Poliestireno Expandido (EPS) 
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O Poliestireno Expandido (EPS) foi descoberto na Alemanha em 1949 pelos químicos Fritz Stastny e 

Karl Buchholz, quando trabalhavam nos laboratórios da Basf, na Alemanha. Com o passar do tempo verifica-

se que esse material, principalmente a partir da década de 1990, que temos um processo de mundialização 

do capital e de tecnologia avançada esse material ganhou uma posição estável na construção civil. No Brasil, 

é conhecido como "Isopor®", marca registrada da Knauf Isopor Ltda., e designa, comercialmente, os produtos 

de poliestireno expandido, comercializados por essa empresa (ABRAPEX, 2018). 

O EPS é um plástico celular rígido, resultante da polimerização do estireno em água e o que o 

caracteriza é o fato de ser um material isolante, leve, resistente, fácil de manusear e de baixo custo. Sendo 

que o produto final de EPS é inodoro, não contamina o solo, água e ar,  é 100% reaproveitável e reciclável e 

pode voltar à condição de matéria-prima (ABRAPEX, 2018). Na construção civil, esse material tem se 

ressaltado contribuindo para a construção de forma mais econômica, principalmente na economia de energia 

como um artifício para o isolamento térmico. 

3.1.3 Vantagens do Poliestireno Expandido (EPS) 

De acordo com a Abrapex (2018), algumas vantagens que possibilitam a utilização do EPS não apenas 

por suas características térmicas, mas também por sua leveza, resistência e facilidade de manuseio: 

 Massa específica aparente baixa: entre 13 e 25 kg/m3, é considerado um material leve e de fácil 

manuseio dentro do canteiro de obras; 

 Resistência à compressão: 1 a 2 kg/cm2, para seu baixo peso essa característica possibilita o seu 

emprego quando necessário; 

  Baixa condutividade térmica: é um material com alto poder isolante devido à sua estrutura de células 

fechadas, cheias de ar, que dificulta a passagem do calor; 

 Baixa absorção de água: por não se tratar de um material higroscópico, a absorção de água é muito 

baixa, mesmo quando imerso, garantindo assim as suas propriedades mecânicas e térmicas na 

presença de umidade; 

 Facilidade de manuseio: por se tratar de um material muito leve e versátil, as economias nos tempos 

de transporte e alocação do material dentro do canteiro de obras é significante; 

 Reciclável: apesar de não ser biodegradável, o poliestireno expandido pode ser reciclado e reutilizado 

de forma vantajosa em outros produtos. 

3.1.4 Utilização na Construção Civil 

Apesar de ser largamente utilizado na indústria de embalagens e papelaria, por exemplo, o EPS vem 

ocupando um lugar de destaque nos materiais alternativos dentro da Construção Civil. A Associação Brasileira 

da Indústria Química (2018) destaca algumas das aplicações desse material dentro dessa área da engenharia: 

a) Sistemas construtivos: os painéis monolíticos e sistemas como a wall system que possuem núcleo de 

EPS, são alternativas de redução de custos, tempo e ganho de conforto térmico e acústico; 

b) Lajes industrializadas: lajes unidirecionais e bidirecionais que utilizam o EPS no preenchimento dos 

seus vãos gerando assim menor consumo de aço e concreto, lajes até 60% mais leves, economia de 

mão-de-obra e prazo para a montagem; 

c) Isolantes térmicos: telhas e forros, por exemplo, que funcionam como peças isolantes que reduzem 

os custos de manutenção, de gastos com energia elétrica e prolongamento da vida útil das 

estruturas; 

d) Geofoam: solução geotécnica que se baseia na estabilização de solos moles com blocos de EPS ao 

invés de materiais pesados, dessa forma o solo sofre somente com o impacto do peso da estrutura 

de pavimentação.  

e) Concreto leve com EPS: utilização do EPS como agregado leve na composição do concreto, 

proporcionando maior quantidade de vazios e redução significativa da densidade aparente do 
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concreto, o que pode resultar em ganhos significativos de custos com fôrmas, escoramento e 

transporte, por exemplo. A seguir a Figura 1 mostra laje pré-fabricada com enchimento de EPS. 

 

 
FIGURA 1: Bloco de EPS em laje treliçada. 

FONTE: Autoria própria. 

3.2 ARGAMASSAS 

3.2.1 Definições e classificações 

Argamassas são materiais comumente utilizados na construção civil que possuem propriedades de 

aderência e endurecimento. Basicamente consistem em uma mistura homogênea de aglomerante, agregado 

miúdo e água, podendo ainda conter aditivos e adições. As argamassas são utilizadas em diversos momentos 

diferentes em uma obra de construção civil, com várias finalidades e composições. Por isso podem ser 

classificadas de várias maneiras, quanto a natureza, tipo e número de aglomerantes, a consistência, 

plasticidade, densidade, forma de preparo e, principalmente quanto a sua função (CARASEK, 2010). 

Dentre as funções estão a construção de alvenarias, revestimento de paredes e tetos, revestimentos 

de pisos, revestimentos cerâmicos e recuperação de estruturas. O Presente trabalho teve como foco a 

utilização do EPS na mistura da argamassa de revestimento de parede. Dentro da função de revestimento de 

parede, ainda existem alguns tipos diferentes como a argamassa de chapisco, o emboço, a camada única 

(reboco paulista) e revestimento decorativo monocamada (CARASEK, 2010). No Brasil atualmente o tipo mais 

comum de execução de revestimento de argamassa em alvenaria de blocos cerâmicos é o reboco paulista, 

ou seja, a argamassa de camada única, e é nessa função que estudamos a influência da utilização do 

poliestireno expandido como parte do volume de agregado miúdo (CARASEK, 2010). 

3.2.2 Argamassas com adição de Poliestireno Expandido (EPS) 

Como já dito anteriormente a argamassa com adição de poliestireno expandido vem sendo estudada 

como uma aplicação do EPS dentro da construção civil, de acordo com Passos, Carasek e Amaral (2016), a 

argamassa com a incorporação do poliestireno expandido, apresenta um significativo aumento nas 

propriedades de isolamento térmico quando comparado a argamassa comum, podendo assim viabilizar a 

fabricação de paredes de concreto que não estavam atendendo a Norma de Desempenho (ABNT NBR 

15575:2013) quando revestidas com argamassa comum. Segundo Passos e Carasek (2018), para a fabricação 

da argamassa com EPS substituindo parte do agregado miúdo, foi necessário a utilização de uma emulsão 

polimérica comercial de base acrílica, solúvel em água contendo fibras de polipropileno, como aditivo para a 
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incorporação do EPS na mistura, pois o poliestireno expandido possui característica hidrófoba e tende a 

flutuar tornando a mistura não homogênea. Esse aditivo é comercializado devido as características 

impermeabilizantes e de incorporação de ar. 

Em relação ao desprendimento de material com fricção da argamassa já no estado endurecido, Pires 

(2017) constatou que uma mistura com mais de 2,5% de EPS em massa, aproximadamente 83% em volume, 

não apresenta resultados satisfatórios visto que além do desprendimento existe maior profundidade de 

carbonatação, já argamassa com teores de 2,0% a 2,5%  em massa (67% a 83% em volume) é necessária uma 

camada fina adicional de argamassa convencional para evitar desprendimento de material. Sousa (2010) 

considera trabalhabilidade, aderência e estabilidade volumétrica como as principais características de uma 

argamassa de reboco, considerando isso, ele cita o EPS como um agregado leve que pode ser muito bem 

utilizado para melhorar a trabalhabilidade e diminuir a densidade da massa, ou seja, o EPS influencia 

diretamente em características importantes de uma argamassa de reboco. 

    4. METODOLOGIA  

4.1 MATERIAIS 

As argamassas de revestimento apresentam em sua composição básica o cimento, agregado miúdo 

(areia) e água. Na presente pesquisa parte do agregado miúdo convencional foi substituída por EPS triturado. 

O cimento Portland empregado foi o CP II-F-32, pois é o mais utilizado na região para serviços de 

revestimento de paredes. Será utilizado areia fina, devido a melhor homogeneização com as esferas de EPS, 

evitando a segregação, e água da rede pública de abastecimento, (SANEAGO). O poliestireno expandido foi 

obtido por meio da trituração de pedaços provenientes de cortes nos blocos utilizados como preenchimento 

nas lajes treliçadas executadas na obra.  

 
FIGURA 2: Resíduo proveniente de uma laje. 

FONTE: Autoria própria. 

 

A Figura 2 ilustra a baia de resíduos de uma obra, contendo pedaços de EPS descartados. Esses 

pedaços normalmente seriam descartados junto ao entulho classe A, pois as empresas especializadas em 

reciclagem de EPS não se interessam pela quantidade que se acumula em uma obra de pequeno porte, 

inviabilizando a sua retirada e destinação correta.  

4.2 VARIÁVEIS 
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A principal variável da pesquisa foi o traço da argamassa. Assim ficou definido: um traço de 

referência, utilizando apenas água, areia fina e cimento, um traço com a substituição de 50% em volume da 

areia fina por EPS, um traço com substituição de aproximadamente 70% e um último traço com substituição 

de 83% em volume do agregado miúdo por EPS. 

4.3 MÉTODOS 

Inicialmente os pedaços de blocos de EPS foram triturados com o auxílio de uma máquina modelo 

Nogueira DPM-JR, a fim de se obter perolas e resíduos com um tamanho que se encaixe nas características 

do agregado miúdo. Foi necessário nessa etapa analisar a possibilidade de incluir um processo de trituração 

como esse, dentro da rotina do canteiro de obra. Foi realizada a mistura em uma betoneira de capacidade 

de 400L, comum em obras de construção civil. 

O revestimento foi aplicado em faixas de altura 1,60 m e largura de aproximadamente 1,75 m, com 

espessura de 1,5 cm. Em um substrato de alvenaria de bloco cerâmico, com chapisco de argamassa de traço 

1:3.  

Foi realizado um processo comum de produção, incluindo mistura e homogeneização em betoneira 

de 400L, como mostra a Figura 3 abaixo, onde serão analisadas as diferenças entre os traços dentro de cada 

atividade. 

 
FIGURA 3: Betoneira 400L 

FONTE: Autoria própria. 

 

A aplicação da argamassa de revestimento foi realizada manualmente por um pedreiro, utilizando 

apenas a colher de pedreiro como ferramenta de aplicação, régua de alumínio para sarrafeamento e 

desempenadeira de plástico para acabamento. 

Após a mistura, ainda no estado fresco, foi possível constatar características como a trabalhabilidade, 

a homogeneidade e por fim quando aplicada, a sua aderência fresca à parede de blocos cerâmicos e a 

facilidade para o profissional em executar a aplicação. 

Depois da cura das faixas de revestimento realizadas para teste, será possível realizar novas análises, 

verificando primeiramente o tipo de acabamento que a argamassa possibilitou ser executado, assim como a 

textura do revestimento e se existem grãos que se desprendem facilmente na superfície. 

 A resistência de aderência a tração segundo a NBR 13528 (2010) não foi verificada pois já é 

comprovado em alguns trabalhos como o de Passos e Carasek (2018) que revestimentos com EPS rompem 

no meio da camada de argamassa e não nas ligações com a parede ou chapisco impossibilitando a obtenção 

de um valor para a resistência ao arrancamento. 

Além disso, foi realizado o aferimento da temperatura superficial das faces rebocadas e das faces 

opostas à cada um dos traços, com o auxílio de um termômetro de superfície infravermelho, estas medições 
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foram feitas em dias e horários diversos, buscando analisar diferentes condições climáticas e posições do sol. 

Esses resultados serão utilizados para uma análise empírica do isolamento térmico desses revestimentos. 

Outro teste empírico realizado foi o aferimento das umidades superficiais de vários pontos nas 

paredes, com o auxílio de um medidor de umidade superficial. 

    5. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

O equipamento e trituração Nogueira DPM-JR, que foi utilizada para a trituração do EPS, gerou um 

resíduo que consistia de uma mistura entre o pó triturado e pequenas pérolas, como mostra a Figura 4, que 

possibilitou a execução em obra, para tanto, foi necessário um saco amarrado na saída da máquina.  

 

 
FIGURA 4: EPS triturado pela máquina. 

FONTE: Autoria própria. 

 

Caso isso não fosse feito, ocorreria a dispersão do pó e das pérolas pequenas de EPS, mesmo assim, 

uma pequena parte do resíduo ainda se dispersa deixando o local de trabalho empoeirado, porém nada de 

muito desagradável e que não possa ser limpado no fim do serviço conforme demonstra a Figura 5. 
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FIGURA 5: Ambiente de trabalho após trituração do EPS. 

FONTE: Autoria própria. 

 

Normalmente as fatias de EPS que são descartadas após a execução de uma laje são de 33 cm de 

largura (padrão), altura da treliça (8 e 10 cm as mais comuns), e de 20 a 30 cm de comprimento, para que 

fossem triturados tiveram que ser manualmente quebrados em pedaços menores para que não ficassem 

presos na entrada da máquina, pois a entrada por onde foram colocados os blocos de EPS tinha 

aproximadamente 10 cm de largura por 10 cm de altura. Isso acabou tornando o processo de trituração um 

pouco mais lento, mas nada que inviabilizasse o aproveitamento do resíduo. A figura 6 mostra o tamanho 

mais comum entre os resíduos e o tamanho da entrada da máquina. 

 

 
FIGURA 6: Tamanho mais comum de resíduos e tamanho da entrada da máquina. 

FONTE: Autoria própria. 

 

Uma questão importante que surgiu a partir da realização da pesquisa foi o armazenamento do 

resíduo já triturado, sendo praticamente impossível armazenar em baias abertas, pois o EPS é facilmente 

levado pelo vento, a melhor solução foi manter em sacos de ráfia ou plásticos, os mesmos utilizados já na 

saída da máquina de triturar. Ainda que ficassem grandes sacos cheios de EPS, foi muito fácil e leve para 

transportar dentro do canteiro de obras. 
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FIGURA 7: EPS ensacado. 

FONTE: Autoria própria. 

 

Durante o processo de fabricação e execução da argamassa de revestimento, a partir do 

acompanhamento e entrevista com o profissional que executou, observou-se vários aspectos que quando 

comparados à execução da argamassa de referência, traço 1:6:0, foram classificados com notas de 1 a 5, 

sendo 1 a pior e 5 a melhor nota. Sendo que foi considerado nota 3 quando os traços com EPS não 

apresentam grandes divergências do traço de referência. 

As fases analisadas foram: a) medição dos materiais, quando os volumes de cada componente foram 

medidos seguindo os traços pré-determinados; b) mistura, envolve o processo de mistura e homogeneização 

da massa na betoneira; c) transporte, tanto do armazenamento para a betoneira como da argamassa pronta 

da betoneira para a área de aplicação via carrinho de mão; d) aplicação, consiste no processo de lançamento 

da argamassa produzida na parede desejada e a sua aderência quando fresca; e) sarrafeamento, 

regularização da parede de vedação; 6- desempeno com desempenadeira de plástico, dá acabamento fino, 

comum quando o elemento de vedação vai receber acabamento de pintura ou textura. Os resultados estão 

organizados no Quadro 1 a seguir: 

 

Quadro 1: Comparativo das etapas executivas entre os traços 

  1:3:3 1:2:4 1:1:5 1:6:0 REF 

Medição dos materiais 2 2 2 3 

Mistura 3 3 3 3 

Transporte 4 5 5 3 

Aplicação 5 4 4 3 

Sarrafeamento 2 2 2 3 

Desempeno 1 1 1 3 
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                                                                                                                                  FONTE: Autoria própria.   

 

Com a análise das fases constatou-se que a existência de vento no ambiente pode dificultar a fase da 

medição, quanto a fase de mistura pode ser considerada nota 3 apesar do EPS exigir um aditivo adesivo de 

marca e modelo Sika Chapisco Plus e demorou trinta segundos a mais para homogeneizar. O fato do EPS ser 

leve levou a uma facilidade do transporte e do manuseio do carrinho de mão, sendo que quanto mais EPS 

incorporado maior a facilidade de se transportar a massa, na aplicação o traço 1:3:3 recebeu nota máxima 

devido a uma consistência mais firme e da leveza sendo que os outros dois traços de EPS também 

apresentaram essa leveza sem uma consistência tão satisfatória para o profissional, resta destacar que a 

leveza possibilita o pedreiro manter uma alta velocidade de aplicação sem muita fadiga. Em relação ao 

sarrafeamento as pérolas de isopor dificultam a obtenção de uma superfície perfeitamente plana e sobre o 

desempeno ficou impossibilitado devido ao desprendimento das pérolas com o atrito da desempenadeira. A 

figura 8 mostra os quatro revestimentos logo após a aplicação. 

 

 

 
FIGURA 8: Revestimentos de argamassa após a aplicação. 

FONTE: Autoria própria. 

 

Após a aplicação obtiveram-se os tempos que cada traço demorou para chegar às condições ideais 

para sarrafeamento, organizados segundo a Tabela 1: 

 

Tabela 1: Tempos de sarrafeamento 

Traços (cimento:areia:EPS) em volume 1:3:3 1:2:4 1:1:5 1:6:0 REF 

Tempo (h) 2:10 2:25 2:30 1:45 
                                                                                                               FONTE: Autoria própria.   
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Na Tabela 1 pode ser visto que com o aumento do teor de EPS no traço também ocorreu um aumento 

do tempo que foi necessário para perder umidade.  

A Figura 9 a seguir mostra o aspecto após o acabamento dos revestimentos como um todo, 

 

 
FIGURA 9: Revestimentos de argamassa após acabamento. 

FONTE: Autoria própria. 

 

E conforme a Figura 10 que ilustra o acabamento superficial de cada um,  
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FIGURA 10: Acabamento superficial em detalhe dos revestimentos de argamassa. 

FONTE: Autoria própria. 

Devido ao alto teor de EPS nos traços estudados, não foi possível alcançar um acabamento 

desempenado, pois com o atrito, as pérolas superficiais se separam da pasta e se soltam do revestimento de 

argamassa.  

As várias medidas de temperatura superficiais, nas faces rebocadas e nas faces opostas, foram 

organizadas de acordo com a média de cada medição em dois gráficos, Gráfico 1 com as medidas das faces 

rebocadas e o Gráfico 2 com as medidas das faces opostas às rebocadas, como mostram a seguir: 
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Os Gráficos não mostraram uma redução constante da temperatura com o aumento do teor de EPS, 

pelo contrário, nas situações das medições 4, 5 e 6 no Gráfico 1, em que o sol incidia diretamente na face 

rebocada, traço com maior quantidade de EPS apresentou temperaturas mais altas e o traço de referência, 

sem nenhum EPS, apresentou as temperaturas mais baixas, além disso as medidas não mostraram um 

padrão, de forma que várias vezes traços com mais isopor apresentaram temperaturas maiores. Outra 

informação obtida foi a pequena variação de temperatura quando o sol incide na face oposta à que está 

sendo medida, porém a magnitude dessas variações era menor do que pequenas influencias que o clima 

proporcionava, visto que os revestimentos foram feitos em um muro. Ou seja, uma brisa ou uma nuvem por 

mais fina que fosse, alterava as medições muito mais do que estava sendo medido de diferença entre um e 

o outro, impossibilitando distinguir se os resultados apresentavam ou não um isolamento térmico. 

Entretanto quando analisados os resultados do medidor de umidade superficial, percebeu-se um 

padrão, principalmente nos dias mais quentes e nas medições quando o sol incidia diretamente na face 

rebocada, como mostra o Gráfico 3 a seguir. 
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Percebeu-se então que as temperaturas quando o sol incidia diretamente no reboco, estavam 

diretamente relacionadas, como podemos ver pelos R² próximos a 1, com a umidade superficial. 

    6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Existem vários fatores que envolvem a possibilidade de execução, primeiramente é o trituramento 

do EPS, a máquina utilizada fez um ótimo trabalho, com um produto que mistura pó e pequenas pérolas, 

deixando com uma granulometria mais diversificada, porém possui produtividade muito baixa, e não 

dispensa a quebra do bloco em pedaços menores manualmente.  

São necessários sacos para o armazenamento, porém a movimentação desse produto no canteiro, 

por maior que seja o saco, é extremamente fácil e rápida, devido ao peso próprio do EPS, onde um mesmo 

recipiente com o mesmo volume de areia e outro com EPS, o segundo possui cerca de 1,7% da massa do 

primeiro. 

No processo de fabricação da argamassa, a utilização de EPS dificulta a medição, porque o vento 

pode facilmente levar as partículas e pérolas do isopor, facilita o transporte, por ser extremamente leve, e 

pelo mesmo motivo facilita a aplicação, onde o mesmo profissional consegue manter um ritmo mais alto 

chapando a massa na parede porque a fadiga muscular será menor. A mistura não possui diferenças 

consideráveis, as únicas são a necessidade do uso de um aditivo adesivo, e um pequeno tempo a mais que o 

EPS demora para homogeneizar. Os principais problemas surgem ao sarrafear e desempenar, é possível sim 

sarrafear, mas com uma dificuldade maior, visto que várias pérolas se desprendem quando em atrito com a 

régua, não deixando a face perfeitamente plana e alinhada, assim tornando impossível o desempeno, visto 

que as pérolas de isopor não deixam que a superfície fique lisa e homogênea. 

Portanto com teores tão altos de EPS, acima de 50% em volume, recomenda-se a utilização como 

enchimento e não como reboco paulista ou então sempre que utilizado, aplicar uma fina camada de 

argamassa comum por cima, para que seja possível um acabamento desempenado, conforme ocorrido 

também no estudo de Pires (2017). 

Na questão do isolamento térmico, devido às limitações de local de aplicação na obra, sendo esta 

realizada em um muro e não um cômodo interno, percebeu-se diferenças bem pequenas quando medidos a 

temperatura do lado oposto ao que o sol incide, mostrando um pequeno isolamento, já quando mediu-se as 

temperaturas na face que está diretamente iluminada, a argamassa de referência se apresentou sempre mais 

fria, isto se deu devido a umidade, pois a mesma em todas medições apresentou umidade maior que os 

demais traços, portanto o que regeu os resultados de temperatura, na verdade foi a umidade e não só o 

isolamento ou não das camadas de reboco. 

A pesquisa abre espaço para a busca por novas técnicas ou ferramentas para a trituração dos pedaços 

de blocos de EPS, de forma mais rápida e que não exijam uma quebra manual do EPS. A limitação desse 

estudo pode ser sinalizada pelo fato do experimento ter sido executado em um muro, por isso, indica-se 

futuros estudos da eficácia desse revestimento na parte interna de um edifício além de analisar como os 

revestimentos em questão reagem ao fogo, se produzem fumaça tóxica e se deterioram a pasta de cimento. 

Através do experimento realizado em obra, foi confirmado a viabilidade executiva de um 

revestimento de argamassa com aproveitamento do EPS proveniente das lajes treliçadas o que alcança o 

objetivo geral do trabalho. E isso, demonstra a contribuição desse estudo por reutilizar o EPS que antes seria 

descartado. 
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