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RESUMO 

 

O uso de telhas ecológicas de PVC (Policloreto de Polivinila) traz grandes benefícios 
para a sociedade e para as obras civis, destacando o fato de serem extremamente 
seguras e mais leves, o que faz com que sua aplicação seja mais fácil. O objetivo 
geral deste trabalho acadêmico foi elucidar a forma como a fabricação e 
desenvolvimento de telhas de PVC podem ser aplicados em benefício da sociedade. 
Os objetivos específicos ou secundários são elucidar os benefícios da telha de PVC 
para a engenharia civil; esclarecer de que maneira é possível gerar matéria prima 
mais barata para sua produção com a reutilização dos resíduos; e apresentar os 
elementos de conforto para a sociedade e para o meio ambiente com a reutilização 
de resíduos.A metodologia de pesquisa aplicada a este trabalho foi a metodologia 
descritiva e bibliográfica, que permitiu levantar materiais e aprofundar 
conhecimentos sobre um tema escolhido. 
 
 
 

Palavras-chave: PVC;Construção civil;Desenvolvimento 

sustentável;Reutilização;Engenharia civil. 
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a reading on the recycling of materials. 2017. Número total de folhas. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Civil Engineering) – Centro Universitário Anhanguera de Niterói 
- UNIAN, Niterói, 2017. 

ABSTRACT 

 
The use of ecological tiles PVC (Polyvinyl chloride) brings great benefits for society 
and for the civil works, highlighting the fact that they are extremely safe and lighter, 
which makes its implementation easier. The general objective of this academic work 
was to elucidate how the fabrication and development of PVC tiles can be applied to 
the benefit of society. The specific or secondary objectives are to elucidate the 
benefits of PVC tile for civil engineering; clarify how it is possible to generate cheaper 
raw material for its production with the reuse of waste; and present the elements of 
comfort for society and the environment with the reuse of waste. The research 
methodology applied to this study was descriptive and bibliographic methodology, 
which allowed raising materials and deepen knowledge on a chosen topic. 
 
 

 

Key-words: Construction; Sustainable development; Reuse; Civil Engineering. 
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INTRODUÇÃO 

 

As diversas mudanças de compreensão dos problemas ambientais que a 

sociedade tem vivenciado acabam por interferir diretamente em diversos setores da 

economia, passando a exigir das empresas e comércio maior consciência como 

forma de se destacar da competição e conquistar clientes.A preocupação com a 

sustentabilidade busca, nas construções, minimizar os fatores negativos que, 

frequentemente, acabam por ganhar forma por falta de conhecimento e de 

incentivos em buscar projetos de reutilização e reciclagem, de forma a garantir 

menos problemas no meio ambiente. Por isso que o tema fala sobre telhas 

ecologicamente sustentáveis. 

O uso de telhas ecológicas dePVC (Policloretode Polivinila)traz grandes 

benefícios para a sociedade e para as obras civis, destacando o fato de serem 

extremamente seguras e mais leves, o que faz com que sua aplicação seja mais 

fácil. 

Além de reduzir os esforços, agilizando o trabalho e, consequentemente, 

reduzindo o tempo da obra, a utilização dessas telhas tem grande potencial de 

geração de empregos em cooperativas para tratamento dos resíduos e maior 

desenvolvimento, além de permitir o reaproveitamento de resíduos, reduzindo seu 

despojo o meio ambiente. 

Outro grande potencial é a redução dos custos de matérias primas para a 

fabricação de telhas ecologicamente sustentáveis, reduzindo os custos na 

construção civil. 

De que maneira o desenvolvimento e fabricação de telhas de PVC pode ser 

aplicado em benefício da sociedade? Desta forma, torna-se evidente a necessidade 

de compreender os elementos e conceitos envolvidos na produção e aplicação de 

telhas sustentáveis de PVC, permitindo entender as vantagens para a sociedade de 

modo mais aprofundado. 

O objetivo geral ou primário escolhido foi elucidar a forma como a fabricação 

e desenvolvimento de telhas de PVC podem ser aplicados em benefício da 

sociedade. Os objetivos específicos ou secundários são: 

 

 Elucidar os benefícios da telha de PVC para a engenharia civil; 
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 Esclarecer de que maneira é possível gerar matéria-prima mais barata 

para sua produção com a reutilização dos resíduos. 

 Apresentar os elementos de conforto para a sociedade e para o meio 

ambiente com a reutilização de resíduos. 

 

A metodologia de pesquisa aplicada a este trabalho foi a metodologia 

descritiva e bibliográfica que, de acordo com o expresso por Lakatos e Marconi 

(2009) é uma metodologia baseada na observação e análise da literatura científica 

de uma área, que permite levantar materiais e aprofundar conhecimentos sobre um 

tema específico que se pretende investigar. 

Gil (2008) destacou sobre este de pesquisa bibliográfica que a principal 

vantagem é permitir ao investigador a cobertura muito mais amplade uma gama de 

fenômenos do que aquela que poderia se pesquisar diretamente. Seria praticamente 

impossível para um pesquisador buscar em todo o país informações para o seu 

trabalho acadêmico, bastando apenas pesquisar aquelas fontes ligadas diretamente 

com o tema. 

O material aqui apresentado foi recolhido de pesquisa em livros, revistas e 

jornais especializados, artigos científicos e artigos acadêmicos, disponibilizados 

tanto em formato digital, quanto impresso, e estruturado em vários capítulos com a 

fundamentação completa do tema, debatendo seus elementos mais importantes e 

principais conceitos.  

Ademais, utilizou-se como principal base de pesquisa artigos científica em 

bases como a Scielo a fim de conceder maior credibilidade e confiança ao estudo 

apresentado. 

Como critérios de inclusão e exclusão da base teórica consultada no trabalho, 

utilizou-se, optou-se por utilizar apenas arquivos que guardassem real pertinência 

com o tema estudado, além de procurar pesquisar somente em artigos que 

possuíssem validação científica e fundamentação coerente. Assim, evita-se que a 

pesquisa se embase em fundamentos fluidos. 

Quanto a temporalidade, a aplicada no estudo foi a transversal, utilizando-se 

a coleta dos dados em um só momento. 
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1 OS BENEFÍCIOS DA TELHA DE PVC PARA A ENGENHARIA CIVIL 

 

As diversas mudanças no cenário atual têm exigido que organizações 

modificassem sua forma de pensar a produção e gestão de recursos em busca de 

uma postura mais ética e ecológica, sendo mais transparentes e desenvolvendo 

formas mais limpas de oferecer seus produtos e serviços. 

Barbieri (2003) destacaque o crescimento de uma consciência ambiental na 

sociedade tem gerado impacto na busca por formas de minimizar os danos oriundos 

das empresas, de forma que diversos estudos tecnológicos e científicos se 

desenvolvem, atualmente, para que o tema seja melhor compreendido. 

De acordo com Silva (2005) o desenvolvimento sustentável é um processo de 

transformação que ocorre de forma harmoniosa nas dimensões espacial, social, 

ambiental, cultural e econômica a partir do individual para o global, sendo que tal 

conceito já alcança diversas áreas do conhecimento, entre elas a construção civil. 

Na área da construção, o desenvolvimento sustentável é marcado por uma 

busca por novos modelos que busquem e solucionem os problemas e impactos 

ambientais causados pela indústria, sem que seja necessário abrir mão dos recursos 

tecnológicos implantados e sem que as edificações deixem de responder à demanda 

dos clientes. 

Desta maneira, o que se desenvolve é uma busca por processos de auto 

sustentabilidade do empreendimento que, segundo nos afiram Araújo, Morais e 

Altides (2008), é o estabelecimento da capacidade que a edificação tem de se 

manter, gerando e reciclando os resíduos por ela produzidos e atendendo às 

necessidades do cliente e da própria edificação por meio deste ciclo. 

Identificar e especificar os materiais que tem baixo ou nenhum impacto 

ambiental, no entanto, não é uma tarefa simples, uma vez que dependem de uma 

abordagem multifacetada e que ainda possui uma literatura especializada 

direcionada e objetiva significativamente reduzida. 

O processo de especificação desses materiais por parte dos profissionais é, 

muitas vezes, como nos afirma Lannoy (2013), depende do direcionamento e 

suporte dos próprios consultores do selo ou de certificações que permitam 
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compreender os procedimentos obrigatórios para que a pontuação do uso de 

recursos sustentáveis seja alcançada. 

Para Lannoy (2013) e Barbieri (2003) a certificação de um material como 

ecologicamente correto ou como causando impacto reduzido ao ambiente depende 

de alguns elementos, começando pela certificação da matéria prima, que deve ser 

virgem ou reciclada, discriminando se tem fonte renovável e a forma como é extraída 

da natureza. Além da matéria prima, a certificação ainda avalia o processo de 

produção, que deve ter sido desenvolvido com baixo consumo de energia e água e 

por meio de processos de fabricação de baixa ou nenhuma poluição de ar, água, 

terra e som. 

Barbieri (2003) o terceiro elemento avaliado é referente aos resíduos 

provenientes do processo de produção do material, analisando não só a produção, 

mas a manutenção e instalação do material no processo de geração de resíduos e 

que tipo de resíduo é resultado destes processos. 

De acordo com a ABNT (2015), a partir de então, são examinados os 

processos de logística da distribuição do produto, considerando, inclusive, a 

possibilidade de reciclar a embalagem usada no momento de transportá-lo. O 

processo de certificação é encerrado com a verificação do selo de avaliação e 

qualificação ou da certificação pelo ISO 14001. 

Segundo CBIC (2013) diversos produtos têm sido desenvolvidos para tornar a 

construção civil mais sustentável, obedecendo os parâmetros acima mencionados, o 

que se mostra um movimento constante em busca de uma área de conhecimentos 

que cause cada vez menos impactos ao meio ambiente. 

Com as telhas sustentáveis o processo de certificação segue o mesmo 

processo, permitindo aos pesquisadores desenvolver telhas com diversos materiais 

que permitem menor impacto ambiental e processos sustentáveis, entre eles a telha 

de PVC, ou Telha de Policloreto de Vinila. 

Apesar de se tornarem cada vez mais conhecidas na atualidade, não são 

recentes. Telhas em PVC já são conhecidas desde 1990 e já são produzidas nos 

Estados Unidos, na Europa e na China. 

Oliveira (2012) afirma que telhas produzidas em PVC tem entre as principais 

características sua alta resistência, versatilidade de uso e grande facilidade de 
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instalação, principalmente por serem telhas mais leves para serem transportadas e 

carregadas pelos colaboradores da obra.  

Para Valentim (2017) o custo benefício apresentado por telhas desse material 

também é um elemento de grande peso no crescimento de sua utilização, uma vez 

que são maiores e mais leves que as demais opções de cobertura, reduzindo os 

custos de seu transporte. Sua elevada resistência também auxilia no custo benefício 

por reduzir as perdas por danos ao material ao longo dos processos de transporte e 

manuseio. 

SENGE-MG (2012) destaca que a segurança é outro elemento que oferece 

destaque as telhas de PVC: seu material não propaga chamas, de forma que reduz 

riscos de grandes incêndios em caso de acidentes no local de instalação, 

principalmente quando são respeitadas as necessidades, de acordo com o tipo de 

edificação em que são instaladas, de existir ou não laje, que determinam o 

acabamento final do conforto térmico e acústico das construções. 

Além de suas características técnicas, Valentim (2017) confirma que a telha 

de PVC ganha grande destaque entre os materiais utilizados na construção 

sustentável por ser um material que, ao final de seu ciclo de vida, pode ser 100% 

reciclado em uma telha nova, o que contribui para que sejam reduzidas as 

disposições de resíduos industriais em aterros, permitindo dar a este produto um fim 

ambientalmente correto. 

Segundo Feijó (2017) a técnica de fabricação de telhas em PVC se 

caracteriza por se construir em um processo que não gera nem efluentes nem 

poluentes atmosféricos, garantido um processo de fabricação limpo e sustentável. A 

principal matéria prima utilizada na produção dessas telhas são os resíduos da 

fabricação de tubos de pasta de dentes, material que se compõe de 25% de 

alumínio e 75% de plástico e que tem lenta e difícil degradação ambiental, de forma 

que a sustentabilidade das telhas de PVC começa desde a seleção das matérias 

primas, reduzindo os poluentes ambientais e reaproveitando materiais que, de outra 

maneira, seriam apenas dispensados. 

Para Lannoy (2013) percebe-se que as telhas de PVC permitem processos 

mais sustentáveis e ambientalmente corretos ao longo de toda sua vida, desde a 

seleção de matérias primas, até o momento em que não podem ser mais utilizadas, 
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passando por um processo de reciclagem ao invés de ir para aterros ou demais 

localidades onde possam causar poluição ambiental, promovendo benefícios para o 

meio ambiente e, consequentemente, para a própria sociedade 

Para Valentim (2017) pensando especificamente na área de construção civil, 

os processos sustentáveis e vantajosos para as organizações por reduzir custos de 

transporte, menos perda de material, melhor aproveitamento de recursos, menor 

tempo de instalação e dos períodos de contratação da mão de obra, gerando 

redução de custos e aumento de lucro e competitividade de mercado. 
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2 REUTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DE PVC COMO MATÉRIA-PRIMA 

 

Na atualidade, a reciclagem de materiais está com bastante destaque. 

Diversos tipos de materiais servem para a geração de matérias-primas com a 

finalidade de produzir novos produtos. 

A reutilização procura dar uma melhor utilização dos resíduos para 

retornarem a ser utilizados pela sociedade.Por exemplo, entre os resíduos 

causadores de diversos danos causados ao meio ambiente, está relacionado aos 

resíduos plásticos. Hipólito, Hipólito e Lopes (2013, p. 12) lembram que no caso dos 

polímeros, “esses resíduos emgeral, levam muito tempo para sofrerem degradação 

espontânea e, quando queimados,produzem gases tóxicos”. 

Segundo dados da ABIPLAST (2016) a produção física de transformados 

plásticos equivale a 5,8 milhões de toneladas que são produzidos por 11.459 

empresas de transformados plásticos e o faturamento anual é de R$ 64,5 bilhões. 

Com respeito aos reciclados de plástico, a produção física de reciclados plásticos 

somam 615 mil toneladas que são produzidos por 1.080 empresas de reciclagem de 

materiais plásticos. Entre as principais resinas consumidas, o PVC corresponde a 

15,7%. 

Para falar sobre a reutilização de resíduos é fundamental antes estudar sobre 

as políticas de resíduos no Brasil. 

2.1 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL 

Uma das primeiras legislações a sobre preservação ambiental e também 

sobre conservação de recursos naturais no Brasil foi a Política Nacional do Meio 

Ambiente através da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Apesar desta Política 

preocupar-se com a preservação do meio ambiente, não foi escrito nada sobre a 

reutilização ou reciclagem de materiais, a única menção feitafoi a respeito ao incentivo 

ao estudo e à pesquisa de tecnologias voltadas para a utilização racional e para 

proteção dos recursos ambientais. 

No ano de 1989, foi promulgada a Lei n° 7.802, chamada de Lei dos 

Agrotóxicos, onde em 2000 recebeu uma modificação que acrescentou sobre a 
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reciclagem de embalagens, sendo que no inciso I do artigo 6 acrescentou-se que as 

embalagens dos agrotóxicos devem ser projetadas e fabricadas de forma facilitar as 

operações para a sua lavagem, classificação, reutilização e reciclagem. A lei ainda 

atribuiu ao Poder Público o papel de fiscalizar o armazenamento, o transporte, a 

reciclagem, a reutilização e a inutilização de embalagens vazias. 

A Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 colocou em prática a Política Nacional 

sobre Educação Ambiental com a preocupação de estimular as crianças e os 

professores a desenvolverem consciência ambiental e preocuparem-se com o futuro 

do meio ambiente do planeta. Por meio desta Política Nacional, a educação 

ambiental deve estimular temas sobre a sustentabilidade, problemática ambiental e 

social e consciência sobre o equilíbrio ambiental. 

ALei nº11.445, de 5 de janeiro de 2007, propôs diretrizes nacionais para o 

saneamento básico. No que diz respeito aos resíduos sólidos, a lei fala sobre 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos para fins de triagem com objetivo de 

reuso ou reciclagem, tratamento e da disposição final dos resíduos. 

No ano de 2010, foi criada a Política Nacional de Resíduos Sólidos pela Lei nº 

12.305, de 2 de agosto de 2010. Com exceção dos rejeitos radioativos (que são 

tratados numa legislação específica), esta Lei trata sobre princípios, objetivos e 

instrumentos, diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos 

sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder 

público e aos instrumentos econômicos aplicáveis.  

 Por intermédio da Lei nº 12.305 foram inscritos vários termos como coleta 

seletiva, ciclo de vida do produto, logística reversa, reutilização e gestão integrada 

de resíduos sólidos. Esta Lei ainda instituiu que haja planos de resíduos sólidos em 

vários âmbitos, que são: 

 

1. Plano Nacional de Resíduos Sólidos;  

2. Planos estaduais de resíduos sólidos;  

3. Planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos 

sólidos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas;  

4. Planos intermunicipais de resíduos sólidos;  

5. Planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos;  
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6. Planos de gerenciamento de resíduos sólidos.  

 

Assim, em todos os níveis do poder público, desde o poder público federal até 

o poder público municipal, eo nível de estabelecimentos comerciais e de prestação 

de serviços devem ter o seu plano de gestão de resíduos, onde cada um tem a sua 

responsabilidade pelos resíduos sólidos gerados.É recomendado que exista uma 

boa integração entre todos os envolvidos para haver uma boa gestão sobre os 

resíduos. 

A Lei nº 12.305 também criou a figura da responsabilidade compartilhada pelo 

ciclo de vida dos produtos, que deve ser implementada de maneira individualizada e 

encadeada, de forma a abranger todos os fabricantes, distribuidores e comerciantes, 

importadores, os consumidores e os responsáveis pelos serviços públicos de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Assim, todos esses envolvidos 

devem se comprometer com a destinação final correta de todos os resíduos 

gerados. 

2.2 ABNT NBR ISO 14001 

A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) regulamenta todas as 

normas técnicas por meio de NBR (Norma Brasileira). A ABNT por sua vez traduz as 

normas técnicas internacionais como no caso da ISO (International Organization for 

Standardization -Organização Internacional para Padronização). 

A ABNT traduziu a ISO 14001 através da publicação da NBR ISO 14001, 

sendo a primeira versão datada do ano de 1996 e a segunda versão foi lançada no 

ano de 2004. A NBR ISO 14001 trata especificamente sobre Sistemas de gestão 

ambiental. A versão mais atualizada desta norma foi publicada para a comunidade 

em geral é do ano de 2015. 

Segundo ABNT (2015) a norma tem como objetivo fornecer paratodas as 

organizações interessadas informações sobre o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

capazde ser integrado junto a outros requisitos de gestão e auxiliá-las a alcançar os 

objetivos econômicos eambientais. 
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Figura 1: Modelo de SGA 

 

Fonte: ABNT, 1996, p. 3. 

 

Na figura 1 fica mais claro qual foi a proposta da norma desde a sua primeira 

versão, onde sugere todos os passos que as organizações deveriam seguir para ter 

uma adequada SGA. Primeiro deve-se verificar quais políticas ambientais que deve 

ser adequada ao porte da organização. 

Segundo a ABNT (1996) a segunda etapa envolve o planejamento de como 

implantar as políticas ambientais na organização. Deve-se verificar todas as 

questões ambientais envolvidas, os requisitos legais, os programas, os objetivos e 

metas relacionadas com o planejamento. 

Ainda segundo a ABNT (1996) terminado o planejamento, a próxima etapa 

envolve a Implementação e Operação de todo o planejamento onde são mobilizados 

todos os recursos, as funções, as responsabilidades e as autoridades envolvidas; 

todo o treinamento necessário, a comunicação, a documentação, o controle 

operacional e todas as resposta para as possíveis emergências. 
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A Verificação serve para acompanhar se as etapas anteriores estão sendo 

efetivadas corretamente, para isso é preciso a organização utilizar sistemas de 

métricas e monitoramento para validação. Nesta etapa são feitas as possíveis ações 

corretivas e preventivas, o controle de todos os registros, a auditoria interna do SGA 

e análise pela administração. 

Em seguida, deve-se proceder a Análise pela Administração para avaliar 

como estão as etapas anteriores do SGA. Verificar os pontos positivos e negativos 

para depois registrar os resultados levantados num relatório final. 

Com base no relatório final, a organização deve buscar a Melhoria contínua 

do seu SGA. Assim a cada ciclo do SGA deve-se buscar sempre a melhoria dos 

resultados e adequar o SGA a possíveis mudanças legais, ambientais, tributárias, 

entre outras. 

Para que todas asorganizações interessadas consigam obter uma melhoria 

contínua, o SGA deve ser sustentado pelo ciclo Planejar, Executar, Verificar e Agir 

(PDCA -Plan, Do, Check, Action). 

Segundo a FIESP (2015) no plan(Planejar) procura-se estabelecer todos os 

objetivos e os processos necessários para se chegar aos resultados, tendo como 

base na política da organização.Do(Executar) significa aimplementação do que foi 

planejado.Check(Verificar) serve paramedir e monitorar se todos os processos, 

metas, objetivos, requisitos legais e compromissos estão sendo seguidos de acordo 

com a política da organização.Action(Agir) é aimplementação das ações necessárias 

para que haja melhora continuado desempenho do sistema de gestão, onde pode 

atuar no planejamento esobre outros passos do ciclo. 

As organizações não são obrigadas a seguir e obter a certificação NBR ISO 

14001, por outro lado as normas ISO são um grande diferencial que garante um 

status de qualidade para as organizações empenhadas em melhorar o seu 

desempenho junto ao mercado empresarial e respeitar o meio ambiente. Para obter 

uma certificação dessa é preciso que uma empresa certificadora audite o 

organização interessada para avaliar se a mesma respeita todos os preceitos 

daquela norma. A figura 2 apresenta uma representação do ciclo de melhoria 

contínua (PDCA). 
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Figura 2: Representação do ciclo da melhoria contínua (PDCA) 

 

Fonte: FIESP, 2015, p. 6. 

 

Para executar alguma melhoria é preciso antes planejar quais os objetivos 

necessários e conhecer quais os esforços necessários para alcançar tais objetivos. 

A executar deve ter pôr em prática todos os objetivos escolhidos no planejamento. A 

verificar é fundamental para conferir se caso todos os objetivos estão sendo 

alcançados. Agir para executar todas as ações e medidas necessárias para que as 

melhorias sejam alcançadas. 

Para haver melhoria contínua as organizações devem planejar, executar, 

verificar e agir. São 4 medidas básicas que são capazes de implementar as 

melhorias necessárias numa organização.  

Agora com a NBR ISO 14001:2015 uma das principais mudanças é o fato de 

que o SGA deve ser prioridade no durante o posicionamento estratégico de toda 

organização, onde a liderança deverá se comprometer mais a fundo. As organização 

devem pôr em prática iniciativas proativas com o intuito de proteger o ambiente. 

Cada organização deve dar enfoque ao conceito de ciclo de vida que levem em 

consideração aspectos ambientais desde o nascimento até o final da vida útil do 

produto. Agora a norma enfatiza a importância daestratégia de comunicação junto a 

todas as partes envolvidas direta e indiretamente no processo produtivo. 
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Lannoy (2013) confirma que a Indústria da Construção Civil usufrui dos 

recursos naturais, emitem resíduos e efluentes que impactam de alguma maneira o 

meio ambiente, em qualquer das suas fases (uso e operação, adaptação, realização 

e demolição), o que inclui novas obras, reforma oumanutenção.Para se ter uma ideia 

da impacto ambiental, em centros urbanos que possuem mais de 500 mil habitantes 

os processos construtivos da construção civil são responsáveis por cerca de 40% a 

70% volume total dos resíduos sólidos urbanos utilizados. Por isto mesmo que cada 

empresa da Indústria da Construção Civil deve ter implantado o SGA para evitar ou 

minimizar os impactos ao ambiente. 

2.3 RECILAGEN DO PVC 

Como já visto anteriormente, além da prolongada vida útil, após o 

encerramento do seu ciclo de vida, uma telha de PVC pode ser 100% reciclada, ou 

seja, gerando uma nova telha. 

Oliveira (2012) aponta que no geral a reciclagem do PVC parece ser melhor 

do que a do polietileno (PE), polietileno tereftalato (PET), polipropileno (PP) e 

poliestireno (PS). 

De acordo com ABIPLAST (2016), entre as principais resinas consumidas, o 

PVC corresponde a 15,7%; para se ter uma ideia, o PET tem 7,2% do consumo e PP 

com 21,9%. Assim, não se pode deixar de levar em conta o potencial de reciclagem 

de produtos de PVC. 

Apesar de ser passível de reciclagem, o PVCnão acaba gerando volumes 

grandes de resíduo, isso ocorre segundo segundo Hipólito, Hipólito e Lopes (2013) 

poiseste polímero é mais usado em produtos de longa duração (tubos e conexões, 

fios e cabos) para aconstrução civil. Mesmo assim, ainda pode haver a produção de 

resíduos de PVC como no caso de rejeitos de construção civil, produtos de PVC com 

defeitos de fabricação e produtos de PVC que já terminaram a sua vida útil. 

A Lei nº 12.305 considera a reciclagem como sendo o processo de 

transformação de resíduos sólidos pelos quais envolve a alteração de suas 

propriedades físicas, biológicas oufísico-químicas, com o intuito de realizar a sua 

transformação em insumos ou novos produtos, observando sempre as condições e 
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os padrões que são estabelecidos pelos órgãos competentes como Sistema 

Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e, se couber, do Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária (SNVS) e do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 

Agropecuária (SUASA). 

O primeiro passo para uma reciclagem eficiente é a participação em conjunto 

do poder público, da indústria fabricante e da comunidade de acordo com a Lei nº 

12.305, ou seja, através da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos. É preciso ficar claro como será feita a coleta seletiva, o ciclo de vida do 

produto, gestão integrada de resíduos sólidos, a reciclagem e reutilização dos 

resíduos envolvidos.  

As empresas de construção civil devem elaborar o seu plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos, onde devem diagnosticar todos resíduos sólidos 

gerados ou administrados. 
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3 A REUTILIZAÇÃO SEGURA DE TELHAS DE PVC 

 

É importante que os resíduos de PVC após passarem por processo de 

reciclagem retornem para serem utilizados pela sociedade de forma segura. Isso 

significa que qualquer produto reciclado deve ter as mesmas propriedades que um 

produto fabricado do zero. 

A melhor forma de garantir que uma cobertura por telhas de PVC recicladas 

forneçam conforto e segurança para as pessoas é que as mesmas devem seguir 

normas e padrões de qualidade técnica.  

As principais normas técnicas responsáveis por regerem a qualidade da telha 

de PVC é no caso a diretriz SINAT (Sistema Nacional de Avaliação Técnica) nº 007, 

do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), que 

cuida especificamente das telhas plásticas para telhado e ABNT NBR 15575-5: 

2013,na sua parte 5: Requisitos para sistemas de coberturas. O Anexo A mostra 

tabela com os requisitos para caracterização das telhas plásticas que formam os 

telhados objetos da Diretriz SINAT nº 007. 

CBIC (2013) lembra que o projeto da produção ou algum outro documento 

equivalente, deve mostra qual a forma de montagem ou a execução segura dos 

telhados. Nenhuma das peças do telhado podem se desprendam ou se deslocar, de 

forma a prejudicar a estanqueidade à água. 

Uma das primeiras questões de segurança que uma telha deve ter é que ela 

deve ser resistente a chuvas de granizo e outras possíveis cargas acidentais (como 

pedras pequenas e galhos de árvores). A tabela 1 mostra quais os critérios para 

resistência ao impacto de acordo com a NBR 15575-5: 2013. 

 

Tabela 1: Critérios para resistência ao impacto 

Energia de impacto de 
corpo duro 

J 

Critério de 
desempenho 

Nível de desempenho 

1,0 Não ocorrência de 
ruptura ou 

traspassamento 
São admitidas falhas 

superficiais 

M 

1,5 I 

2,5 S 

M = nível mínimo, I = nível intermediário e S = superior. 
Fonte: ABNT, 2013, p. 51. 
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Outro critério segurança que consta na NBR 15575-5: 2013 é que o telhado 

deve resistir as ações do vento no local onde foi feita a obra. Os critérios de 

avaliação seguem critérios de acordo com a figura 3, que apresenta as velocidades 

básicas máximas de vento (Vo) abrangendo as 5 regiões brasileiras.O telhado não 

pode ser arrancado pelo vento do local 

 

Figura 3: Gráfico das isopletas da velocidade básica do vento 

 
Região I (Vo = 30 m/s); Região II (Vo = 35 m/s); Região III (Vo = 40 m/s); Região IV (Vo = 45 m/s) e 
Região I (Vo = 50 m/s). 
Fonte: ABNT, 2013, p. 54. 

 

O telhado precisa ter uma boa resposta em caso de incêndio, de maneira a 

dificultar a propagação das chamas no ambiente onde se deu origem ao incêndio e 

também não propiciar um impedimento visual que crie dificuldades paraa fuga dos 

ocupantes em perigo. 

A tabela 2 tem uma classificação da reação ao fogo da face interna do 

telhado, ou seja, do lado interno da edificação. Apresenta um método de ensaio com 

índices de propagação e densidade específica ótica máxima de fumaça. É um 

ensaio importante que pode salvar muitas vidas em casos de incêndio. No anexo B 

deste trabalho consta o Anexo Bda DiretrizSINAT nº 007.  
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Tabela 2: Classificação da reação ao fogo da face interna do telhado (do lado 

interno da edificação) 

Classe 

Método de ensaio 

ISO 1182 — 
Buildings 

materials - 
non - 

combustibility 
test 

ABNT NBR 9442 - 
Materiais de 
construção - 

determinação do 
índice de propagação 
superficial de chama 

pelo método do painel 
radiante - método de 

ensaio 

ASTM E 662 - 
Standard test 

method for specific 
optical density of 

smoke generated by 
solid materials 

Verificação da 
reação ao fogo em 
protótipo - Anexo K 

na ABNT NBR 
15575 - Parte 5 e 

Anexo Bda 
DiretrizSINAT nº 

007* 

I 
Incombustível 

ΔT < 30°C; 
Δm < 50%; 

tf<10s 

- - - 

II A Combustível 
Índice de propagação 
superficial de chama - 

lp < 25 

Densidade 
específica ótica 

máxima de fumaça 
Dm < 450 

O método ASTM 
E662 pode ser 

dispensado, desde 
que a telha 

apresente lp < 25 e 
que durante o 

ensaio de reação 
ao fogo em 

protótipo, a telha 
não sofra ignição e 
não gere fumaça 
para o ambiente 

interno 

III A Combustível 

25 <Indice de 
propagação 

superficial de chama - 
lp < 75 

Densidade 
específica ótica 

máxima de fumaça 
Dm < 450 

- 

Δt - Variação da temperatura no interior do forno 
Δm - Variação da massa do corpo de prova 
tf - Tempo de flamejamento do corpo de prova 
Dm - Densidade específica ótica máxima de fumaça 
Ip - Índice de propagação superficial de chama 

* Esta metodologia simula uma condição real de incêndio numa edificação com o telhado a ser 
avaliado. Na instalação do telhado devem ser consideradas todas as condições previstas pelo 
fabricante em relação à declividade mínima, recobrimentos mínimos longitudinal e transversal, fixação 
dos parafusos e distância entre apoios. 
Fonte: BRASIL, 2014, p. 8. 

 

Outro fator importante para uma telha é quanto a resistência das telhas aos 

raios ultravioletas, esses raios podem provocar queimaduras na pele ou mesmo 

câncer de pele. Por isso mesmo que a tabela 3 apresenta a tabela com a resistência 

das telhas plásticas aos raios ultravioletas com os requisitos, indicadores de 

conformidade e método de ensaio. As telhas recicladas de PVC precisam apresentar 

resultados satisfatórios sobre a resistência contra osraios ultravioletas vindos do sol, 

caso contrário a telha não seria aprovada se não respeitar os limites. 
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Tabela 3: Resistência das telhas plásticas aos raios ultravioletas 

Requisitos Indicador de conformidade Método de ensaio 

Resistência 
mecânica aos raios 
ultravioletas (face 
externa da telha 
exposta) 

Após 2000 horas de 
exposição em câmara de 
CUV, com lâmpada UVB-
313, a amostra deve manter 
no mínimo 70% das suas 
propriedades mecânicas 
iniciais - Módulo de 
elasticidade na flexão e 
Resistência ao impacto 
Charpy (ou Resistência ao 
Choque na Tração). 

ASTM G154 - ciclo 2 
(exposição acelerada - 4h 
de exposição UV a 60±3°C 
e 4h de condensação a 
50±3°C); ASTM D790 
(Módulo de elasticidade); 
ASTM D6110 (Impacto 
Charpy - corpo de prova 
com entalhe); ISO 8256 
(Choque na Tração - corpo 
de prova tipo IV) 

Após 500,1000 e 2000horas 
de exposição em câmara de 
CUV, com lâmpada UVB-
313, a amostra (as duas 
faces dos corpos de prova) 
não deve apresentar bolhas, 
fissuras, ou escamacões. 

ASTM G154 - ciclo 2 
(exposição acelerada - 4h 
de exposição UV a 60±3°C 
e 4h de condensação a 
50±3°C); inspeção visual a 
0,5m de distância 

Resistência â 
alteração de cor 
aos raios 
ultravioletas (face 
externa da telha 
exposta) 

Avaliação da alteração da 
cor: a face externa da telha 
pode apresentar grau 
máximo de alteração 3 na 
escala cinza após exposição 
por 1600 h em equipamento 
Weather-O-Meter. 

ASTM G155 - ciclo 1 
(exposição acelerada - 102 
minutos de insolação e 18 
minutos de insolação e 
simulação de chuva); NBR 
ISO 105-A02 e ABNT NBR 
15575-5 - Anexo H (escala 
cinza) 

Fonte: BRASIL, 2014, p.17. 

 

A DiretrizSINAT nº 007 fala também sobre que as telhas de plástico devem ter 

resistência ao envelhecimento natural, onde em condições ambientais um telhado 

construido por telhas plásticas de no mínimo 2,40m x 2,40m, deverá ser 

inspecionado visualmente a cada 6 meses durante 02 anos a respeito ao 

aparecimento de quaisquer ocorrências, o que inclui alteração de cor. 

Outro fator importante é quanto ao controle de qualidade que deverá ser feito 

pelo fabricante da telha de plástico. O Anexo C que consta deste trabalho, mostra 

tabela de referência para o controle da qualidade do processo de fabricação das 

telhas plásticasde acordo com a DiretrizSINAT nº 007. 

As normas já citadas aqui neste capítulo também preocupam-se com outros 

fatores de qualidade das telhas como manutenção da cor, vida útil, estanqueidade à 

água da chuva e desempenho acústico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com o objetivo geral adotado neste trabalho buscou-se elucidar de 

que forma a fabricação e desenvolvimento de telhas de PVC podem ser aplicados 

em benefício da sociedade. Pelo que foi visto, a reciclagem de resíduos de PVC é 

uma grande alternativa para evitar que esses resíduos sejam descartados 

diretamente no meio ambiente. Os objetivos específicos buscaram elucidar os 

benefícios das telhas de PVC para a engenharia civil, esclarecer como gerarmatéria-

prima mais barata para sua produção com a reutilização dos resíduos e mostrar os 

fatores de conforto para a sociedade e para o meio ambiente com a reutilização de 

resíduos. 

As telhas de PVC possuem muitas vantagens como resistência e 

durabilidade. Essas telhas podem ser usadas tranquilamente no lugar de telhas 

fabricadas de outros materiais. A facilidade de utilização também contribui para 

incentivar as pessoas substituírem telhas feitas de outros materiais.  

Foi visto que é possível praticar a reciclagem de PVC, desde que respeitando 

as leis e as normas. A legislação ambiental foi evoluindo no sentido de que a 

preservação do meio ambiente devesse estar em destaque entre os governos, as 

empresas e as pessoas. Aquelas empresas que seguem as leis e normas indicam 

que têm a preocupação com a preservação do meio ambiente. Quanto mais 

materiais da construção civil servirem de matéria prima para reciclagem, menos a 

natureza será agredida com os resíduos jogados fora e que não teriam utilidade no 

futuro. 

Para garantir a segurança das telhas de PVC recicladas é preciso que os 

fabricantes sigam as normas técnicas e os padrões de segurança mínimos para a 

sua utilização na construção civil. Mesmo que venham de material reciclado, não 

quer dizer que elas não precisem respeitar os padrões de segurança usados para 

todos os demais tipos de telhas. 
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ANEXO A 

Requisitos para caracterização das telhas plásticas que formam os telhados objetos 
da Diretriz SINAT nº 007 

 
* Projeto que será apreciado segundo os critérios desta Diretriz e C3SO aprovado passará a ser 
padrão do fabricante. 
Fonte: BRASIL, 2014, p. 5. 
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ANEXO B 

Método de ensaio para verificação da reação ao fogo em protótipo 

 

1) Objetivo do ensaio 

 

Avaliar o comportamento ao fogo do telhado quando exposto a uma configuração 

padronizada de foco de incêndio. 

 

2) Aparatos 

 

2.1) Estrutura de ensaio 

 

Recinto com dimensões mínimas de 5000mm x 5000mm x 5000mm que contenha 

em seu interior a estrutura de ensaio, que por sua vez deve apresentar as seguintes 

características: 

 

-> Área intema de (2438 mm ± 25 mm) por (3658 ± 25 mm) delimitada por paredes 

constituídas de material incombustível com altura de (2438 mm ± 13 mm). Uma porta 

de dimensões (762 mm ± 13 mm) por (2134 mm ± 13 mm) deve ser instalada no 

centro da parede de menor comprimento, conforme figura 1 ilustrativa. 

-> No canto oposto ao lado que contém a porta, devem-se revestir duas paredes 

adjacentes com placas cimentícias ou de gesso de 13mm de espessura cobrindo 

uma área de 2438 mm de comprimento e pé direito de 2438 mm, conforme figura 1 

ilustrativa. 

-> O telhado a ser avaliado deve ocupar uma área de teste de 2438 mm x 2438 mm, 

e deve ser montado sobre as seções das paredes revestidas com placas cimentícias 

ou de gesso, conforme figura 1. 

Assim sendo, a cobertura desta área intema de teste (2438 mm x 2438 mm) deve 

ser feita com o próprio corpo de prova a ser analisado (por exemplo: telhado). No 

restante da área, até a parede com porta, deve-se fazer a cobertura com material 

incombustível. 

-> Os ensaios para avaliação dos materiais devem considerar a maneira como são 

aplicados na edificação, ou seja, todos os detalhes construtivos devem ser incluídos 

para a sua avaliação na situação mais crítica em relação à reação ao fogo. 
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-> No caso de avaliação de corpo de prova com declividade diferente de 0o, o pé 

direito de 2438 mm deve estar localizado no lado de encontro das paredes 

adjacentes revestidas com placas cimentícias ou gesso. 

-> Todo ambiente intemo deve apresentar temperatura intema entre 15,6°C e 32,2°C 

antes do início do ensaio, e deve estar livre de correntes de ar em excesso. 

 

 

A - vista de cima 
 

 
B - vista lateral, com exemplo de corpo de prova de telhado com declividade 
diferente de 0o 
Figura 1 - Figura ilustrativa da estrutura de ensaio (referência UBC 26-3) 
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2.1) Combustível para o ensaio  

 

O foco de incêndio deve ser composto por: 

 

2.2.1) Engradado de madeira 

 

O engradado de madeira deve ser formado por ripas de seção quadrada de 38mm e 

comprimento de 381 mm. As ripas devem ser de pinheiro do Paraná (Araucária 

angustifólia) e a equivalência por outro tipo de madeira deve ser constatada através 

de testes comparativos. A umidade das ripas deve ser de 12%. 

A confecção do engradado é realizada utilizando-se de 45 a 50 ripas, dispostas em 

nove ou dez camadas com 5 ripas em cada camada. A colocação das ripas deve ser 

orientada a 90° das camadas adjacentes e deve-se manter um espaçamento entre 

as ripas de uma mesma camada, conforme figura 2. A fixação das ripas se dá por 

meio de pregos “8D” com 65 mm (2 ½”)de comprimento. 

Após montagem, o engradado com 12% de umidade deve apresentar massa de 

13,6kg (30 libras) e formato cúbico com 381 mm de lado. 

Previamente ao ensaio, o engradado deve apresentar umidade máxima de 8%. 

 

 
Figura 2 - Figura ilustrativa do engradado de madeira 

 

2.2.1) Outros insumos 

 

- 450 gramas (1 libra) de serragem de madeira; 
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- 120 ml de álcool etílico reagente ou álcool etílico absoluto; 

- 4 tijolos cerâmicos com altura de 76mm. 

 

2.3) Medidores de temperatura 

 

A temperatura durante o ensaio deve ser medida através de termopares do tipo K, 

com isolação mineral e protegidos com bainha metálica, posicionados conforme 

figura 3, que por sua vez apresenta 4 posições, sendo que a posição 4 é central. 

A temperatura deve ser medida em intervalos no mínimo de 2 minutos durante o 

ensaio. 

 

 

A - Vista lateral 

 

B - Vista de cima 

Figura 3 - Figura ilustrativa da posição dos termopares tipo K durante o ensaio 
(posições 1, 2, 3 e 4) 
 

3) Execução do ensaio 

 

3.1) Montagem do corpo de prova 
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O corpo de prova a ser avaliado consiste do telhado e deve ocupar uma área de 

teste de 2438 mm x 2438 mm, e deve ser montado sobre as seções das paredes 

revestidas (figura 1). 

O corpo de prova deve ser montado adotando-se os detalhes construtivos da 

condição real de utilização mais crítica em relação à reação ao fogo (por exemplo, 

no caso de telhado, deve-se adotar: declividades mínima e máxima, recobrimentos 

mínimos longitudinal e transversal, distância máxima entre apoios, forma de fixação 

e de encaixe, dentre outros). 

Qualquer que seja a declividade adotada na montagem do corpo de prova, o 

pé direito de 2438 mm deve estar localizado no lado de encontro das paredes 

adjacentes revestidas com placas cimentícias ou gesso, sendo que no lado oposto, 

as possíveis frestas entre o corpo deprova e a parede deverão ser fechadas 

adotando-se os detalhes construtivos da condição real de instalação. 

 

3.2) Posicionamento do foco de incêndio 

 

O foco de incêndio deve ser posicionado no canto e no encontro das paredes 

revestidas com placa cimentícias ou gesso (figura 1). 

Para tanto, inicialmente deve-se espalhar 450 gramas de serragem em uma área de 

533 mm x 533 mm ao redor dos tijolos, partindo do encontro das duas paredes. Na 

sequencia, embebedar a serragem com 120 ml de álcool etílico, com exceção de 

uma área triangular de aproximadamente 153 mm de lado, diametralmente oposta 

àinterseção das paredes. Posteriormente, devem-se posicionar os 4 tijolos de 76mm 

de altura, e por fim apoiar o engradado a uma distância de 25 mm da interseção das 

paredes. A figura 4 ilustra tais condições. 

 

 
Figura 4 - Figura ilustrativa sobre o foco de incêndio 
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A queima do engradado deve ser iniciada por meio de um palito de fósforo colocado 

sobre a porção seca da serragem. 

Observa-se que, sob condições adequadas de ignição, as chamas normalmente 

progridem lentamente através da serragem seca. Em aproximadamente 10 

segundos, a parte embebida em álcool é atingida, proporcionando uma aplicação 

uniforme da chama de ignição sob o engradado. 

A duração do ensaio deve ser de 15 minutos, e ao longo do ensaio deve-se realizar 

a medição da temperatura nos pontos indicados na figura 3 no mínimo a cada 2 

minutos e após* 15 minutos da inflamação do engradado, e registrar todas as 

ocorrências com o corpo de prova, incluindo a ocorrência ou não de carbonização do 

material e sua extensão. 

No caso de se verificar o desprendimento de todo o material do substrato ou de se 

verificar que o material se soltou da estrutura que o sustenta, deve-se registrar, em 

minutos, quando da primeira ocorrência, e registrar se nesta condição, ocorre 

ignição do material. 

A extinção do incêndio é permitida após 15 minutos da ignição do engradado de 

madeira. 

 

4) Relatório de ensaio 

 

O relatório do ensaio deve incluir: 

 

- A descrição detalhada do corpo de prova, incluindo os detalhes construtivos. 

- Registro das leituras de temperatura durante o ensaio. 

- Observações visuais das ocorrências durante o ensaio, incluindo a verificação se 

houve desprendimento de todo o material do substrato ou se material se soltou da 

estrutura que o sustenta, e registro do tempo de cada ocorrência. 

- Cópia do registro de filmagem do ensaio. 

 

Fonte: BRASIL, 2014, p. 22-26. 
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ANEXO C 

Controle da qualidade do processo de fabricação das telhas plásticas 

Requisito Critérios/ Tolerâncias Método de avaliação 

Amostrage
m/ 
Frequên-
cia 
deinspeçã
o Marcação indelével 

na telha 
Nenhuma diferença em 
relação ao padrão do 
fabricante* 

Inspeção visual  

Manual de 
instalação da telha 
acompanhando o 
produto, contendo 
as informações 
sobre os detalhes 
construtivos do 
telhado 

Nenhuma diferença em 
relação ao padrão do 
fabricante* 

Inspeção visual 

 

Dimensões e 
massa 

Atendimento às tolerâncias 
do fabricante* 

Medição com uso de 
equipamentos como 
paquímetros, trenas 
metálicas e balança - 
Anexo 2 desta Diretriz 

 

Cor e uniformidade Nenhuma diferença em 
relação ao padrão do 
fabricante* 

Inspeção visual  

Forma geométrica 
Nenhuma diferença em 
relação ao padrão do 
fabricante* 

Inspeção visual 
 

Aspecto visual Ausência de falhas Inspeção visual 

Ver 
amostrage
m por lote 
conforme 
ABNT NBR 
5426 

Cor e Espessura 
da camada 
protetiva / capstock 

Nenhuma diferença em 
relação ao padrão do 
fabricante* 

Lupa estereoscópica 
com aumento de 30 
vezes - Anexo 3 desta 
Diretriz 

Teor de cinzas do 
substrato 

Nenhuma diferença em 
relação ao padrão do 
fabricante* 

Anexo 4 desta Diretriz 

Verificação do 
elemento 
característico ao 
anti-chama da 
camada protetiva - 
capstock 

Nenhuma diferença em 
relação ao padrão do 
fabricante* 

Técnica de Espectros-
copia de Infravermelho 
FTIR via ATR - Sistema 
de espectrometria 
infravermelha com 
transformada de 
Fourier 

 

Estabilidade 
dimensional 

Retração transversal < 3% 
deformação longitudinal < 
2% 

Anexo 5 desta Diretriz 
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Opacidade 

Nenhuma diferença em 
relação ao padrão do 
fabricante, com 
transmitância luminosa< 
0,2% 

Anexo 7 desta Diretriz 

 

Resistência ao 
impacto: queda de 
dardo 

Conforme especificação de 
projeto, com energia média 
de ruptura >15J 

Anexo 8 desta Diretriz 

 

Resistência ao 
rasgamento 

Conforme especificação de 
projeto, com Força de 
arrancamento mínima de 
400N 

Anexo 9 desta Diretriz 

 

* Padrão que resultou na aprovação em relação aos critérios desta Diretriz. 
Fonte: BRASIL, 2014, p. 18. 

 


