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RESUMO  

A todo tempo procura-se soluções mais rápidas com menor custo e que seja sustentável. A 
sociedade vem se deparando com novas exigências e com uma competitividade maior no 
meio da construção civil, por isso, a aplicação de novas técnicas e novos métodos 
construtivos, foram renovadas e relacionadas à eficiência com um menor custo do 
empreendimento. O bloco de concreto preenchido com Poliestireno Expandido (EPS) aborda 
todos esses fatores na construção civil, que vem com uma proposta de reduzir o tempo de 
construção e gerar economia nas demais etapas construtivas. Esta pesquisa apresenta um 
estudo comparativo da viabilidade econômica, tempo de execução da construção e 
comportamento estrutural encontrados a partir da análise e do dimensionamento 
apresentados por dois modelos, tais como: um edifício de quatro pavimentos construído de 
alvenaria leve com o uso de blocos de concreto preenchidos com EPS – Poliestireno 
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Expandido e o mesmo edifício construído de alvenaria estrutural convencional.  Para a 
realização do trabalho, foi utilizado o método comparativo de custos. Foi elaborado um projeto 
de um edifício residencial com quatro pavimentos, onde cada pavimento tem 04 apartamentos 
que constitui de uma área construída 766,64 m². No orçamento da edificação foram 
contempladas todas as etapas construtivas pertinentes ao mesmo, sendo desenvolvido dois 
tipos de orçamentos, um com alvenaria convencional de tijolos cerâmicos e outro com o uso 
do bloco de EPS da Blocom de Itaperuna-RJ. Os blocos de concreto com adição de EPS, se 
trata de um sistema moderno e inovador implantado na construção civil que se mostra 
competitivo em paredes de vedação, sendo uma alternativa capaz de substituir o Drywall em 
divisórias, de forma eficiente. A busca pelo desenvolvimento sustentável está cada vez mais 
presente nas áreas da Engenharia Civil, visando que os parâmetros significativos têm sido o 
tecnológico e econômico, são adotas medidas que têm em vista a otimização dos recursos 
naturais a fim de se ter comodidade, economia através do reaproveitamento dos resíduos 
obtidos no processo de construção da edificação, além da diminuição do consumo de 
matérias-primas virgens. Nesse sentido, os resultados das diversas aplicações do Poliestireno 
expandido no modelo abordado, mostra que o mesmo possui bom isolamento térmico e 
acústico, é de fácil instalação e acabamento, causam menores cargas sob a fundação devido 
a sua densidade e redução relevante do consumo de armaduras nos elementos estruturais.  
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