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Resumo

A construçãociviléumadasaçõeshumanasquemaiscausam impactonomeioambiente.A busca
constanteporumaindústriaconstrutivamaissustentávelrefleteem diversasfrenteseresultanaadoçãode
condutascomoaminimizaçãodoconsumodematérias-primas,otimizaçãodosrecursosnaturaiseda
utilização denovasediversastecnologiasconstrutivasquepossam reduzirosimpactosambientais
geradosnaproduçãodeedificações.Paratantoénecessáriodesenvolverumavisãoholísticaem tornoda
sustentabilidadenosseguintesaspectos:ambiente,economiaecultura.Nestesentido,apresentepesquisa
procurou mostraro emprego do EPS -Poliestireno Expandido,na construção civil.Realizou-se um
levantamentodosprocessosdefabricaçãoereciclagem,bem comodosprincipaisusos/aplicaçõesdoEPS
noramodaconstruçãocivil.A partirdolevantamentoforam sistematizadasasprincipaisvantagense
entravesnaproduçãodeedificaçõespararesponderàpergunta:oquãoviáveléoEPSparaaconstrução
civil?Como resultado,foipossívelconstatarsuasvantagens:leveza,baixo custo deprodução,baixo
consumodeágua,possibilidadedeser100%reaproveitado,resistênciamecânicasatisfatóriaquandoaliada
aoutrosmateriais,entreoutros.Eassim foipossíveltambém constatarasuaviabilidadeeconômicaem
termosquantitativosepercentuais,bem comoaspossibilidadesdeusodoEPSvisandoobaixoimpactono
canteirodeobraseaqualidadedoespaçoconstruído.

Palavras-Chave:EPS,PoliestirenoExpandido,Construçãocivil,Aplicações.

Abstract

Civilconstructionisoneofthehumanactionsthatmostimpacttheenvironment.Theconstantsearchfora
moresustainableconstructionindustryreflectsonseveralfrontsandresultsintheadoptionofbehaviors
suchasminimizingtheconsumptionofrawmaterials,optimizingnaturalresourcesandtheuseofnewand
variousconstructiontechnologiesthatcanreducetheenvironmentalimpactsgeneratedinthebuilding
production.Therefore,itisnecessarytodevelopaholisticvisionaroundsustainabilityinthefollowing
aspects:environment,economyandculture.Inthisway,thisresearchsoughttoshow theuseofEPS-
ExpandedPolystyrene,incivilconstruction.Asurveywascarriedoutonthemanufacturingandrecycling
processes,aswellasthemainuses/applicationsofEPSinthecivilconstructionsector.From thesurvey,the
mainadvantagesandobstaclesintheproductionofbuildingsweresystematizedtoanswerthequestion:
how viableisEPSforcivilconstruction?Asaresult,itwaspossibletoseeitsadvantages:lightness,low
production cost,low waterconsumption,possibilityofbeing 100% reused,satisfactorymechanichal
resistencewhenisusedwithothermaterials,amongothers.Andsoitwasalsopossibletoverifyits
economicviabilityinquantitativeandpercentageterms,aswellasthepossibilitiesofusingtheEPS
targetingatthelowimpactontheconstructionsiteandthequalityofthebuiltspace.

Keywords:EPS,ExpandedPolystyrene,CivilConstruction,Applications.



1.INTRODUÇÃO

Asatividadeshumanasimpactam diretamentenomeioambiente.Essasatividades
podem levaràdegradação,poluiçãoeesgotamentodasáreasquesofreram com aação
humanaeaalteraçãodoclimadoplaneta.Umadasaçõeshumanasquemaisimpactam
nomeioambienteéaindústriadaconstruçãoe,poressemotivo,éumadasforçasmotriz
paraoatendimentodemetasdedesenvolvimentosustentável(SILVA,2003).Énesse
contextoquesurgeanecessidadedequeoEngenheiroCivilatuedeformaamitigarseus
impactosnegativosnomeioambientesem quesejanecessárioabrirmãodoconforto,da
qualidadeedoavançoquesuaatuaçãoproporcionaparaasociedade.

Sehojeháumacomoçãoglobalem proldasustentabilidade,dentrodaconstrução
civilnãodeveserdiferente.Deacordocom Canter(1995)eCarpenter(2011),conforme
citado por Pinheiro (2003),a construção civilé uma atividade tendencialmente
consumidoraderecursoseem muitoscasoscom um impactosignificativonoambiente,
embora procure crescentemente minimizarou compensaros impactos negativos e
valorizarosimpactospositivos.Umaformapelaqualoprofissionaldeengenhariapode
amenizaros impactos das edificações no ambiente construído é tendo uma visão
holísticasobreaobraetodooseuentorno.Essavisãoimplicadesdeaconcepção
espacialdocanteirodeobraseaveriguaçãodosolo,passapelodesenvolvimentodos
projetostécnicos,pelaconstruçãoegestãodaobra,edeveincidiraténosresultados
futuroseseusrespectivosimpactosgeradosnoambienteacurto,médioelongoprazo.

Aconstruçãosustentável,deacordocom Pereira(2009),provém doconceitode
sustentabilidadequeenvolveostrêsaspectos:oambiente,aeconomiaeacultura.Ondeo
agenteambientedizrespeitoaumaconservaçãodoecossistemaedosrecursos,o
agenteeconomiatratasobreosgastosoupoupançarealizadosem relaçãoautilizaçãode
um edifícioacurtoelongoprazoe,porfim,oagenteculturalqueabordaosvalores
sociaisnadistribuiçãodecustosebenefícios.Considera-se,assim,aimportânciadeuma
análisecriteriosasobreospossíveisimpactosquepodegerardeterminadaconstruçãoe
comogerarumaedificaçãomaissustentável.

Dentreosbenefíciosdeumaconstruçãosustentávelestáapossibilidadedeamplo
eágilreaproveitamentodemateriaisatravésdeumagestãodosresíduossólidos,maior
viabilidadeem relaçãoaoscustosdaobraatravésdoreusodemateriaiseatravésda
reduçãoeotimizaçãodoconsumodemateriaiseenergia,reduçãodosresíduosgerados
resultando em maislimpezano campo deobra,preservação do ambientenaturale
melhoriadaqualidadedoambienteconstruídoeseuentorno.Em suma,éperfeitamente
plausívelafirmarqueoconceitodeconstruçãosustentávelestávinculadoaváriasopções
vantajosas–paraempreiteirasetambém paraasociedade.

PartindodesseconceitodesustentabilidadenaEngenhariaCivil,novasmedidas
surgem propondointervençõesrelevantesparatalcomunidade,masquetambém sãode
interesse global.Pormuito tempo,os métodos de construção convencionais eram
unânimesdentrodoscanteirosdeobrasdetodoomundo.Nãosequestionavanovos
métodosetampoucoerafaladosobreessanecessidadedesebuscarnovastecnologias
oudesenvolvernovosmateriaisparasubstituirostradicionaisesuprimirsuasfalhas.

Valeressaltarque:
“(...)a busca poraumento noslucrospela redução doscustoseno
aumentodeprodutividadenãopoderesultarem inovaçõestecnológicasna
construçãocom reduçãodaqualidade,aocontrário,deve-seprocurarque
assoluçõesinovadorasreflitam noaumentodaprodutividadeetambém da
qualidadefinaldoprodutoedesuadurabilidade,conformeexigênciasda



NormadedesempenhodaABNTNBR 15575:2013,traduzindoissoem
atendimentoasexigênciasdousuário.”(CBIC,2016).

Pott,EicheRojas(2017)destacam algumasinovaçõesalcançadasnosúltimos
anos,a saber:contrapiso autonivelante,impressoras3D,equipamentosde proteção
individualtecnologicamenteavançados,concretotranslúcido,plataformaBIM,drones,
telhassolareseoPoliestirenoExpandido(EPS).

NessainovaçãodoEPSseinsereopresenteestudo.Enessabuscaincessantepor
novosmateriaisquepossam melhorarum oumaisaspectosnaconstruçãociviléquese
cogitouousodePoliestirenoExpandido,doinglêsExpandedPolystyrine(EPS),que,
segundoIsopor(2019),possuiumasériedeaplicaçõesalém dasconstruçõescivis.

Através de uma revisão de literatura integrativa,objetiva-se entenderdo que
realmentesetratatalcomponente,quaisseususos,efinalmentecomoédefatoutilizado
naáreadeconstruçãocivil.Aofinaldessaanálise,pretende-sedefinirsetalcomposto
deveserlargamenteutilizado,analisarasvantagensproporcionadaspeloEPSem função
doseucustocomparadoaosmateriaisconvencionais,bem comoapontarsuasprincipais
desvantagens.

2.FUNDAMENTAÇÃOTEÓRICA

O temaprincipaldopresenteestudoéaconstruçãocivilutilizando,dealguma
maneira,oPoliestirenoExpandido,sejacomoum componenteparaproduçãodealgum
composto,ouutilizadodiretamentenaobra.Independentementedaformautilizada,é
importantequeseentendaum poucomaissobreessasexpressõesetermoscomumente
utilizados quando são discutidos,para que então,de fato,se possa apresentaros
resultadosobtidoscom essapesquisa.

2.1. CONSTRUÇÃOCIVIL

Ferreira(2019)defineconstruçãocivilcomosendoaetapadeum projetode
arquiteturaouengenhariaondeocorreasuaexecução,ouseja,aconstruçãodaquiloque
foiprojetadopeloengenheiroouarquitetoeéconstituídopelafundação(alicerce,colunas,
estacas,baldrameseoutroselementosqueservirãodebaseparaergueraconstrução),
alvenaria(paredes,colunas,amarração,lajeeoutraspartesdaobra)eacabamento
(etapas de finalização como colocação do piso,forro,revestimento das paredes,
colocaçãodepeçascomopia,objetosdebanheiro,pintura,entreoutros).

Para o autorFerreira (2019),também se ampara na Receita Federal,mais
especificamentenaInstruçãonormativanº1845de22denovembrode2018,quedefine
obradeconstruçãocivilcomoaconstrução,ademolição,areforma,aampliaçãode
edificaçãoouqualqueroutrabenfeitoriaagregadaaosoloouaosubsolo.Osórgãos
responsáveisnoBrasilsãoaABNTpelasnormastécnicaseoConselhoRegionalde
Engenhariafiscalizaeosresponsáveiscivissãoengenheirosearquitetosdevidamente
registradosnoCREAounoCAUounosórgãosmunicipais.

2.2. POLIESTIRENOEXPANDIDO–EPS



SegundoIsopor(2019),oEPSconhecido,noBrasil,porIsopor®,registradoem
1988pelamarcaKnaufIsopor,surgiuem 1949,naAlemanhaatravésdotrabalhodos
químicosFritzStasnyeKarlBuchholz,sendoprimeiramentecompostoporpolímerose
monômerosdeestireno(um hidrocarbonetolíquidooriundodopetróleo)e,desdeentão,
suacomposiçãomudouparaseadequarcadavezmaisaosprincípiosambientaisde
preservaçãoereduçãodeemissãodegasesCFCs(Cloro-Fluor-Carbono)quefaziam parte
de seu processo de produção,gases essessubstituídos porpentano que não são
prejudiciaisacamadadeozônio.

Comosetratadeum compostoexpandido,comoopróprionomediz,grandeparte
desuacomposiçãoéar,e,comodescreveIsopor(2019),oEPSédafamíliadosplásticos
eéfabricadoapartirdepequenosgrânulosàbasedepetróleo,sendoconstituídodessa
forma por98% de are 2% de matéria prima,sendo os formatos,densidade e
característicasfísicasadequadasparacadafinalidade,podendoser:

 Construção civil:é o segmento que mais usa EPS no mundo,sendo
empregadodesdeaestruturaatéosacabamentosdaconstrução,comoem
telhastérmicas,forros,sancas,molduras,revestimentos,assentamentode
estradaserodovias,concretoleveecontrapiso;

 Caixas térmicas:porseratóxico,isolante térmico e higroscópico (não
absorveágua),caixasdeEPSatendem asnormasdaindústriaalimentíciae
desaúdequandomedicamentosevacinasprecisam sertransportadosem
segurançaetemperaturaadequada;

 Embalagens:apesardeleve,possuialtacapacidadedeproteçãocontra
impactos, choques e desgastes mecânicos, características essas
aproveitadasnalogísticadeeletrônicoseeletrodomésticos;

 Automotivo:porcontadesualeveza,resistênciamecânica,baixaabsorção
deáguaeisolamentotérmicoEPStambém édirecionadoparafabricaçãode
equipamentosdesegurançacomoporexemplocapacetes.

Em relaçãoàsaplicações,Thais(2014),demonstraumasériedeimagensque
exemplificam as aplicações comuns do EPS nas áreas citadas acima.A figura 1
representa aplicações comuns na área de construção civil,mas ressalta-se suas
aplicaçõestambém em embalagensecaixastérmicaseem travesseirosepuffs.

Figura1–AplicaçõesdeEPSem construçãocivil:(a)isolamentotérmico,(b)isolamentoacústico,(c)
blocose(d)telhatermoacústica(THAIS,2014).



Em relaçãoacomooEPSéproduzido,pode-seobservarafigura2,quedescreve
todososprocessosdesdearetiradadopetróleoatéaobtençãodoEPSpropriamentedito,
assim comoqualtipodeindústriaéresponsávelporcadaetapadoprocesso.Apósa
produção,oEPSprecisasertransformadoparaserutilizadonasmaisdiversasaplicações.

Figura2–ProcessoprodutivodoEPS(ABIQUIM,2020).

OEPS,assim comodemaisplásticos,sãooriundosdopetróleo.Apóssuaextração,
essamatériabrutapassapelasrefinariasdepetróleopararetirarsuasimpurezaspor
meiodadestilaçãofracionadaeassim obteranafta.Essafraçãodenaftasegueparaa
IndústriaPetroquímicaondeéutilizadoparaquebrarligaçõesquímicasentremoléculase
obteros chamados monômeros.No caso do EPS,utiliza-se a combinação dos
hidrocarbonetosbenzenoeetilenocom naftaparaseobteromonômerodeestireno.A
partirdisso,aIndústriaQuímicaadquireestamatérianoformatodeesferasminúsculase
injetaogáspentano.Asesferasentãopassam peloprocessodepré-expansão.Nessa
fase,adiciona-seáguaem altastemperaturasparafazercom queovaporpenetrenas
esferasmaisrápido do queo pentano aextravasa.O resultado desseprocesso de
polimerizaçãodoestirenoresultanopoliestirenoexpandido.Depoisdeum períodode6
horasem repousonossilos,oEPSéinjetadonosseusrespectivosmoldesatravésdear
comprimido.Porfim,aspeçassãonovamenteexpostasaovaporparasefundirem e
tomarem oacabamentodesejadoeseguirparaoconsumidorfinal.Valeressaltarque
estenãoéofim dociclodoEPS,poiseleaindapode,apóssuaaplicação,serrecicladojá
queseutempodedecomposiçãoéindeterminado.

Isopor(2019)aindadestacacaracterísticasdepós-usodoEPS,em queoaponta
comoum materialnãobiodegradávele,porconsequência,seudescartedeveserfeitode
maneiraconsciente.Porém,apesardenãobiodegradável,é100%reciclável:noBrasil,



34,5%domaterialproduzidoérecicladoereutilizadonaproduçãodeobjetosdeplástico,
colas,solasdesapatooucomocombustívelparaenergiatermoelétrica,talprocessode
reciclagem estádetalhadonafigura3.

Figura3–Processodereciclagem doEPS(ABIQUIM,2020).

Deacordocom aFigura3(ABIQUIM,2020),oprocessodereciclagem doEPS
consisteem trituraromaterialcoletadoem umamáquinadecompactaçãoafim deretirar
todooaraindaembutido.Com oseuvolumereduzido,essamassacompactadaémoída
parapassarnum filtroqueatransformaem fiosfinos,queporsuavez,sãopicotadosem
pequenospeletts.Porfim,essespelletssãoderretidosparatomaraformadeum novo
produto.

ÉimportantedestacarqueoEPSrecicladonãoperdequalidadecomoacontece
com outrosmateriais.SegundooestudodeSamperetal(2008),omaterialrecuperado
nãosofreunenhum tipodedegradaçãonoprocessoderecuperação,sendoatemperatura
detransiçãovítreadorecuperadomuitopróximadooriginal,além dequeorecuperado
mostramelhorresistênciaàdegradaçãoqueoPoliestirenonaformadecristal.

Além disso,ABIQUIM (2020)listaasprincipaisvantagensdousodoEPS,sendo
elas:excelente relação custo/volume útil,boa relação resistência/massa,excelentes
características de deformabilidade (resiliência elevada)e estabilidade dimensional,
facilidadedeusoeconformação,amplacompatibilidadefísico-químicacom osdemais
materiais empregados na construção civil,durabilidade,ampla adequabilidade com
métodoseprocessosempregadosnaconstruçãocivilesustentabilidadeporser100%
reciclável.



3.METODOLOGIA

Otrabalhoem questãosetratadeumarevisãodeliteraturaintegrativadecaráter
qualitativo,quefoirealizadoapartirdapesquisanabasedeartigoscientíficos,Google
Acadêmicoetambém nopróprioGoogle,utilizando-seosdescritores:“Construçãoem
EPS”e“PoliestirenoExpandido–EPS”.Deinício,foram selecionadostodososartigos
relacionadosàengenhariacivil,umavezqueEPStambém éasiglautilizadanaáreada
saúde para Educação Permanente em Saúde.Então,foram selecionadosdoistipos
diferentesdeartigos,teses,dissertaçõesetrabalhosdeconclusãodecurso.Oprimeiro
tiposeriam aquelesresponsáveisporcomporocapítulodefundamentaçãoteórica,ou
seja,aquelesquetratam sobredefinições,métodosecaracterização relacionadasà
construçãoutilizandooEPS,e,dessamaneira,foram selecionadas5pesquisas.

Jáosegundotipodetrabalhofoiaqueleem queo(s)autor(es),descreveram ou
relataram comoédadaaaplicaçãodeEPSdiretamentenaconstruçãocivil,artigosde
comparaçãocom materiaisjálargamenteutilizadosedemonstraçãodenovosmateriais
paraconstruçãocivilcom baseem EPS,obtendo,dessaforma,10trabalhosaserem
analisados.

Paraqueostrabalhosfossem selecionadosparaqualquerdostipos,primeiramente
foianalisadoseutítulo,paradefinirseotrabalhotratavarealmentedeconstruçãocivil,
posteriormenteaseleçãofoifeitaapartirdaleituradeseusresumose,finalmente,a
últimaseleçãofoiapartirdaleituradesuasconclusõeseoqueaqueletrabalhodefato
contribuiuparaoassunto.

4.RESULTADOS

Apósentendimentodostermosnorteadoresdopresentetrabalho,pode-seentão
adentrardefatonosresultadosencontradosdaaplicaçãodeEPSnaconstruçãocivil,os
trabalhosmaisrelevantesem relaçãoaotemaforam sumarizadosnosQuadros1e2,
sendoqueoprimeiroquadroidentificaostrabalhosatravésdeum número,eosegundo
descreveoquetaispesquisasalmejavam eoquedefatoalcançaram em seusresultados.

Quadro1–Trabalhosselecionadosparaanálise.

Nº Títulos Autores Meiodepublicação Ano

1

Lajes nervuradas com blocos de
EPS – Utilização em obras da
construçãocivildaregiãodosertão
centralnoestadodoRioGrandedo
Norte.

Barbosa,A.
A.

C.D.etal.

VIIICongresso
BrasileirodeGestão
Ambiental

2017

2
Poliestireno expandido
(EPS)utilizadonafabricaçãode
concreto.

Barom,
N.;Freitas,G.
S.

5º Congresso
Internacional de
TecnologiasparaoMeio
Ambiente

2016



3
Análise do desempenho
térmicodesistemaconstrutivo
de concreto com EPS como
agregadograúdo.

Bezerra,L.A.
C.

Dissertação 2003

4
Isopedra,suascaracterísticas
físicas ante ao EPS –
Poliestirenoexpandido.

Borges,

E.;Gonçalves
Junior,E.
L.;Almeida,I.
M.F.

RevistaCientíficadeCiências
Aplicadas–FAIP

2017

5

Aplicação de resíduos de
Poliestireno Expandido (EPS)
nodesenvolvimentodeblocos
e telhas de concreto na
construção civil visando
aplicação em obras de
interessesocial.

Carvalho,M.
A.

Tese 2019

6

ECOGrid–Paineldeestrutura
armadadeEPS–Tecnologias
sustentáveis em sistemas
construtivosconvencionais.

Castro,L.L.
etal.

Anuário de produções
acadêmico científicas dos
discentes da Faculdade
Araguaia

2018

7

Concreto Ultraleve® estrutural
com pérolas de EPS:
Caracterização do materiale
estudo de sua aplicação em
lajes.

Catoia,T. Tese 2012

8
Construção com Painéis
Sanduíche de Silicato de
Cálcio,CimentoeEPS.

Faria,R.F.J. Dissertação 2014

9
Sistemaconstrutivomonolítico
em EPS.

Goulart,L.
B.;
Junior,G.C.
S.;Rodrigues,
V.F.

III Cológuio Estadual de
Pesquisa MultidisciplinareI
Congresso Nacional de
PesquisaMultidisciplinar

2018

10
Viabilidade da aplicação do
Poliestireno expandido na
construçãocivil.

Junior,L.N.
A.;
Neto,C.L.A.

Revista
FENEC

2017



Quadro2–Informaçõesdostrabalhosselecionados.

Nº Objetivo Métodos Resultados

1

Realizar um estudo sobre a
utilizaçãodoEPScomomaterial
de enchimento em lajes pré-
moldadas em obras da região
centraldoRN.

 Aplicaçãode
formulários;

 Registros
fotográficos;

 Testede
resistênciaà
compressãoe
traçãonaflexão.

 22% das obras visitadas
utilizam EPScomomaterialde
enchimento, o que indica
pouco conhecimento da
tecnologia envolvendo o
material;

 Oblocoserompeucom carga
de 51,33 Kgf e apresentou
umaflechadecercade12cm,
indicando boa resistência
antesdorompimento.

2

Buscar uma alternativa de
aproveitamento para o resíduo
gerado de EPS e verificar
experimentalmente a possível
fabricaçãodeconcretoutilizando
EPS residual na substituição
parcial,levando a consequente
diminuição do volume finalde
materialpoliméricodescartado.

Análise de
eficiência na
substituiçãofeitapor
teste de
resistência dos
corposdeprova.

Maioriadasamostrasapresentou
diminuição da resistência, no
entanto,asubstituiçãoparcialde
5% mostraos24,06Mpa,como
100% da resistência com o
rompimento do corpo de prova
aos
28diasdeidade,satisfazendoa
norma.

3

Analisardeformaquantitativao
desempenhotérmicodeparedes
construídas com blocos de
concreto cuja composição
agregaopoliestirenoexpandido
(EPS)reaproveitadonaformade
flocoseem placas,constituindo
dessemodoum concretoleve.

Pesquisa
experimental;

Ensaios de
resistência à
compressãoe
ensaios de
determinação
daspropriedades
termofísicas.

Paredes de concreto leve
apresentam melhordesempenho
térmico do que outros dois
sistemas construtivos
consagradoscomercialmente,nos
quesitosalvenariadevedação e
isolante térmico entre o meio
externo e o interno das
edificações. Ao misturar EPS
reaproveitadonoconcreto,reduz-
setambém impactoambiental.



4

Observaro comportamento da
Isopedraquantoaosresultados
jáalcançadosdoEPS,afim de
ser mais uma maneira de
reaproveitar a sobra desse
material e implanta- lo na
construçãocivil.

Pesquisa
bibliográfica;

Pesquisa de
campo.

AscaracterísticasdasIsopedras
anteoEPSsãoasmesmas,
pois é uma evolução do
próprio material salvo o
pequeno aquecimento que
nele é empregado para se
transformarem um agregado
solidificado.

Éum materialadvindodassobras
de operações de trabalho
feitas com EPS denominado
como resíduos, o
aproveitamentodelecom este
âmbito faz-se como um
destinodeextremavaliapara
a sustentabilidade e
preservação do meio
ambiente.

5

Analisar a viabilidade do
aproveitamentodosresíduosde
poliestireno expandido (EPS),
também conhecido como
Isopor®,para a produção de
materiaisparaserem utilizados
naconstruçãocivil.

Pesquisa
experimental;

Análisetécnico
econômica

Os blocos com EPS eram 4kg
maisleves,1,4ºC maisfrios,
0,77tmenosresistentes;

Astelhas eram 2,2kg mais
leves,de3ºa6,5ºCmaisfriase
0,44tmenosresistentes;

UsodeEPSnaproduçãodeblocos
etelhasgeraumaeconomiano
preçofinalentre31,6e46,64%.

6

Mostrarasvantagensqueo
sistema construtivo
ECOGridquesetratadeum
tipo modular pode trazer
com autilizaçãodepainéis
em poliestireno expandido
–EPSrevestidosdemalha
deaçogalvanizado.

Pesquisa
bibliográfica.

O sistema apresenta
propriedades
termoacústicas e
antifúngicas;

São painéis formados por
blocosdeEPSintercalados
por treliças de aço
galvanizados,envoltas nos
dois lados pormalha de
ferrogalvanizado;

Possuiresistênciade20a40
ton/m sem usarvigas e
pilares;

Grandeavançoparaconstrução
civil pelo baixo
comprometimentodomeio
ambiente,devidoàredução
de produção de resíduos,
rapidez de execução e
benefícios diretos ao
consumidorfinal.



7

Determinar as principais
característicasdoconcreto
levecom pérolas(esferas)
deEPS,também conhecido
como Concreto Ultraleve®

ouConcreflex®.

Pesquisa
experimental;

Testesfísicos.

Concreto
com
aproximadamente metade
da massa específica dos
concretos
convencionais,
apresenta
características compatíveis
com a produção e uso
comercialdelajesmaciças,
principalmente pré-
moldadas,o quepodeser
estendido a outros
elementos que não
necessitem de concretos
com resistênciamuitoalta;

O estudo de carbonatação
comprovou uma boa
durabilidade.

8

Elaboração do estado da
arte sobre a aplicação de
painéis sanduíche de
silicatodecálcio,cimentoe
EPS na indústria da
construção com a
identificação das suas
vantagensedesvantagens.

Pesquisa
bibliográfica.

Otrabalhoconseguiualcançaro
objetivo de apresentar o
material pouco conhecido,
assim como através da
apresentação de suas
vantagens e desvantagens,
mostrar as possíveis
aplicabilidades como material
alternativo aos métodos
convencionaisdeconstrução.

9

Analisarosistemaconstrutivo
monolítico em EPS,
comparando-o com o método
de alvenaria convencional,e
assim, apontar as reais
vantagensdestesistemaeas
benfeitorias que o mesmo
acarretaparaasociedade.

Estudo
comparativo,

teórico
bibliográfico.

O sistema construtivo
monolítico é um método de
construção rápido, preciso,
objetivo e eficiente,além de
utilizar material de boa
qualidade,e poresse motivo
pode substituir sem prejuízo
algum aalvenariaconvencional
de blocos cerâmicos ou de
concreto, reduzindo assim
tempodeexecuçãoegeração
deresíduos.Porém encontra-se
resistência do setor da
construçãocivilquandosetrata
denovastécnicas.



Comoobservado,amaioriadosresultadosencontradosrelacionadosaosavanços
naáreadeconstruçãocivile,consequentemente,naáreadeengenhariacivil,épublicada
atravésdecongressos,simpósioseafins,ouatravésdepesquisasmaisaprofundadas
realizadasnapós-graduação,sejaeladoutoradooumestrado,deixandoclaroque,dos10
trabalhosselecionadosaquiparaanálise,4foram frutosdepesquisasdepós-graduação,4
foram publicadosem congressoseapenas2em revistasespecializadas.

Em relaçãoaosresultados,éunânimeaaprovaçãodoEPScomoum materialaser
utilizadonasváriasáreasqueenvolvem aconstruçãocivil.Oartigo10(JUNIOReNETO,
2017),porexemplo,atravésdepesquisabibliográfica,concluiuqueoEPSdeve,sim,ser
utilizadonaconstruçãocivil,pornãoseralvodeinsetos,fungosebactérias,porser
inteiramenterecicláveleeconomicamenteviável,com aúnicadesvantagem dedifícil
armazenamentoporcontadeseuvolume.

O artigo 5 (CARVALHO,2019)produziu resultados que complementam os
apresentadospeloartigo10,umavezquedeixouclaroqueousodeEPStornaovalorfinal
daobraconsideravelmentemaisbarato.Além de,assim comoosartigos1,2e3,afirmar
queousodoresíduodeEPSparaproduçãodeblocosreduz,sim,suaresistência,porém,
mesmoassim,atendeàsnormasdesegurançae,porisso,éum métodoquedeveser
consideradoduranteaconstruçãocivil.Oartigo5(CARVALHO,2019)aponta,ainda,que
tantoblocosquantotelhasqueutilizem EPSem seupreenchimentosãomaislevese
possuem menortemperatura.

Oartigo3(BEZERRA,2003),apesardeapresentaramesmaconclusãoque1,2e5,
estudounãosomenteblocos,mastambém odesempenhotérmicodeparedesquando
utilizadooEPS,echegouàconclusãoquepossuem melhordesempenhotérmicoe
acústico que os comumente utilizados.Porém,apesar de concordar com esse
pensamento,oartigo1(BARBOSAetal.,2017)afirmaque,mesmoasvantagensestando
clarasparaoclienteeparaoresponsávelpelaobra,métodosnovosutilizandoEPSsão

aindapoucoempregadosdevidoàfaltadeconhecimentosobreoassuntoporpartedos
realizadoresdasobras.

Essesmétodos,inclusive,foram abordadospelosartigos4,6,7,8e9.Oartigo4
(BORGES,JUNIOReALMEIDA,2017)mostraum derivadodoEPSchamadoIsopedra,um
resíduodeEPSapósaaplicaçãoaumacertatemperatura.Aconclusãofoideque,comoa
IsopedrapartedoEPS,possuiasmesmascaracterísticasfísicasqueooriginale,porisso,
podeseraplicadanosmesmoscasos.

Jáoartigo6(CASTRO,2018)descreveousodoECOGrid,blocosdeEPSenvoltos
poraço galvanizado,que substituiriam oscomumente utilizados,porserem menos
nocivosaomeioambiente,epelaconstruçãosetornarmaisrápidaaoutilizá-los.Oque
parecemuitocom osresultadosobtidospeloartigo8,quedefendeousodepainéis

10

Apresentar a viabilidade da
aplicação do poliestireno
expandidonaconstruçãocivile
abordara utilização do EPS
(Poliestireno Expandido) em
estradas, rodovias, lajes,
paredesdevedação,juntasde
dilataçãoesuareutilização.

Pesquisa
bibliográfica.

O PoliestirenoExpandidoéum
materialeconomicamenteviável
pornão seralvo de insetos,
fungos e bactérias, é
extremamenteleveepodeser
inteiramentereciclado.Amaior
desvantagem do materialé o
grande volume que ocupa,
dificultando o armazenamento.
Areciclagem podeacontecerno
própriocanteirodeobras.



sanduíchedesilicatodecálcio,cimentoeEPS,que,em suma,fariam omesmoqueo
ECOGrid,poissubstituiriaum método comumenteempregado,porum método mais
rápidoemaisecologicamentecorretopelapresençadoEPSeseucaráterreciclável.

Além disso,oartigo7(CATOIA,2012)também discorresobreum produtonovo,o
chamadoConcreflex®,queéobtidoutilizandopérolasdeEPScomopartedoenchimento
no concreto,obtendo,assim,um concreto com menorpeso específico e mesmas
característicasdoscomumenteutilizados,oqueserelacionadiretamenteaosresultados
obtidospelosartigos1,2e5.

Jáoartigo9(GOULART,JUNIOReRODRIGUES,2018)sereferenãoaum produto,
comoosdoisartigossupracitados,massim aumametodologiadeconstruçãoem quese
utilizaoEPS,denominada“SistemaMonolíticoem EPS”,queéum métododeconstrução
rápido,preciso,objetivoeeficiente,e,poressemotivo,podesubstituir,sem prejuízo
algum,aalvenariaconvencionaldeblocoscerâmicosoudeconcreto,reduzindoassim
tempodeexecuçãoegeraçãoderesíduos.

Porém,a conclusão do artigo 9 (GOULART,JUNIOR e RODRIGUES,2018)é
semelhanteàdoartigo1,umavezquefoidetectadoum baixousodemateriaisemétodos
deEPSporpartedosresponsáveispelaconstruçãocivil,sejaporfaltadeconhecimento,
oupelosimplesmedodedeixaroquejáfunciona,oquejáéutilizado,porum métodoou
produtoque,mesmoquesejacomprovadamentemelhor,maisbaratoemaisleve,requer
um novoconhecimentoque,muitasdasvezes,taisprofissionaisnãoestãodispostosase
empenharparaobter.

Dentretodososestudosabordadosnestarevisão,oartigo5(CARVALHO,2019)éo
que mais apresenta carátertécnico-econômico porfazeruma profunda análise da
viabilidade econômica do uso de EPS na construção civilem face dos métodos
convencionais.A autora,Carvalho (2019),aponta que para o bloco de concreto
convencionalfoiobtidoum valordevendadomilheiroporR$2.300,00,enquantoqueao
substituir60%daquantidadedeareiadacomposiçãoporEPS,houveumaeconomiade
R$429,00.Em setratandodatelhadeconcreto,foiobtidoovalordevendadeR$1.900,00,
porém quandosesubstitui60%daareiadestacomposiçãoporEPS,ovalordevendacai
paraR$1.484,00,istoé,umaeconomiadeR$415,80.Emboraosdemaistrabalhosnão
apresentem termosquantitativosquantoàeconomiadousodeEPS,háumaunanimidade
em confirmaraviabilidadedoEPSnaconstruçãocivil.

5.CONCLUSÃO

Deacordocom oquefoielucidadoatravésdestetrabalho,bem comodarevisão
bibliográficapropostapelomesmo,conclui-seque:

a)O presente estudo explana de forma clara sobre o que de fato é o
poliestirenoexpandido(EPS),seususoseaplicabilidadesencontradasno
cenárioatualdaEngenhariaCivil,asaber:ECOgrid,sistemamonolíticode
construção em EPS,Isopedra,Concreto Ultraleve® ou Concreflex®,lajes
nervuradascom blocosdeIsopor® eEPS comosubstitutodoagregado
graúdoeagregadomiúdo;

b)Deacordocom Carvalho(2019),oEPS éum materialeconomicamente
viávelparaaconstruçãocivile,portanto,podeseramplamenteutilizado,
sendoqueoseuusotornaovalorfinaldaobrade31,65a46,64% mais
barato.



c)Suasprincipaisdesvantagenssão:dificuldadesdearmazenamentodevido
aoseuvolume,nãorecomendadoparaestabelecimentoscom maiorriscode
incêndios,maiorgastocom blindagem elétricaenecessidadedemãode
obraespecializada,aqualaindanãoapresentaumaofertasatisfatóriano
Brasil.

Além disso,emborao temaapresentaumacrescentesignificativadetrabalhos
publicadosconcluiu-sequeéprecisosermelhorexploradoaspesquisasem relaçãoanovos
materiaiseprodutosrelacionadosaoEPSederivados,umavezquegrandepartedosartigos
encontradosfalavam apenasdeseutilizaroresíduodeEPScomopartedopreenchimento
paraconcretos,gerandoochamadoconcretoleve,com exceçãodoartigo7,queapontouo
próximopasso,apresentandoum produtopatenteadocom aquiloqueamaioriafazia,mas
nãoseatentavam paraovaloreconômicoembutido.

Mas,aomesmotempo,tem-seum enormerigortécnicodosartigosem relaçãoaos
testes,o quetornaosresultadosmaisfactíveisepassíveisdecomparação com a
realidadedecadaconstruçãocivilaseranalisada.

Comofoivisto,oEPSétãomaleávelquantoasuaaplicação.ÉpossívelaplicarEPS
comoenchimentoparablocos,comopainéisparaalvenaria,além detelhasrevestidas,
entreoutrosrecursos.E,além demaleável,éum materialquetornaasobrasmaisbaratas,
osmateriaismaislevese,porconsequência,reduzoesforçoaplicadonasvigasde
sustentaçãoporexemplo,oqueaumentaasegurançadasedificaçõesconstruídase
reduzocustofinaldainfraestrutura.

Quandocomparadoaoconcretoconvencional,oconcretocom EPS,pormaisque
apresenteresistênciainferior,aindaassim éviáveldentrodaconstruçãocivil,vistoqueé
umaresistênciasatisfatóriaparaasnormastécnicasbrasileiras.Aliadoaisso,oconcreto
com EPSaindatem avantagem desermaisleve,apresentarmelhordesempenhotermo-
acústicoemelhorrelaçãocusto-benefício.

OEPSédefácilacessoparamateriaisquesãomuitoutilizadoscomoem telhase
lajes,másparaoutrastecnologiascomoplacasparaconstruçãodeparedesaindaestá
muito difícilde se encontrarno Brasil,principalmente em pequenas cidades que
dependem dosgrandescentrosparateracessoaessastecnologias,tornandoassim
muitasvezesautilizaçãodessesmétodosinviáveis,sem contarpelodéficitdemãode
obraespecializada.PoressesnovosmétodosnousodoEPSserem relativamentenovos
noBrasil,otreinamentodamãodeobraaindaestámuitodifícildeserfeito,geralmente
sãocursosouvídeosfeitosnainternet,dificultandoassim oaprendizadodiretamenteem
obra.

O maiorproblemaem relação ao emprego do EPS nasobras,não está nos
métodosdecomoofazer,massim dequem irárealizá-lo,umavezquefoicomprovadaa
resistênciaqueosprofissionaistêm paraseutilizartalrecurso,sejapordesconfiança,
sejaporfaltadeconhecimento.Issodevemudaroquantoantes,nãopensandosomente
em relaçãoaofatoreconômico,masaofatorambientaltambém,umavezqueousode
EPS,peloseucaráterinteiramentereciclável,reduzaquantidadederesíduosdescartados
aofinaldeumaobradeconstruçãocivil.
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