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1. RESUMO 

Este trabalho refere-se ao sistema construtivo Concreto PVC (Policloreto de vinila), 

como opção para a produção de habitações de interesse social. Em virtude das 

questões ambientais e do alto déficit habitacional brasileiro, o método surge como 

alternativa sustentável. O estudo proporciona uma análise técnica, expondo as 

particularidades do sistema, quando comparado ao método convencional com 

alvenaria. Foi realizada, também, pesquisa quantitativa conforme determinam as 

exigências da NBR 15575/2013: Edificações Habitacionais – Desempenho. 

Palavra-chave: Concreto PVC; sustentabilidade; sistema construtivo. 

2. INTRODUÇÃO 

Devido ao impacto relacionado ao meio ambiente, a área da construção civil tem 

adotado novas tecnologias e métodos alternativos, mitigando os agentes que 

influenciam negativamente o setor. 

A construção civil é responsável pelo consumo de 40% a 75% da matéria-prima 

produzida no planeta. Atualmente, o consumo de cimento é maior que o de 

alimentos e o de concreto só perde para o de água. Para cada ser humano, são 

produzidos 500 quilos de entulho, o que equivale a 3,5 milhões de toneladas por 

ano. Esses dados fazem da construção civil a indústria mais poluente do planeta. 

(AGOPYAN, 2014). 

Atuando neste vetor, a empresa canadense, Royal Group Technologies, desenvolveu 

um sistema construtivo denominado Concreto PVC. Apresentando um produto que 

provêm da reciclagem e que tem baixo custo de produção. O sistema é formado por 

perfis de PVC, preenchidos com concreto e aço, resultando em um produto de alta 

resistência e vida útil superior à 20 anos. Os painéis podem ser utilizados como 

revestimento, reduzindo o desperdício, melhorando o controle de qualidade, menor 

consumo de água, redução do custo de logística e um maior controle do orçamento. 

Segundo Domarascki e Fagiani (2009 apud LIMA, 2014, p.12): “As vantagens dos 

novos métodos construtivos utilizados no Brasil para obras de padrão popular”.  



O interesse no tema citado é baseado no déficit habitacional brasileiro e nas vantagens 

de todas as etapas do processo construtivo do sistema Concreto PVC, incluindo 

praticidade, velocidade, economia e os benefícios com o meio ambiente. 

3. OBJETIVO 

Apresentar um método alternativo, analisando suas características técnicas no emprego 

em habitações de interesse social, comparando-o aos métodos convencionais. 

Considerando-se, que no Brasil, o déficit habitacional é de cerca de 5,4 milhões de 

habitantes. 

4. METODOLOGIA 

Levantamento exploratório em catálogos de fabricantes, publicações e artigos 

acadêmicos. Pesquisa quantitativa, através de ensaios que confirmam as exigências 

dos requisitos e critérios englobados na NBR 15575/2013 do sistema Concreto PVC, 

principalmente os resultados: a compressão axial do painel de PVC, impacto de corpo 

duro e corpo mole, desempenho acústico das paredes, desempenho térmico das 

paredes, estanqueidade das paredes e segurança contra incêndio. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O sistema construtivo Concreto PVC foi desenvolvido em Toronto, Canadá, pela Royal 

Group Technologies na década de 70. O método denominado de Royal Building System 

(RBS) expandiu-se e hoje em dia está presente em diversos países. Este sistema 

nasceu através da união de dois dos mais importantes materiais utilizados na 

construção civil, o Concreto e o PVC. As características do PVC (estanqueidade, fácil 

limpeza, resistência mecânica e química e durabilidade) somados com a eficiência 

comprovada do concreto, geram diversos benefícios para a construção civil, como a 

diminuição da quantidade de materiais utilizados e o tempo de execução da obra. 

O PVC usado para fabricação dos perfis do RBS é diferenciado, não é o mesmo 

utilizado nas tubulações hidráulicas ou elétricas. Este tipo de PVC pode ficar exposto, 

pois foi projetado para suportar: sol, chuva, “maresia”, raios U.V.(ultravioleta), etc. 



O sistema é composto por diversos tipos de perfis de PVC, adequando-se a 

necessidade de projeto. Os painéis apresentam espessuras de: 64 à 200mm, com 

encaixes do tipo “macho e fêmea”, diminuindo assim o custo com materiais e mão de 

obra. O acabamento pode ser o próprio perfil, com pintura, texturas ou cerâmicas.  

O concreto utilizado para preenchimento das placas pode ser de dois tipos: concreto 

estrutural convencional com resistência entre 8 e 15 Mpa, slump em torno de 18; ou 

concreto leve, em que o agregado graúdo é substituído por raspas de poliestireno. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Através dos ensaios patrocinados pela Caixa Econômica Federal, os resultados obtidos 

na aplicação da NBR 15575/2013, demonstram que o sistema com painéis de 64mm 

atende os valores requisitados nos testes de: compressão axial – 171kN; impacto de 

corpo duro e corpo mole – satisfatório; desempenho acústico das paredes – atende 

com restrições; desempenho térmico das paredes – RT 0,188 / TT 5,320; 

estanqueidade das paredes – sem manchas de umidade e, por fim, segurança contra 

incêndio – IPSC<25 e material auto-extinguível.    
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