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RESUMO 
 
 

A construção de casas no método convencional que consiste em empilhar blocos uns sobre os 
outros com auxilio de ligantes vem se tornando com o passar dos anos muito laboriosa, de alto 
custo, com prazos de execução muito longos e de difícil controle orçamentário, isso ocorre 
devido a grande demanda de mão de obra necessária para execução da mesma, o que se 
encontra escassa atualmente e acaba encarecendo ainda mais a obra. O alto preço de 
diversos tipos de materiais também contribui para que isso ocorra. Com relação ao prazo de 
execução, em uma construção convencional perde-se considerável tempo, por exemplo na 
cura do concreto, pois a mesma impede a obra de avançar antes de sua cura total. Com isso, 
diversos meios de construção alternativa vêm surgindo com o passar dos anos visando 
solucionar esses problemas. No Brasil esses tipos de sistemas vem encontrando dificuldades 
de aceitação no mercado, devido ao grande paradigma que envolve a população, que acredita 
que as casas convencionais são mais seguras e resistentes, o que torna esses sistemas pouco 
conhecidos e utilizados. Um bom exemplo disso são os sistemas pré-fabricados, que são 
definidos como sendo elementos produzidos ou moldados industrialmente, de dimensões 
padronizadas com o objetivo de reduzir o tempo de trabalho e racionalizar os métodos 
construtivos. O sistema pré-fabricado de PVC é um desses novos métodos construtivos, pois é 
um sistema inovador que permite a fabricação de casas de altíssima resistência á intempérie, 
ventos e enchentes. O seu exclusivo composto de PVC e suas diversas formas, permitem a 
construção de casas com alto padrão estético, bom acabamento e grande vida útil. Suas 
propriedades físicas e mecânicas ultrapassam a dos materiais de construção tradicional, e a 
sua relação custo benefício é muito maior. É um material de fácil aplicação, resistente, inerte, 
não tóxico, auto extinguível, impermeável, isolante térmico, elétrico e acústico. Trata-se de 
construir de um jeito não convencional, utilizando materiais tradicionais. As formas de PVC que 
formam as paredes externas e internas podem ser preenchidas com diversos tipos de concreto, 
alcançando altos níveis de resistência mecânica, térmica, e acústicas, com paredes menos 
espessas que o normal.Combina muito bem com materiais convencionais (madeira, aço, 
gesso, etc). Os tetos e os pisos são convencionais. As janelas e portas podem ser tanto 
tradicionais, como substituídas por esquadrias de PVC O conceito do sistema de PVC é o de 
linha de montagem, por isso a técnica é muito utilizada em habitações para segmentos de 
baixa renda, A mesma forma utilizada para levantar a parede de uma casa serve para o imóvel 
ao lado, e assim a construção adota outro ritmo. Uma casa de cerca de 40 metros quadrados, 
em alvenaria, que no sistema tradicional levaria de 60 a 90 dias para ficar pronta, por exemplo, 
pode se concluída em menos de 10 dias se for em PVC.  


