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Mais uma feira
movimenta o setor
 
Os anos pares são mais agitados no mercado vidreiro devido à realização das 
principais feiras do setor. Depois do sucesso da Glass South America, agora 
é a vez da Fesqua - Feira de Esquadrias, Ferragens e Componentes movi-
mentar o segmento. Por isso, nesta edição preparamos um especial sobre o 
mercado de esquadrias, a começar pela nossa matéria de capa, em Fique por 
Dentro, que mostra as expectativas de crescimento deste setor, como o mes-
mo se desenvolve em paralelo com o mercado vidreiro, os tipos de caixilhos 
e suas evoluções.

Em Mercado trazemos as novidades da norma de Esquadrias, a ABNT NBR 
10.821 – Esquadrias externas para edificações, que passou recentemente por 
uma revisão e teve dois novos itens acrescidos, os itens 4 e 5, que tratam de 
requisitos adicionais de desempenho, com a inserção de desempenho térmi-
co e acústico e instalação e manutenção de esquadrias. Em Produtos adianta-
mos alguns dos destaques e lançamentos que serão apresentados na Fesqua. 

Confira ainda em Papo Direto a entrevista com o presidente da Afeal (Asso-
ciação Nacional de Fabricantes de Esquadrias de Alumínio), Antonio Antunes, 
que há mais de 50 anos atua no setor. O empresário contribui para o desen-
volvimento do segmento de esquadrias de alumínio através da participação 
na Afeal desde sua fundação, atuação intensificada  na última década.

Tecnologia e Tendências traz uma das soluções mais modernas do segmento 
vidreiro, os vidros fotovoltaicos, que além de proporcionarem conforto tér-
mico aos usuários e favorecer a iluminação natural, produzem energia limpa 
através da luz solar. E este é um mercado que cresce a cada ano mesmo com 
a crise, de acordo com especialistas. 

Conheça ainda a história da GDS, reconhecida marca de componentes e aces-
sórios para vidro na América do Sul e veja os ambientes que tiveram desta-
que para a aplicação do vidro nas mostras de arquitetura Casa Cor São Paulo 
e Campinas Decor, além de se inspirar com dois projetos apresentados em 
Arquitetura e Vidro desta edição.  

Boa Leitura!
Tatiane Mouradian - Editora

ERRATA

Na última edição, na matéria de cobertura da Glass South America, a 
foto da Ideia GLass publicada na página 67 trata-se do Elegance Black 
Star e não do Flex Black como indicado. No texto também foi sugerido 
que a roldana de piso pode ser utilizada para portas de até 1,20m, po-
rém, a empresa recomenda portas no tamanho máximo de 0,80m.
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*Diogo Ortiz é publicitário, fundador da revista Vidro Impresso e diretor do 

Grupo OC. Tem mais de 18 anos de experiência na área comercial e passou 

por empresas de renome, como Ambev, Santander e o grupo colombiano 

Carvajal. Atua há 12 anos no setor vidreiro.

Diogo Ortiz*

Na última edição falamos sobre a importância da 
presença online e do marketing digital. Hoje em 
dia o maior ponto de busca por serviços está na 
internet, através de buscadores como o Google. 
Porém, manter redes sociais atualizadas e ter 
um site otimizado demanda custos, dedicação e 
ações que muitas vidraçarias e profissionais libe-
rais não demandam ou não sabem por onde co-
meçar. Para facilitar esta presença no meio digi-
tal e diminuir custos com marketing, nós criamos 
uma ferramenta inédita para vidraçarias e vidra-
ceiros autônomos: O  Meu Vidraceiro. 

A plataforma foi desenvolvida por nós da Vidro 
Impresso com o objetivo de  ajudar vidraceiros 
a conseguirem mais pedidos de orçamentos. É 
o único canal online de serviços que conecta o 
usuário final exclusivamente aos vidraceiros. Por 
sermos uma mídia do mercado vidreiro que pro-
duz conteúdo para auxiliar os profissionais da 
área, nós também sempre pensamos em como 
ajudar e conectar toda a cadeia vidreira. Tivemos 
até então o foco em fazer a conexão entre vidra-
ceiros e fornecedores, mas percebemos que exis-
tia uma dificuldade dos vidraceiros na interação 
com seu público final no ambiente online.

Decidimos ir direto na ponta da cadeia para au-
xiliar os vidraceiros a receberem novos pedidos 
de orçamento, pois observamos que muitos 
desconhecem as ferramentas de marketing, es-
pecialmente no ambiente digital. Assim, uni-
mos nossa expertise no setor vidreiro com a 
necessidade do vidraceiro em divulgar na inter-
net e criamos o Meu Vidraceiro, que conecta 

profissionais de todo o Brasil às pessoas que bus-
cam este tipo de serviço, selecionando possíveis 
clientes de cada região. Ou seja, os vidraceiros 
encontram clientes próximos de um modo rápi-
do, fácil e seguro, e em até 48 horas já podem 
receber pedidos de orçamentos. 

A proposta inédita no mercado vai aumentar as 
oportunidades de orçamentos dos vidraceiros e 
apresentar uma maior variedade de profissionais 
aos clientes de maneira simples e objetiva, gerar 
mais negócios e aumentar o faturamento de vi-
draçarias e vidraceiros autônomos.  O Meu Vi-
draceiro é  facilmente encontrado no Google por 
quem busca serviços de vidraçaria porque tem 
uma equipe de especialistas em marketing digi-
tal que investe milhares de reais todos os meses 
para atrair os melhores clientes.  

Cadastre-se gratuitamente e conheça a platafor-
ma, acesse: www.meuvidraceiro.com.br

Como receber mais
PEDIDOS de orçamento?
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Acesse

O maior e mais completo conteúdo do setor vidreiro

Procurando fornecedor?

/revistavidroimpresso /revistavidroimpresso @vidro_impresso

www.vidroimpresso.com.br

Online

Encontre-nos nas redes sociais:

Para facilitar esta busca, a  Vidro Impresso reuniu em 
um só lugar fornecedores de diversos segmentos da 
cadeia vidreira. Na aba Guia de Fornecedores, você po-
de apenas digitar o produto que deseja e uma seleção 
fabricantes e distribuidores será apresentada, com 
suas respectivas informações de contato.

Acesse http://www.vidroimpresso.com.br/fornecedores/ 
e faça sua busca!

Receba notícias pelo Whatsapp

Você não precisa acessar diariamente o por-
tal da revista Vidro Impresso para se atualizar 
sobre as novidades e tendências do mercado 
vidreiro. Para sua comodidade, enviamos as 
notícias para seu Whatsapp.

Basta enviar a palavra NOTÍCIAS para o nú-
mero 11 96334-9287 e cadastrar o mesmo em 
sua agenda.

NOTÍCIAS
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@vidro_impresso

+55 11 3922 8000
comercial@glassparts.com.br

www.glassparts.com.br

BAIXE NOSSO 
APLICATIVO

FERRAMENTAS
A LINHA MAIS COMPLETA E 
COM A MAIOR QUALIDADE.

A Glassparts, além de ser 
referência no mercado, conta 

com uma ampla variedade 
de ferramentas destinadas a 

facilitar e agilizar, com precisão e 
segurança, o trabalho com o vidro 

como: Alicates, Destacadores, 
Réguas, Rodízios de corte, 

Esquadros e muito mais. 

Todos os produtos e muitos 
testados e aprovados pelo mais 

alto padrão deu qualidade do 
mercado você encontra em nosso 

estoque para ponta entrega! 

Venha nos  visitar na FESQUA, 
estaremos no STAND 716  

e confira de perto os melhores 
produtos do mercado.
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arquitetura e vidroarquitetura e vidro

Interação    
   inusitada

Esta varanda na sala frontal com 
fechamento pivotante motorizado 

recebeu vidros 8+8mm laminado 
incolor. No guardo-corpo 

foram aplicados vidros de 6+6mm 
laminado temperado.
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Doze chapas de vidro 
especiais na fachada frontal 
de residência paulista com 
massa arbórea protegida 
pelo patrimônio histórico 
fazem parecer que as copas 
das árvores invadem o 
interior da grande sala 
sem interferência visual, 
criando um ambiente ideal de 
descanso e renovação

C
onstruída em uma região com massa 
arbórea protegida pelo patrimônio his-
tórico, no bairro Cidade Jardim, em São 
Paulo, esta residência de 550m² foi con-
cebida para promover renovação pessoal 

e bem estar, através de espaços onde a paisagem 
e a arquitetura se reúnem para reabastecer e revi-
gorar o espírito. Para integrar os ambientes interno 
com a vegetação exterior os arquitetos da Drucker 
Arquitetos e Associados apostaram em grandes 
aberturas com chapas de vidro laminado para pro-
mover também a segurança.

 

Para acentuar a entrada de luz da grande sala fron-
tal foi concebido um conjunto estruturado com um 
pergolado metálico com vidros na cobertura e por-
tas pivotantes igualmente em vidros transparentes. 
Esta varanda na sala frontal com fechamento pivo-
tante motorizado recebeu vidros 8+8mm laminado 
incolor. No guardo-corpo foram aplicados vidros de 
6+6mm laminado temperado. 

Esse conjunto proporcionou uma inusitada intera-
ção com a copa das árvores, que parecem invadir 
o interior deste grande salão de concreto, sem pila-
res no meio dele. Já a sala de jantar conta com cha-
pas especiais de 2550x2800mm de vidro laminado 
5+5mm. As esquadrias são da JMAR Esquadrias, que 
utilizou, tanto nas salas de estar e jantar, na área 
íntima e em um dos dormitórios, a linha Dinaflex 
com trilhos embutidos para garantir o mesmo nível 
de piso interno/externo, com sistema de drenagem 
por baixo do piso. As demais esquadrias são da Li-
nha Gold com pintura aço corten.

O amplo fechamento em vidro 
proporcionou uma inusitada interação 

com a copa das árvores, que parecem 
invadir o interior da grande sala, sem 

pilares no meio interferindo
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O pátio central tem um jardim vertical contemplativo, 
árvores com uma pequena área gramada e uma pisci-
na, com transbordo em toda a sua volta  promoven-
do uma sensação de espelho d’água que reflete este 
jardim. Este pátio juntamente com as extensas aber-
turas envidraçadas das portas de correr das duas alas 
e também das doze portas de fechamento de vidro da 
fachada frontal permitem aos moradores o contato di-
reto de toda a residência com o exterior e sua grande 
massa arbórea. 

A casa possui dois pavimentos, térreo e superior. O ter-
reno original possuía um talude de quatro metros de 
altura em relação ao nível da rua. Por isso, no térreo 
foram colocadas a garagem, depósitos, instalações téc-
nicas, parte de serviços, dependências de funcionários 
com copa e acessos por escadarias interna e externa. O 
piso superior foi instalado na parte mais alta do talude 
existente e se projeta em balanço sobre o térreo, que es-
tá pouco acima do nível da rua. Na entrada, a portaria 
é feita de vidro blindado de 30mm com película escura. 

No pavimento superior o programa foi organizado em 
torno de um pátio central, cuja planta em forma de U 
é articulada por uma circulação, com lavabo, escada in-
terna, copa-cozinha e uma sala íntima, e por duas alas 
paralelas à via externa. A ala mais próxima à rua abriga 
um grande salão com estar, sala de jantar, home thea-
ter e varandas. Na ala dos fundos há uma sequência 
de quatro suítes, sendo a última delas a suíte master. 
Em alguns banheiros foram instalados nos boxes vidro 
3+3mm leitoso opaco para privacidade.

  www.vidroimpresso.com.br

Este pátio juntamente com 
as extensas aberturas 
envidraçadas das portas 
de correr das duas alas 
e também das doze portas 
de fechamento de vidro da 
fachada frontal permitem 
aos moradores o contato 
direto de toda a residência 
com o exterior e sua grande 
massa arbórea.
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ACKIT

Roldana excêntrica Mod194
LANÇAMENTO

Acesse www.ackit.com.br
e conheça nossa linha completa

A Roldana Excêntrica da Ackit oferece durabilidade 
e total segurança para sua instalação, produzida 
com material anti-quebra suporta até 670 quilos!

Alta resintência
Inovação e Durabilidade

Qualidade e Segurançawww.ackit.com.br
(11) 4486-4180

Rua Laura Barbosa Nascimento, 230
Mairiporã | SP

16 anos
Quem procura qualidade! Encontra



Um dos destaques do projeto 
foram os brises móveis 
orientáveis nos dormitórios que 
funcionam ora como quebra sol 
articulável e ora como portas 
de abrir.

Um dos destaques do projeto foram os brises mó-
veis orientáveis nos dormitórios que funcionam 
ora como quebra sol articulável (modula a en-
trada da luz até a sua vedação total), e ora como 
portas de abrir. A casa conta ainda com reúso de 
águas pluviais, captação de energia solar, venti-
lação cruzada, janelas com tratamento térmico, 
isolamento térmico de poliestireno na cobertura, 
controle digital de iluminação, madeira reciclada, 
entre outras medidas de arquitetura verde. Há 
ainda um sistema de captação de águas pluviais 
embutido nas pedras.

arquitetura e vidro
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arquitetura e vidro

Amplitude    
   espacial



A 
Casa AG localiza-se em uma área residencial, 
na Serra Gaúcha na cidade de Canela (RS). Pelas 
condições topográficas do terreno, a residên-
cia de quase 700m2 foi projetada pela equipe 
da WRarq + Atelier de Luz numa plataforma de 

três metros acima do nível da rua. Organizada em dois an-
dares, conta com as áreas sociais e de serviço no térreo e 
a parte íntima no segundo pavimento, e foi organizada de 
forma linear para atender à demanda de amplitude e con-
tinuidade espacial do cliente.

Projeto da Casa AG recebeu 
aberturas altas e largas 
para atender à demanda do 
cliente de criar a sensação de 
continuidade entre interior e 
exterior e integração com a 
vegetação do entorno

www.vidroimpresso.com.br  
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A fachada é orientada para a face nordeste, 
o que permite uma vista privilegiada do vale 
da cidade. Para aproveitar ao máximo essa 
orientação, foram colocados grandes vãos. 
A altura das aberturas foi outra preocupação 
no projeto, que propôs a mesma altura do 
forro de gesso, tendo assim maior ilumina-
ção e dando uma sensação amplitude espa-
cial. A continuidade espacial entre o interior 
e exterior também foi uma das prioridades 
do projeto, principalmente na sala de estar e 
jantar, onde o objetivo era a máxima integra-
ção com o alpendre.

No vão da sala com medida de 10.400mm x 
3.000mm foram instaladas quatro folhas de 
correr de 2.600mm x 3.000mm de vidro du-
plo laminado incolor 31mm com câmara de 
ar para trazer essa integração sem perder o 
conforto acústico. Os vidros foram fixados 
através de esquadrias com perfis de PVC da 
linha Pride, na cor branca, com reforços in-
ternos de aço galvanizado, vedação dupla 
em borracha EPDM, escovas de vedação e 
cantos soldados, e guarnição de 70mm in-
terna/arremate de 30mm externo.

0  www.vidroimpresso.com.br

As quatro suítes foram unidas por uma 
sacada contínua para enfatizar a vista 

para o vale da cidade. A abertura do vão 
é de 3.600mm x 2.750mm foram colocadas 

duas folhas. No guarda-corpo foram 
aplicados temperados 10mm fixados na 

viga perimetral do piso com um pilar 
maciço de aço inox

No vão da sala com medida 
de 10.400mm x 3.000mm foram 
instaladas quatro folhas de 

correr de 2.600mm x 3.000mm de 
vidro duplo laminado incolor 

31mm com câmara de ar para 
trazer essa integração sem 

perder o conforto acústico
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Os espaços íntimos, no segundo pavimento, 
formam um corpo único, conectados com o 
térreo por meio de duas perfurações, no hall 
de entrada e na escada. Essa disposição con-
fere continuidade espacial entre a sala de es-
tar e a sala íntima, espaço com vista para uma 
área de preservação de araucárias. Na suíte 
master o vão possui 4.000mm x 2.750mm fe-
chado com uma folha de correr de 2.000mm 
x  2.750mm e uma oculta. Nos outros dormi-
tórios a abertura de 3.400mm x 2.750mm re-
cebeu duas folhas de correr de 1.700mm x 
2.750mm.

As quatro suítes foram dispostas ao longo da 
fachada nordeste, unidas por uma sacada con-
tinua subtraída do volume, enfatizando a vis-
ta para o vale da cidade.Na sacada, no vão de 
3.600mm x 2.750mm foram colocadas duas fo-
lhas de correr de 1.800mm x 2.750mm.  Todos 
os vidros fornecidos são da Lajeadense Vidros.

Para os guarda-corpos, externo e interno, as-
sim como nas escadas, foram escolhidos vidros 
temperados 10mm fixados na viga perimetral 
do piso com um pilar maciço de aço inox. Na 
área externa da sacada dos quartos, o  guarda-
-corpo é fixado no piso com pilar maciço (torre) 
de aço inox de 300mm de altura utilizando pa-
rafuso com bucha CBA. Os suportes dos guar-
da-corpos são da Kelvin Ortiz.

Os espaços íntimos, no 
segundo pavimento,
formam um corpo 
único, conectados com 
o térreo por meio de 
duas perfurações, no 
hall de entrada e na 
escada. Essa disposição 
confere continuidade 
espacial entre a sala 
de estar e a sala 
íntima, espaço com 
vista para uma
área de preservação de 
araucárias
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papo direto

“Um dos principais desafios é o 
combate à não conformidade 
em produtos do segmento. Em 
tempos de crise, essa prática 
pode se tornar sistêmica e ser 
potencializada. Neste sentido, 
o desafio da Afeal é mobilizar o 
setor na aplicação das normas 
técnicas e das boas práticas, 
propor regulamentação, observar 
o mercado e adotar medidas por 
meio do PSQ para ‘combater’ as 
ilicitudes no setor”

Quais são os principais desafios do setor de esquadrias?

Um dos principais desafios é o combate à não conformi-
dade em produtos do segmento. Em tempos de crise, es-
sa prática pode se tornar sistêmica e ser potencializada. 
Neste sentido, o desafio da Afeal é mobilizar o setor na 
aplicação das normas técnicas e das boas práticas, pro-
por regulamentação, observar o mercado e adotar me-
didas por meio do Programa Setorial da Qualidade de 
Portas e Janelas de Correr de Alumínio (PSQ) para “com-
bater” as ilicitudes no setor.

Que questões foram grandes entraves e hoje solucionadas?

O grande entrave é a desorganização setorial, com a 
exigência da norma  NBR 10.821 e sistemas de alta per-
formance. É difícil acompanhar os fabricantes que, por 
desconhecimento, produzem produtos abaixo da linha 
da conformidade, praticando preços em patamares in-
sustentáveis. Como estamos falando de produtos de vi-
da útil (VUP) de mais de 40 anos, é difícil para o consu-
midor (construtora, lojista e/ou cliente final) distinguir o 
custo-benefício das esquadrias. A Afeal coordena o PSQ 
e, em parceria com a Abal, acaba de  disponibilizar ao 
Ministério das Cidades a tabela com os fabricantes ho-
mologados no PSQ. A mesma foi publicada em site go-
vernamental pelo PBQP-H no mês de julho de 2018.

papo direto

H
á mais de 50 anos no ramo de esquadrias 

de alumínio e há 35 anos atuando na Afeal 

(Associação Nacional de Fabricantes de Es-

quadrias de Alumínio), Antonio Antunes já passou 

por grandes fabricantes, extrusores e revendedo-

res.  Em 1980, fundou a empresa Artalum Artes em 

Alumínio Ltda., onde atua como diretor até hoje. 

O empresário contribui para o desenvolvimento 

do setor através da participação na Afeal desde 

sua fundação, sendo que na última década inten-

sificou sua colaboração como diretor financeiro 

por quatro anos e foi reeleito presidente, estando 

à frente da entidade nos exercícios de 2015/2016 

e 2017/2018. O atual mandato, segundo Antunes, 

tem sido trabalhoso, porém gratificante, luta que 

tem fortalecido o desejo de contribuir para a me-

lhoria do setor. 

Antonio Antunes
Presidente da Afeal

50 anos de 
contribuição ao
setor de esquadrias
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Qual o papel da Afeal no desenvolvimento do setor?

Apesar da crise, a Afeal não diminuiu as atividades, pe-
lo contrário, temos ampliado as ações. Nossa missão é 
promover a organização e o fortalecimento do setor de 
esquadrias de alumínio. A associação busca valorizar o 
produto, contribuir com o aumento de competitividade 
das empresas e valorizar o associado. Nosso propósito é 
representar, desenvolver e fortalecer o setor de esqua-
drias junto à sociedade.

Conte sobre algumas ações e projetos para contribuir 
com estes desafios da cadeia?

São muitas ações, mas destaco a criação de núcleos re-
gionais, consolidando a presença da Afeal em todo o 
território nacional, com realizações de treinamentos, 
encontros empresariais e, principalmente, a interlocu-
ção com construtoras e entidades regionais do setor da 
construção civil. A elaboração de conteúdos de valor 
para o segmento de esquadrias de alumínio também fa-
zem parte da estratégia. Entre eles estão o Manual de 
Uso e Conservação de Esquadrias de Alumínio, o Manual 
Compre Certo e o Manual de Introdução à  NBR 15.575. 
A Afeal ainda promove levantamentos e pesquisas seto-
riais, fornecendo aos associados informações relevantes 
para a tomada de decisões. Organiza cursos e treina-

mentos para qualificação dos profissionais do setor e re-
aliza com frequência o debate entre os atores da cadeia 
produtiva. Efetivamente, participamos da elaboração de 
normas técnicas, tendo alguns grupos de estudos sobre 
sua responsabilidade. Hoje a Afeal coordena o PSQ, vin-
culado ao PBQP-H, do Ministério das Cidades, que é um 
dos mais importantes mecanismos para organização e 
regramento do setor.

Quais critérios devem ser analisados na escolher de 
uma esquadria?

Entre as exigências de qualidade na escolha da esquadria 
estão: segurança: no uso, na limpeza e no comportamento 
mecânico; habitabilidade: na estanqueidade e na acústica; 
durabilidade na conservação das propriedades, manuten-
ção e reparos; qualidade: dos dispositivos complementares 
de estanqueidade e dos acessórios; estética na importân-
cia no “visual” da obra; facilidade: no uso diário; e segu-
rança e economia na execução de ações de manutenção 
de um sistema ou do produto em si. Também é preciso 
analisar a resistência estrutural à deformação, à carga do 
vento e ao esforço de uso, ou seja, ensaios estes estipula-
dos por Norma, verificando o desempenho das esquadrias 
de acordo com as suas dimensões, alturas de pavimentos e 
regiões onde estão instaladas.
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Qual sua expectativa em relação à Fesqua?

A Afeal é apoiadora da Fesqua desde a primeira edição. 
O evento tem um papel importante para a dissemina-
ção de informação e conhecimento e novas tecnologias, 
bem como a divulgação de  produtos e soluções para es-
quadrias. A Fesqua contribui com a missão da Afeal de 
promover a organização e o fortalecimento do setor de 
esquadrias de alumínio. Na próxima edição, em setem-
bro de 2018, a Afeal realizará o 3º Encontro Nacional da 
Indústria de Esquadrias. Nossa expectativa é que a edi-
ção deste ano seja um sucesso.

Há uma tendência de minimalismo neste mercado, 
com esquadrias cada vez mais discretas e algumas em-
butidas, para dar destaque ao vidro?

Sim, as esquadrias minimalistas de alumínio têm um 
conceito de oferecer modernidade, personalidade e de-
sign. O desempenho dos materiais, quando falamos em 
estruturais, estanqueidade e manuseio, possibilitam a 
inserção de portas com grandes dimensões e ocasio-
nam o mínimo de interferência visual no resultado fi-
nal. Nas esquadrias minimalistas de alumínio com pro-
priedades acústicas, os vidros têm um grande papel em 
seu desempenho. Os perfis de alumínio são projetados 
para proporcionar conforto e segurança, além da varie-
dade de modelos, tamanhos e acabamentos atendendo 
aos mais variados projetos. Os conceitos da linha mini-
malista incluem trilhos, guias e batentes embutidos no 
mesmo nível do piso, roldanas exclusivas e projetadas 
para garantir os esforços e ao mesmo tempo leveza e 
conforto; e travamento das folhas por sistema de mul-
tipontos.

Como a indústria de esquadrias planeja seu desenvol-
vimento para acompanhar novas tendências do merca-
do de vidro?

O mercado do vidro historicamente é um polo de pes-
quisa e desenvolvimento, que muitas vezes norteia as 
tendências de aplicação em diversos setores e não é di-
ferente no setor de esquadrias de alumínio. A indústria 
vem se organizando no sentido de oferecer tecnologias 
em vidro  que, agregadas aos nossos produtos, colabo-
ram com o desempenho total dos sistemas de esqua-
drias.

Como é a relação das entidades de esquadrias com as 
do setor vidreiro?

Historicamente temos muitos e bons exemplos de par-
cerias, destacando a participação da Afeal no Deconcic 
e no Consic, da Fiesp; a recente elaboração do Manual 
de Esquadrias para Edificações, promovido pela CBIC; e 
a parceria firmada com a ABAL no sentido de impulsio-
nar a qualidade de toda cadeia produtiva das esquadrias 
de alumínio. Com as entidades do setor vidreiro, mante-
mos estreitos laços com a Abividro, Abravidro, Ascevi e 
Anavidro, com ações conjuntas, sempre promovendo a 
cultura da qualidade.

Como o senhor vê o mercado de esquadrias daqui al-
guns anos?

O momento do mercado da construção civil está difícil, 
mas no Brasil sempre houve ciclos de altas e baixas. No 
atual cenário, chegamos à parte mais baixa. A expecta-
tiva é de um início de recuperação. Certamente teremos 
anos melhores, porém, com retomada lenta, mas cons-
tante que deverá continuar na ascendência para os pró-
ximos anos. O objetivo do setor é se preparar, se forta-
lecer e se organizar para o próximo ciclo.

papo direto

“O mercado do vidro historicamente 
é um polo de pesquisa e 
desenvolvimento, que muitas vezes 
norteia as tendências de aplicação 
em diversos setores, e não é diferente 
no setor de esquadrias de alumínio. 
A indústria vem se organizando 
no sentido de oferecer tecnologias 
em vidro que, agregadas aos 
nossos produtos, colaboram com o 
desempenho total dos sistemas de 
esquadrias”

Fale sobre as esquadrias em tamanhos personalizados, 
assim como as especiais, para isolamento acústico, por 
exemplo.

Os  fabricantes de esquadrias podem utilizar sistemas 
de mercado e próprios. Ao projetar um edifício comer-
cial, residencial, industrial ou institucional, o arquite-
to deve definir os vãos e o tipo de esquadria, baseado 
nos requisitos normativos. As esquadrias de tamanho 
convencional e as de tamanho personalizados devem 
atender aos critérios mínimos de desempenho esta-
belecidos em norma. Quanto ao isolamento acústico 
nas esquadrias, a NBR 10821-4 apresenta a tabela e a 
etiqueta que estabelece os parâmetros de classes de 
desempenho acústico das esquadrias. Para obter tais 
classificações estes produtos devem passar por ensaios 
laboratoriais onde constatarão os níveis de desempe-
nho acústico a qual o produto possa atingir. O objeti-
vo é determinar condições para avaliar quais os níveis 
aceitáveis de ruído ambiente nos respectivos recintos 
de uma edificação.
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Os principais fornecedores do segmento de esquadrias, fer-
ragens e mercados correlatos estarão presentes na 12ª 
Fesqua – Feira Internacional de Esquadrias, Ferragens e 

Componentes, maior e mais importante evento da América Latina 
no setor, apresentando as tendências em produtos e serviços. Os 
organizadores da feira, que acontece de 12 a 15 de setembro em 
São Paulo, esperam receber cerca de 40 mil pessoas e mais de 700 
marcas expositoras considerando todos os eventos programados. A 
revista Vidro Impresso adianta alguns destaques.

Destaques                  
da Fesqua
Adiantamos alguns 
dos produtos que 
serão apresentados 
pelos expositores 
desta edição de 2018 
da feira
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A MM Franzmar vai apresentar a linha de fechaduras para serralheiro, que 
inclui fechaduras para porta de correr e de giro, uma nova opção com quali-
dade e preço justo, como o modelo 1070 para portas de giro linha Suprema 
e linhas convencionais, a 1060 para portas de correr da linha convencional 
e a 1090 para portas de correr da Linha Suprema. Outro destaque é a fe-
chadura 1520 com maçaneta, uma fechadura para vidro temperado com o 
mesmo recorte da 1520 com maçaneta, chave tetra e trava de segurança. O 
produto da MM Franzmar une design, elegância e segurança.

Tradicional na fabricação de kits para instalações de fecha-
mento de sacadas, boxes e portas de vidro temperado, a 
Landy Kits agora entra para o mercado de esquadrias de 
portas e janelas de alumínio e lança na Fesqua uma linha 
com 35 itens para as linhas Suprema e Gold, entre rolda-
nas, fechos, componentes, acessórios e peças plásticas pa-
ra esquadrias de alumínio.

Acessórios para portas e janelas de alumínio da Landy Kits

Fechaduras 
MM Franzmar
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A Q-railing vai apresentar diversos produtos, entre eles al-
gumas novidades, como o Easy Glass Smart, guarda-corpo 
autoportante com nova tecnologia para uma fixação do vi-
dro no perfil ainda mais fácil e rápida. O Easy Glass Smart 
é o primeiro guarda-corpo de vidro sem moldura que inclui 
o Q-disc System, recurso que permite prender o vidro com 
um único movimento. Também elimina a necessidade de 
usar sistemas de ancoragem complicados e oferece uma 
grande variedade de métodos de fixação para montar o 
perfil de base.

 

A Q-railing vai ainda expor seu versátil sistema de ilumina-
ção inteligente de LED para guarda-corpos de vidro. A li-
nha exclusiva inclui soluções de iluminação focal e linear, 
o que a torna ideal para qualquer tipo de projeto. Martin 
Mittelstaedt, diretor operacional da Q-railing Brasil, explica 
o que torna um sistema de iluminação único:

A GlassParts irá destacar a cola UV Ultraglass, uma 
cola UV de última geração com altíssima resistência e 
perfeita transparência de procedência europeia certi-
ficada com ISO 9001, desenvolvida para uma colagem 
que requer máxima segurança. O produto é fabricado 
com a mais alta tecnologia e segue os mais rígidos 
padrões de segurança da CE (Comunidade Europeia).

 

Outro produto de destaque é o cortador K*Star, atra-
vés de uma de sua mais recente parceria com o re-
nomado fabricante  coreano de cortadores de vidros 
K*Star já presente no mercado mundial mais de 20 
anos. Os cortadores K*Star são de última geração com 
longa durabilidade exclusivamente desenvolvidos pa-
ra profissionais, pois  são fabricados com a mais alta 
tecnologia mundial que  proporciona um corte suave 
e destaque preciso. Os cortadores K*Star possuem um 
sistema único e  moderno de lubrificação do rodízio 
de corte através de mola, especialmente desenvolvido 
para atender a necessidade de cada profissional.

 “A linha Q-lights Spotlight apresenta uma tecnologia extremamente prática de ‘1 clique’, permitindo que as lâmpadas 
pré-preparadas para instalação sejam facilmente colocadas no corrimão. E também tem a linha Q-lights Linear Light, com 
revestimentos para corrimões, cubos de encaixe e perfis de base de guarda-corpos de vidro que podem ser fornecidos 
com uma linha contínua de luz LED em diversas cores”

 

Também estarão presentes diversos sistemas de guarda-corpos de vidro, incluindo o Easy Glass Hybrid, com perfis de ba-
se de alumínio praticamente invisíveis (apenas 43 mm de altura) e um preço muito atrativo; e o robusto Easy Glass Max, 
guarda-corpos auto-portante mais robusto para cargas até 5kN, com 4 perfis de base diferentes (2 para montagem supe-
rior e 2 para montagem lateral), ideal para estádios, aeroportos e shopping centers.

Easy Glass Smart

Cola UV Ultraglass

produtos



A GDS irá destacar suportes para pra-
teleiras e suas molas hidráulicas para 
piso, fabricadas com a mais alta tecno-
logia e qualidade ISO 9001, certificação 
CE e que seguem os mais rigorosos pa-
drões e processos em sua fabricação 
com matéria-prima selecionada e óleo 
hidráulico de alta performance, o que 
lhe garante um produto de  extrema 
qualidade e excepcional desempenho.

www.vidroimpresso.com.br  

Molas para piso GDS
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A GR Gusmão vai expor a lavadora vertical Open Top - GR, 
que lava e seca o vidro. O equipamento possui 1,60m de 
altura e por ser Open Top, isto é, aberto na parte superior, 
consegue lavar o dobro da altura do equipamento, ou seja, 
uma chapa de 3,20m. A lavadora vertical Open Top - GR é 
100% nacional, fabricada com material de qualidade para 
garantir qualidade e durabilidade do equipamento. 

 

Outro destaque são as ventosas que a Gusmão oferece 
entre modelos manuais e motorizados, com capacidade 
a partir de 600 kg, ventosa dupla, ventosa tripla, ventosa 
única e ventosa 90º. A Gusmão também vai apresentar su-
as réguas para corte e esquadros da Rial, com medidas es-
peciais para vidraçarias, pinças, cortadores, prolongadores, 
fechaduras e ferragens diversas.

A BL Glass apresentará seu recente lançamento, através da parceria com a em-
presa Gaviota, um sistema de persiana feito em alumínio e polietileno. O produ-
to possui uma grande variedade de cores, entre elas branco, preto, bege, mar-
rom, verde e cinza.  A BL Glass também vai destacar um sistema de mola para piso 
com dobradiça integrada e uma mola hidráulica para piso que suporta portas até 
100kg e passou por mais de 500 mil ciclos em seus testes. Com corpo compacto, 
tampa em aço inox e amortecedor incorporado, tem ainda duas velocidades de 
fechamento ajustável por duas válvulas independentes.

produtos

Open Top - GR

Acessórios BL Glass

Ecoclim_INTEGRACION
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Além de apresentar toda sua linha tradicional de aces-
sórios e ferragens em aço inox para guarda-corpo, cor-
rimão e acessibilidade, a WR Glass vai destacar a nova 
linha de produtos que está fabricando e comercializan-
do. O destaque dessa linha são as ferragens e acessórios 
em zamac produzidos no novo pátio fabril da empresa 
desde janeiro deste ano. Uma das novidades é que itens 
da linha de acessórios e ferragens produzidos em zamac 
podem ser escolhidos sem e com acabamento.

A PKO do Brasil irá expor seu lançamento de 2018, o Blinds 
Glass, um produto que lamina dois vidros incolores com 
uma película especial de LCD que, por meio de aciona-
mento do produto ligado na energia, permite o controle 
da opacidade e transparência do vidro, podendo ser par-
cial ou total. A tecnologia é semelhante à utilizada no Pri-
vacy Glass, mas com variações que permitem que o vidro 
se torne opaco de forma gradual e ainda é possível criar 
qualquer tipo de desenho na peça, programando a alter-
nância de tonalidade entre as formas desenhadas. É indica-
do para salas de reunião, data centers, hospitais, clínicas, 
restaurantes, residências e qualquer ambiente que requer 
privacidade ou limitação da visão.

 

Além desse lançamento, o estande da PKO terá exposição 
de diversos vidros com diferentes beneficiamentos como 
PKO Privacy Glass, o Temperado-Laminado com Sentry-
Glas®, o Antivandalismo e os Vidros Coloridos. Os visitan-
tes poderão também participar da Experiência 360°, um 
tour virtual pelo mundo para conhecer as mais incríveis 
estruturas com vidros, entre elas o Museu do Louvre, em 
Paris, e a roda gigante London Eye, em Londres. O tour é 
realizado com um óculos de realidade virtual.

Blinds Glass

Acessórios em zamac
da WR Glass
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Alguns dos lançamentos que serão apresentados pela Ideia 
Glass são os boxes Elegance, que agora conta com a rol-
dana na parte de baixo também, no piso, auxiliando ainda 
mais o deslizar da porta. O segundo destaque é o Box Flex 
Black, um modelo de porta camarão que já pertencia à fa-
mília Ideia Glass e está disponível agora na cor preta, em 
tonalidade fosca.

A dormakaba vai lançar duas soluções, HSW Easy e o UNI-
QUIN, um sistema de perfis de alumínio e vidros para inte-
riores, utilizado como divisórias de salas, composto por por-
tas acionadas por fechadura com controle de acesso, que 
também permite a utilização de molas hidráulicas embuti-
das e sistemas deslizantes.

 

Já o HSW Easy é um sistema de perfis de alumínio composto 
por painéis deslizantes para abertura e fechamento de gran-
des vãos. Os painéis possuem travas e fechaduras mecânicas 
que se deslizam recolhendo a um estacionamento, sem, con-
tudo, utilizar trilhos inferiores. Essa solução atende agências 
bancárias, separando o autosserviço da agência para os ho-
rários fora comercial; fachada de lojas, seja em comércio lo-
cal ou Shopping Centers; aeroportos, nas lojas “Duty Free” 
ou salas de embarque/desembarque, isolando voos domés-
ticos ou internacionais; salas de reuniões em escritórios; am-
bientes internos e externos de restaurantes; coberturas de 
apartamentos; dentre outras aplicações e soluções.

produtos

Box Elegance da Ideia Glass

UNIQUIN

HSW Easy da dormakaba
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Flash

A Hybrid Air Vehicles divulgou recentemente as imagens 
do interior da maior aeronave do mundo, o Airlander 10, 
um híbrido de avião, dirigível e helicóptero, que tem 92 
m de comprimento. Mas o que mais chama atenção no 
veículo é seu chão de vidro, que permite aos passageiros 
observar a paisagem a 5 mil metros de altitude durante a 
viagem. A aeronave, que deve custar 25 milhões de libras 
(R$ 1,1 milhão) para ser construída, recebeu ainda uma 
decoração luxuosa.

 

O Airlander 10 é basicamente um hotel cinco estrelas 
móvel, com cômodos espaçosos, quartos privativos e um 
bar, que comportam até 19 passageiros para cruzeiros de 
até três dias nas alturas. Para conseguir a licença comer-
cial, a aeronave ainda precisa completar a fase de testes. 
Em 2016, quando o projeto foi iniciado, o Airlander caiu 
em uma das tentativas. Até agora, seis voos foram com-
pletados sem nenhum problema, e a expectativa é que 
os cruzeiros comecem em 2019.

O município catarinense de Bom Jardim da Serra irá construir uma 
ponte de vidro, projeto que será referência na região, mas que tem 
encontrado alguns entraves, como pendências no processo de desa-
propriação da área e estruturação de edital, além de outras questões 
legais. O empreendimento será realizado através de uma PPP (Parce-
ria Público Privado). O projeto de uma plataforma de vidro com lance 
de 25 metros de avanço sobre o precipício pode ser apenas uma das 
etapas de um grande projeto turístico regional. 

 

Enquanto o projeto está em discussão, a França inaugurou no mês de 
julho uma ponte de vidro nos Pirineus franceses. O observatório Pic 
du Midi, em Bagneres-de-Bigorre, chega a 320 metros de altura e é 
acessível através de um teleférico, que oferece vista privilegiada para 
as belas paisagens montanhosas. A ponte suspensa é totalmente de 
vidro, inclusive o chão, e tem 12 metros de comprimento. No local, há 
também um planetário, o mais alto da Europa, e um restaurante que 
oferece vista para as montanhas dos Pirineus.

Empresa desenvolve a maior aeronave do 
mundo com chão de vidro

Santa Catarina tem plataforma de vidro em 
projeto turístico

Ponte de vidro nos Pirineus Franceses



Os discos de fibra de zircônia DAF8 da Dewalt foram desenvolvidos para alta remoção de material e apre-
sentam ótimo rendimento, pois aliam velocidade de corte e vida útil extensa. O modelo é ideal para des-
baste em cantos e superfícies, remoção de soldas e rebarbas, nivelamento de juntas e acabamento em to-
dos os tipos de metais, principalmente aço inoxidável. Graças ao seu costado robusto e grãos de zircônia, 
proporcionam remoção mais rápida em relação aos discos comuns e resistem a operações prolongadas.

Os discos de fibra de óxido de alumínio DAF2 também são altamente duráveis, e atendem à necessidade de lixamen-
to em diversos materiais. Ideais para remoção e acabamento em superfícies, remoção de rebarbas, nivelamento de 
juntas de solda, desbaste em metais em geral e madeira rústica, os discos DAF2 ainda são flexíveis, e permitem que 
o usuário trabalhe em superfícies curvas ou tubos. As embalagens protegem os produtos da umidade e preservam 
as propriedades dos acessórios por mais tempo. 

A marca traz, ainda, três opções de suportes, que minimizam o esforço do usuário e potencializam a performance 
dos discos de fibra – especialmente de grãos cerâmicos, que precisam de mais pressão para assegurar uma melhor 
capacidade de corte e maior vida útil. Os modelos se encaixam em diferentes tipos de trabalho.

Dewalt traz ao mercado novas linhas de discos de fibra e suportes
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Anunciado em 2008, o projeto do Centro Cultural Casa 
de Vidro, no Jardim Goiás, em Goiânia, tem o objetivo de 
ser um prédio transparente para dar visibilidade às obras 
de artes plásticas e apresentações de música e dança que 
serão realizadas ali dentro. Teve suas obras iniciadas em  
2010, mas paralisadas em 2011, após a conclusão de ape-
nas 7,25% do projeto. A empresa vencedora da licitação na 
época decidiu reincidir o contrato alegando incompatibili-
dade com o valor proposto em contrato e o gasto na obra. 

Para a implantação da Casa de Vidro foi necessária a rea-
dequação do seu projeto inicial para melhorar o conforto 
e possíveis problemas de climatização internos que teria 
com o telhado de vidro, que deveria ser realizado com um 
tipo de material específico e que se tornou inviável para a 
prefeitura. O vidro foi mantido, mas somente nas fachadas. 
Com essas mudanças, o projeto que estava orçado em R$ 

6 milhões passou para R$ 3,96 milhões na época. O novo 
projeto de 2.280m2 contará com dois salões e um auditório 
com capacidade para 216 pessoas. 

 

A obra foi iniciada finalmente em abril deste ano, com ex-
pectativa de conclusão em 12 meses, após sete anos para-
da. Porém, teve outra alteração no projeto e parte da Casa 
de Vidro teve que ser demolida no último mês. O novo 
projeto ficará cerca de 40% mais barato. O projeto inicial 
era inviável, os vidros eram muito caros e o ambiente fi-
caria muito quente. Seriam gastos nele R$ 9 milhões. Com 
as alterações, o valor total será menor que R$ 5 milhões”. 
Alguns pilares e lages da obra foram demolidos e o preju-
ízo foi de cerca de R$ 100 mil. Os outros R$ 415 mil que já 
haviam sido investidos serão reaproveitados. A obra está 
sendo completamente bancada com recursos da Prefeitura 
de Goiânia.

Obras da Casa de Vidro em Goiânia precisam ser refeitas  para reduzir custos

Ponte de vidro nos Pirineus Franceses
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flash

A novidade da Kisafix, apresentada durante a ForMóbile 2018, oitava feira 
internacional da indústria de móveis e madeira, que ocorreu entre 10 e 13 de 
julho no São Paulo Expo, é o selante acrílico base água, que serve para veda-
ção e colagem de áreas internas, entre elas esquadrias de madeira, rodapé, 
guarnições, concreto, gesso, pedra e alvenaria. De fácil aplicação, o produto 
não resseca e não trinca, podendo receber revestimento, lixação e pintura 
sobre a aplicação. 

 

De cor branca, resiste à incidência de fungos e possui embalagem de 440 
gramas. Também destinado à vedação e colagem, mas para áreas internas e 
externas, o Fixa Tudo é outra novidade do mix Kisafix. Suas principais aplica-
ções são para fixação de espelhos, policarbonato, PVC, metais, pedras e vi-
dros. Fácil de aplicar, realiza cura por meio da temperatura ambiente e possui 
baixo teor de Compostos Orgânicos Voláteis (VOC). Recomendado para subs-
tratos porosos e não-porosos, possui agarre imediato e não mancha, estando 
disponível para compra embalagens de 400 gramas.

Kisafix apresenta seu mix de soluções e lança de 
linha de selantes e silicones

VENTOSAS CLASSIFICADOR

ESQUADRO RÉGUACOMPASSO
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www.gusmao.com.br
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Marca de acessórios e ferragens para vidro reconhecida 
nos mercados brasileiro e da América Latina há mais 15 
anos, a GDS iniciou recentemente suas operações no Bra-
sil. Com produção em uma fábrica na China, a empresa de-
cidiu, no final de 2017, que deveria atuar no Brasil após o 
encerramento de um contrato de exclusividade da marca, 
já que atuavam somente em outros países sulamericanos. 

 

Pioneira em molas de piso hidráulica importadas, a GDS 
também possui ampla linha que inclui prolongadores, fe-
chaduras, puxadores, suporte tucano, fenda, spiders, entre 
outros componentes que estão sendo produzidos em uma 
fábrica instalada no interior de São Paulo, que iniciou as 
atividades no começo deste ano. Como possuem uma linha 
completa de componentes para vidros,  a fábrica seria um 
ponto de apoio para complementar os itens existentes.

A GDS ainda conta com o apoio de um galpão de dis-
tribuição na capital paulista, abastecido também com 
mais produtos fabricados na China, assim como de ou-
tras marcas comercializados no Brasil pela empresa. 
Uma delas é a fabricante de cortadores de vidros corea-
na K*Star e a UV Ultraglass, cola UV de alta resistência 
europeia.

 

“O cliente poderá ter acesso a todos os produtos dis-
poníveis no mercado importando diretamente da China 
através de nós, onde daremos toda a assessoria e  ga-
rantia para uma importação segura e sem riscos. E tudo 
relacionado a nossa linha irá crescer gradativamente. 
Estamos dando continuidade na já conceituada marca e   
ampliando a linha de produtos”, explicam os sócios Ser-
gio Mesquita, Eduardo Rett e Ricardo Costa.

0  www.vidroimpresso.com.br

empresas e negócios

Componentes de 

qualidade

A GDS, empresa de acessórios e ferragens 
para vidro sediada na China, agora monta 
suas instalações também no Brasil depois 
de conquistar a credibilidade em diversos 
mercados da América do Sul
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A GDS é formada por três experientes profissionais 
que se complementam. Ricardo Costa é um 
administrador com 25 anos de mercado vidreiro. 
Foi o fundador da Glass Vetro e está também a 
frente da Glass Parts. Eduardo Rett tem formação 
em engenharia mecatrônica, é pós-graduado em 
administração industrial e está há 16 anos atuando 
na linha de frente em multinacionais de grande porte. 
 
Já Sergio Mesquita é advogado, pós-graduado em 
mercados financeiros e especialista em gestão 
empresarial. Trabalhou no HSBC Bank Brasil e 
Citibank, e nos últimos nove anos atuou como 
gerente comercial de uma grande distribuidora 
de vidro, acumulando larga experiência no setor 
vidreiro. 
 
“Nosso termômetro foi a Glass South América, a GDS, 
por ser uma marca muito conhecida pela qualidade 
de suas molas hidráulicas no mercado da América 
do Sul,  principalmente no Brasil,  teve o estande 
muito bem visitado, gerando vários negócios. A 
grande demanda pelos nossos novos produtos nos 
surpreendeu”, revelam.

Eduardo Rett, Ricardo Costa e Sergio Mesquita
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fique por dentro

A
s esquadrias são parte da envoltória das edificações 
e utilizadas como elemento de fechamento de vãos, 
principalmente através das janelas, portas e facha-

das. Representam de 5% (portas e janelas) a 20% (fachada 
de vidro) do custo de uma obra, um segmento que cres-
ce diretamente ligado ao da construção civil, assim como 
o mercado vidreiro. Como uma das principais tendências 
mundiais é o uso da luz natural para reduzir o consumo de 
energia e proporcionar mais qualidade de vida, as esqua-
drias, assim como os vidros, tem um importante papel no 
mercado da construção e grande potencial de crescimento, 
que só não é mais favorável porque o setor tem vivido uma 
de suas maiores crises, reflexo da conjuntura econômica 
do país e do mundo.

fique por dentro

Mercado de 
esquadrias
Conheça a evolução do 
setor, as tipologias, materiais 
e tecnologias que foram 
agregando ao longo das 
décadas, fazendo com que os 
caixilhos se desenvolvessem 
acompanhando o segmento do 
vidro para trazer soluções
mais modernas e eficientes
para a construção civil
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“O mercado se desenvolveu muito nos últimos anos, es-
pecialmente há cinco anos, e hoje o mercado só não cria 
novas tecnologias por falta de uma demanda que estimu-
le investimentos por parte da indústria. O mercado de es-
quadrias têm evoluído, tem tecnologia, só falta colocar em 
prática para darmos um salto. O consumidor é quem vai in-
centivar estes investimentos da cadeia, isso nasce na oferta 
e na demanda, e acaba sendo um freio para o desenvolvi-
mento do setor”, avalia Edson Fernandes, presidente da 
Abie (Associação Brasileira de Indústrias de Esquadrias).

“Não foi só o vidro que se desenvolveu e agregou funções 
ao longo dos anos. As esquadrias, como parte integrante 

do sistema, também se transformaram. Produzidas com 
novas matérias-primas, ganharam tecnologias que ofere-
cem conforto térmico e acústico, tendo funções estéticas, 
estruturais e sendo um dos primeiros itens relevantes de 
uma obra”, completa Antonio Antunes, presidente da Afe-
al (Associação Nacional dos Fabricantes de Esquadrias de 
Alumínio), que ressalta a importância da combinação dos 
materiais vidro e esquadria, assim como guarnições de ve-
dação e ferragens, que estando alinhados, criam resultados 
satisfatórios. “Desde que as especificações dos materiais 
estejam corretas, tais como o cálculo estrutural dos perfis 
e a espessura e o tipo de vidro de acordo com as pressões 
e cargas de vento em que a esquadria será submetida, esta 
combinação é fundamental”.
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Poucas décadas atrás, nos anos 70 e 80, não ha-
via uma preocupação com o desempenho das 
esquadrias, as quais eram feitas pensadas ape-
nas pelo desempenho estrutural, por isso eram 
mais robustas e volumosas. Nos anos 90 come-
çou uma preocupação com a impermeabilidade 
e foram desenvolvidas esquadrias que impedis-
sem a entrada de água. De acordo com Fernan-
des, na época não haviam muitos laboratórios 
para testar a eficiência, que era analisada na prá-
tica pelos serralheiros.

Já nos anos 2.000, com uma maior oferta de la-
boratórios, o mercado evoluiu e neste período 
o foco passou a ser a impermeabilidade do ar . 
“Houve uma melhoria dos cortes dos perfis com 
encaixes mais precisos, assim como borrachas 
de qualidade.  Neste período houve também 
uma evolução no desenho dos perfis e esqua-
drias. O design melhorou, as esquadrias eram re-
tas e passaram a ter cantos mais arredondados. 
Ocorreu ainda uma revolução nos acessórios, a 
dobradiça não range. Os arremates são mais bo-
nitos e mais bem acabados, com materiais práti-
cos e recicláveis como o alumínio”, avalia o pre-
sidente da Abie.

Hoje vivemos uma evolução no desempenho 
acústico, um avanço estimulado pela criação 
da Norma de Desempenho das Edificações NBR 
15.575, publicada em 2013, que exigiu desem-
penho acústico em habitações de interesse 
social, e que despertou um maior interesse 
do mercado no desenvolvimento e aplicação 
de esquadrias de maior qualidade para cum-
primeiro dos requisitos. Na opinião de Edson 
Fernandes, o próximo passo será na questão 
térmica e economia de energia.

Evolução do setor Poucas décadas atrás, nos 
anos 70 e 80, não havia uma 
preocupação com o desem-
penho das esquadrias, as 
quais eram feitas pensadas 
apenas pelo desempenho 
estrutural, por isso eram 
mais robustas e volumosas. 
Nos anos 90 começou uma 
preocupação com a entra-
da de água pelos caixilhos. 
Já nos anos 2.000, com uma 
maior oferta de laboratórios, 
o mercado evoluiu e neste 
período o foco passou a ser 
a impermeabilidade do ar. 
Hoje vivemos uma evolução 
no desempenho acústico, 
um avanço estimulado pela 
criação da Norma de Desem-
penho das Edificações NBR 
15.575, publicada em 2013, 
que exigiu desempenho 
acústico em habitações de 
interesse social.
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fique por dentro

O consumidor tende a cada vez mais exigir produtos com 
desempenho superior. Na Europa e países desenvolvidos 
a preocupação com a  questão energética e economia de 
recursos naturais evitando a troca de temperatura entre os 
ambientes externo e interno está em processo mais adian-
tado. Este é um dos desafios da indústria, criar soluções 
mais eficientes. Na opinião de Nicole Fischer, especialista 
da Atenua Som, o mercado de esquadrias precisa evoluir 
neste sentido, pois não acompanhou a evolução do seg-
mento vidreiro. “O vidro tem muita informação, com ta-
belas do quanto cada vidro isola, no comum, no insulado, 
etc, há muitos ensaios. Porém, não há ensaios e tabelas 
para dizer quanto o perfil isola”. 

Por isso a empresa criou seu próprio laboratório de testes. 
“Simulamos duas câmaras, uma externa e outra interna. 
Medimos o som da externa e depois na outra câmara pa-
ra saber o quanto o som diminui. Nestes ensaios com os 
perfis, juntamente com os cálculos de cada tipo de vidro, 
testamos e ajustamos para criar uma fórmula para prever 
antes o isolamento que pode ser adquirido em cada caso. 
Percebemos que chega um momento em que o isolamen-
to não aumenta se eu aumentar a espessura do vidro, há 
um limite de desempenho, então seria desnecessários gas-
tar com um vidro mais espesso. O próprio perfil chega em 
um limite em que acaba não aproveitando o potencial do 
vidro. Por isso temos uma linha própria para trabalhar me-
lhor o vidro”, explica. 

A especialista explica que, na verdade, a ideia de colocar 
um vidro duplo, que são duas chapas intermediárias com 
uma câmara de ar intermediária, é que a cada camada o 
som encontra uma barreira e perde energia. O perfil tam-
bém possui anti câmaras, o que já é previsto em seu de-
senho e feito na extrusão. Assim também acontece em 
outros componentes, como as borrachas para vedação e 
escovas, a cada camada o som vai perdendo energia e por 
consequência menos barulho entra no ambiente.

Para um bom desempenho de um vidro de valor agrega-
do, uma esquadria, assim como guarnições de vedação e 
ferragens, precisam estar alinhados para um resultado em 
conjunto satisfatório. A acústica depende de todo um con-
junto para o desempenho adequado, vidro e esquadria, 
e a instalação é um item significativo, ressalta Edson Fer-
nandes, porque mal instalada vai dar problema de infiltra-
ção de água, por exemplo, e a janela ou porta terá menor 
desempenho acústico. “Os vidraceiros precisam conhecer 
melhor as opções de produto, como e quando utilizar ca-
da um e conhecer as normas, porque elas são o mínimo. 
Quem não tem base técnica acha que comprar perfis e jun-
tá-los é suficiente para formar uma janela. Há uma série de 
componentes que formam um resultado eficiente, como a 
junção, a vedação, escovas, roldanas, braços, etc.”

Desempenho termo-acústico
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ROAPLAS

Eixo Aço Inoxidável

Exclusivo sistema de regulagem

Carrinho com duplo rolamento
para dar maior estabilidade

Rápida instalação com
vidro padrão

Dupla trava de segurança
da porta

Dispositivo de segurança
de eixo

Custo benefício

Resistência dos perfis

Acessórios 100% latão cromado

Novo sistema de fixação para vidro

Rua Conde Prates, 541 | Mooca - SP - Brasil
(11) 2076-9977 | roaplas.com.br



8  www.vidroimpresso.com.br

A SUA MELHOR OPÇÃO EM ACESSÓRIOS!

contato@acavacessorios.com.br
www.acavacessorios.com.brFone: (19) 3274-1717

Rua São Luis do Paraitinga, 1338 - Jd. do Trevo - Campinas/SP
“O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor” Prov. 16:1

Enviamos para todo o Brasil!

Chapas e Acessórios para Box Comum Escovas de Vedação

Tela Mosquiteiro Nylon e Fibra de Vidro Silicone Acético/ Neutro

Kit para Box de Vidro/ Engenharia (Glasskit) Borrachas EPDM

Ferragens para Vidro Temperado (Latão, Alumínio e Polímero) Acessórios Linha Pele de Vidro/ Suprema/ Convencional/ Gold/ Mega
Acessórios para Envidraçamento de SacadaPorta Sanfonada

A SUA MELHOR OPÇÃO EM ACESSÓRIOS!

Há mais de 20 

anos no mercado

fique por dentro

Até meados do século passado os materiais utilizados em esqua-
drias de portas e janelas eram madeira e aço.  Nos anos 50 e 60 
surgiram as esquadrias de alumínio, que atualmente representam 
cerca de 20% do volume total de caixilhos produzidos no país e têm 
forte potencial de crescimento devido à sua flexibilidade e leveza. 
“O alumínio é um material de fácil acesso. O mercado oferece siste-
mas prontos simples de serem trabalhados, o serralheiro compra e 
monta os perfis sem a exigência de muita tecnologia. A indústria de 
esquadrias padronizadas de alumínio também pulverizou bastante 
esta solução”, explica Fernandes. 

 

Os caixilhos de alumínio são os que apresentam melhores índices 
de crescimento exatamente pela versatilidade do material, que po-
de atingir diferentes dimensões e permite a fabricação de todas as 
tipologias, muitos tipos e espessuras de vidro, possui baixa manu-
tenção, possibilita uma ampla variedade de cores e tem uma boa 
estética. As esquadrias de alumínio também aceitam todos os aces-
sórios e ferragens, assim como os elementos de vedação. Quando 
bem projetados, construídos e instalados de acordo com as normas 
técnicas, os caixilhos de alumínio apresentam elevado desempenho 
quanto à estanqueidade ao vento e à chuva, e a pressão de ventos.

Materiais com melhor performance
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Modelo BM 30
Capacidade de 30 kg

MÀQUINA
P/ BATER MASSA

MÁQUINA
P/ FAZER CAVA

Modelo CV 600
Mesa de

800 x 600 mm

Modelo LV 2000
Utiliza lixa 100x1880
Trabalha com ângulos de 90º a 45º

LIXADEIRA 
PARA VIDRO
COM MESA MÓVEL

Modelo LV 1880
Utiliza lixa 100x1880

LIXADEIRA
PARA VIDRO

Modelo LV 1200
Utiliza lixas 75 x 1200

100 x 1200

LIXADEIRA
PARA VIDRO

FV2/750
Mesa de 600x600 mm

Distância do centro
da árvore à coluna

 de 750mm

FURADEIRA P/
VIDRO DUPLO

CABEÇOTE

FURADEIRA
PARA VIDRO

Modelo FSV 450
Distância do centro
da árvore à coluna

de 450 mm

FURADEIRA
PARA VIDRO

Modelo FSV 700
Distância do centro da

árvore à coluna
de 700 mm

FV2/750 - 2300 x 1460 mm
Mesa de 2300 x 1460 mm

Distância do Centro da árvore
 à coluna de 750 mm

FURADEIRA P/ 
VIDRO DUPLO,
CABEÇOTE E 

MESA DE ESFERAS

Fone: 47 3323-5844 
 www.mogk.com.br  :: mogk@mogk.com.br

Rua 2 de Setembro, 2.877 - 89052-505 - Blumenau - SC

FURADEIRAS

Com MOGK você
está preparado para
oferecer qualidade.
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Há mais de 20 

anos no mercado

Apesar da maior penetração do alumínio no mercado 
brasileiro, um dos materiais que mais crescem em ou-
tros países e tem um grande potencial no Brasil é o PVC. 
Nos últimos 10 anos houve um aumento da participação 
do material, que poderia ser maior mas não ocorreu até 
o momento devido à falta de conhecimento sobre seus 
benefícios e por seu custo ser mais alto. “O PVC tem ga-
nhado espaço pela qualidade e durabilidade. Há 20 anos 
não tínhamos a cultura de utilizá-lo e hoje está sendo am-
plamente aplicado em outros países por conta de seu al-
to desempenho termo acústico”, afirma Michael Lochner, 
gerente de marketing da Weiku, uma das empresas que 
apostam na disseminação do produto no país. 

 

Alexandre Novoselecki da Rehau, empresa alemã que atua 
há 50 anos no mundo e há dez no Brasil, diz que no Chi-
le a participação é bem maior e que aqui tende a crescer 
junto com a globalização. “É das melhores soluções e mais 
utilizada lá fora. Com o aquecimento do setor, que reagiu 

em 2018 depois de três anos, o PVC vem tentando con-
quistar o mercado”. É um segmento com muito potencial 
para crescer, pois ainda tem pouca participação no merca-
do brasileiro. O PVC tem excelente qualidade de isolamen-
to acústico e térmico. Comparando com outros materiais, 
tem baixa emissão de calor”, completa. 

 

Nicole explica que na verdade, mais que o material, o de-
senho da esquadria é que é determinante para garantir 
um bom desempenho. “Um perfil bem pensado será efi-
ciente com qualquer material. Um dos fatores que contam 
no desempenho acústico é a massa, o peso do conjunto, 
mas como o desenho é mais importante, materiais leves 
como alumínio e PVC possuem um bom desempenho. O 
PVC isola mais, mas qualquer material tem potencial para 
ser excelente. Na Europa, a maior parte é PVC e esta apli-
cação tende a crescer. No Brasil o alumínio tem sido mais 
promissor, o PVC não emplaca por uma questão de conhe-
cimento e custo”.



O desenvolvimento de soluções é constante. Hoje o merca-
do de esquadria oferece muita tecnologia agregada. Alguns 
exemplos são as esquadrias com sensores, seja para detectar 
a presença de pessoas e disparar um alarme de segurança, 
para detectar fumaça, vento ou chuva para fechar automa-
ticamente quando necessário. As janelas que geram ener-
gia solar e possuem até uma fonte para carregar celulares 
já são uma realidade, assim como os caixilhos com controle 
à distância e as mecanizações cada vez mais modernas. Es-
quadrias minimalistas para grandes vãos, com aparência de 
vidro, com termômetros para medir a temperatura externa 
ou com purificadores de ar acoplados para fazer uma troca 
entre o ar interno e externo sem mexer na temperatura são 
outras opções. No futuro serão possíveis soluções ainda me-
lhores, pois o mercado está se aprimorando.

Na feira de esquadrias Fensterbau Frontale 2018, que 
aconteceu em março na Alemanha, a Rehau apresentou 
uma janela sustentável que ventila fechada. O sistema 
gera automaticamente uma troca eficiente de ar e calor, 
além de minimizar o ruído exterior. Por meio de senso-
res detecta de forma independente quando a umidade 
do ambiente é muito alta ou o nível de oxigênio no ar 
ambiente é muito baixo. Os sistemas de ventilação são 
controlados centralmente por um aplicativo de celular. 
A empresa também apresentou uma solução que permi-
te proteção do sol excessivo, sendo possível controlar a 
iluminação remotamente por meio de aplicativos de ce-
lulares graças aos painéis digitais sensíveis ao toque das 
janelas e perfis.

Inovações
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Até meados do século 
passado os materiais 
utilizados em esquadrias 
de portas e janelas eram 
madeira e aço. Nos anos 50 
e 60 surgiram as esquadrias 
de alumínio, que atualmente 
representam cerca de 20% 
do volume total de caixilhos 
produzidos no país e são os 
que apresentam melhores 
índices de crescimento pela 
versatilidade do material. No 
mundo, um dos materiais que 
mais crescem é o PVC, com 
aumento de sua participação 
no Brasil nos últimos 10 anos. 
As esquadrias de PVC têm 
bom desempenho acústico 
e só não emplacam por uma 
questão de conhecimento e 
custo.
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De acordo com Antonio Antunes, as esquadrias podem 
ser classificadas quanto a sua função, ao seu tipo de ma-
terial, a sua manobra de abertura das folhas e à técnica 
de execução. As portas podem ser de abrir/pivotante, de 
correr (externa/interna), pivotante (eixo central), sanfo-
nada e pantográfica/camarão. No entanto, antes da es-
colha da esquadria adequada ao projeto, deve-se pensar 
nas vantagens e desvantagens oferecidas por cada uma, 
principalmente quando se pensa em janelas. “Tem uma 
série de itens a serem avaliados na hora de definir o me-
lhor modelo para cada construção. É preciso avaliar o que 
é melhor para a obra em termos de aproveitamento da 
luz natural, se é face norte ou sul, para não gastar onde 
não é necessário. As janelas com persiana integrada, por 
exemplo, são mais caras, mas dependendo da obra nem 
é necessário gastar com este item. Cada projeto tem uma 
especificação adequada para melhor aproveitamento”, 
destaca Fernandes. 

Tipologia

Fo
to

: 
P

K
O

 D
O

 B
R

A
SI

L



U
ma das mais prestigiadas mostras de ar-
quitetura do país, a Casa Cor, esteve em 
São Paulo até o dia 29 de julho, no Jockey 

Club. Com o tema “Casa Viva”, esta edição ressaltou 
a harmonia entre o homem e a natureza. Plantas, 
árvores e outros elementos do paisagismo foram 
distribuídos de diferentes formas entre os espaços 
que apresentaram grande interação entre interior e 
exterior. No total, foram 81 ambientes entre casas, 
lofts, lounges, salas, banheiros, estúdios, aparta-
mentos, espaços de alimentação e convivência.

Vidro em 
DESTAQUE
Eventos de arquitetura 
destacam em seus 
ambientes vidros de 
valor agregado em 
fechamentos e mostram 
a versatilidade e 
funcionalidade do 
material
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Projetos da Villa Olivo Todeschini, criado 
pelo arquiteto João Armentano

Espelhos e vidros da Guardian foram aplicados 
em oito ambientes assinados por renomados ar-
quitetos. Na Villa Olivo Todeschini, criada por 
João Armentano, o ambiente de 320 m² é perme-
ado por luminosidade natural e ventilação abun-
dantes, provenientes dos grandes caixilhos de 
vidro pivotante, que permitem incorporar a natu-
reza ao seu interior e decoração. O espaço leva 
vidro incolor nas esquadrias, vidro Reflect Guar-
dian no painel de TV do dormitório e no banhei-
ro, além do Espelho Guardian.
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Na Casa do Relógio, assinada por dado Castello 
Branco, inspirada em townhouses de Amster-
dam e Londres, a madeira e o concreto se des-
tacam. Sua estrutura oferece aberturas para a 
natureza, ambientes integrados e multifuncio-
nais, tornando-a uma casa prática e acolhedo-
ra. Para este projeto foram aplicados o Espelho 
Guardian prata e o vidro incolor.

A Casa Menir, do trio de arquitetas Fernanda 
Morais, Fernanda Tegacini e Nathália Mouco, do 
escritório Très Arquitetura, foi idealizada como 
um refúgio urbano, que exalta contemporanei-
dade com o uso de materiais naturais. O espaço 
traz poucos móveis, prioriza a cozinha e conta 
com outras áreas como living, quarto, banheiro, 
closet e um jardim. Para este projeto foi utiliza-
do o vidro refletivo Reflect Guardian no closet e 
no banheiro.

Casa do Relógio, de Dado Castelo Branco

Casa Menir, da Très Arquitetura
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Por fim, o Tea Lab, projetado assinado 
pela dupla Steffi Kaufman e Patricia 
Bacellar, do escritório SP Arquitetura, 
tem como grande destaque o jardim 
vertical que combina diversas espécies. 
Tons terrosos e de cinza evidenciam a 
natureza presente ao redor. Formas 
assimétricas e angulosas dos galhos 
de árvores estão presentes em vários 
pontos do projeto, como no desenho 
das cadeiras e na base das mesas, cujos 
tampos são de vidro incolor. Para es-
te projeto, foram utilizados os Vidros 
Grossos Guardian nos tampos das me-
sas e vidro incolor nos fechamentos.

O espaço Transtudio, concebido por Ricardo 
de Abreu, tem como ponto de partida a transi-
ção de gênero, que traz à tona os conflitos que 
acompanham a moradora. Com apenas 29m2, o 
ambiente dividido em área de estudo, trabalho, 
dormitório e banheiro, ganha elementos clássi-
cos atualizados, como biombo espelhado com 
detalhes em dourado e uma cama despojada, 
cuja base é revestida em píton. Para este proje-
to foi utilizado Espelho Guardian.

Espaço Transtudio, assinado por Ricardo de Abreu

Tea Lab, projetado pelos arquitetos Steffi 
Kaufman e Patricia Bacellar
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O arquiteto Beto Tozi criou o ambiente “Vida de Cão”, um 
loft aconchegante de 70m² inspirado nos pets e seus donos. 
Conforto também é palavra chave no projeto do designer, 
que foi buscar referências no estilo de vida dos dinamar-
queses, mais especificamente no “Hygge”, uma expressão 
tipicamente dinamarquesa usada para descrever aquela 
sensação de se sentir em casa, relaxado, sem se preocupar 
com nada. Tudo no espaço remete ao design, e um dos des-
taques do projeto é o vidro Aramado da Saint-Gobain Glass 
na área da suíte. 

De acordo com o profissional, a ideia foi não dividir quarto e 

banheiro com algum material convencional como gesso ou 

alvenaria e aproveitar ao máximo a configuração já existen-

te da antiga fazenda onde acontece a Mostra este ano. Além 

disso, a proposta foi mostrar que é possível transformar um 

ambiente sem precisar contar com os recursos mais comuns 

e apresentar uma escolha diferente e eficiente para o objeti-

vo. “A divisória foi feita com o vidro Aramado Saint-Gobain 

Glass, uma ótima opção, pois ocupa espaço mínimo, deixa o 

ambiente mais leve, já que permite passagem de luz, e inte-

gra banheiro e quarto exatamente como queríamos, não é à 

toa que o vidro Aramado está voltando com tanta força no 

design”, comenta Beto Tozi.

feiras e eventos

Loft criado por Beto Tozi

Outro evento de destaque no segmento de arquitetura 
é o Campinas Decor, que esteve ano teve sua 23ª edição 
na Fazenda Argentina, em Campinas, pertencente à Uni-
camp, um cenário único fortemente ligado à natureza. 
Foram 41 ambientes internos e externos projetados por 
74 dos mais renomados profissionais do setor, muitos 
deles com destaque para o vidro e a integração entre o 
interior e a paisagem externa.

 

Inspirados na exuberância do local, os expositores sol-
taram a criatividade em diversos ambientes como salas, 

suítes, banheiros e terraços. O cenário original também 

fez do paisagismo uma das grandes atrações da edição. 

Bosques, jardins e praças projetados pelos profissionais 

participantes complementam a vegetação existente, que 

conta com espécimes como palmeiras imperiais e um 

“corredor” de flamboyants na entrada da fazenda. Fo-

ram investidos cerca de R$ 7 milhões para a montagem 

da edição, divididos entre organização, patrocinadores, 

expositores e fornecedores. O encontro recebeu cerca de 

30 mil visitantes até o dia 16 de junho, quando a mostra 

encerrou.
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Loft de Vidro, assinado por Gal Nunes

Adriana Bellão e Alexandre Galhego são os res-
ponsáveis pelo “Espaço Gourmet e Paisagismo”, 
onde foram utilizados os vidros de proteção solar 
Habitat Cinza. O produto escolhido reduziu cerca 
de 70% da entrada de calor no ambiente, ofere-
cendo conforto térmico e sustentabilidade.

A Cebrace também marcou presença com a linha de vi-
dros de proteção solar para residências Habitat e a linha 
de vidros para decoração Vivânce em diversos espaços.

  

Já o charmoso Loft de Vidro, assinado por Gal Nunes, 
não economizou em beleza e criatividade. São 250m² 
de sistema sustentável construído em containers marí-
timos. O espaço optou por vidros de proteção solar Ha-
bitat Neutro Incolor, responsáveis pela redução da en-
trada de calor no ambiente e pela economia de energia 
de até 30%.
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Outro ambiente em destaque é o Home Office, 
projetado pela arquiteta e urbanista Mariana 
Oliveira, que utilizou espelhos prata 5mm, la-
pidado e polido, instalado pela Decorvid Vi-
dros dentro dos nichos,  criando a sensação de 
maior amplitude do espaço. Espelhos são indis-
pensáveis em um banheiro.

 

No ambiente Banho dos Gêmeos, assinado por 
Isabella Porto e Nathália Carotti, as arquitetas 
saíram do comum ao utilizarem espelho bronze 
ao fundo e dois espelhos redondos na cor pra-
ta à frente.  O resultado é um espaço pequeno 
que recebeu a amplitude e leveza por meio do 
uso de espelhos.

Home Office, de Mariana Oliveira

Banho dos Gêmeos, de Isabella Porto e Nathália Carotti
Suite Chef, concebido por Pablo Doimo

Pensando em obter transparência e integra-
ção, Pablo Doimo escolheu o vidro Extra Cle-
ar, mais claro que um vidro comum, para o 
espaço Suite Chef. O resultado foi esse um es-
paço clean e moderno.
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A PKO conta com 
uma equipe qualificada 

e preparada para atendê-lo.

Deixe seu projeto nas mãos 
de quem sabe o que faz!

• Vidros Laminados
• Vidros Temperados
• Vicros Insulados
• Vidros Especiais

Ficha Técnica
Nome da Obra: MPD Amazônia
Local: Alphaville/SP
Área de Vidros: 11mil m²
Vidros Utilizados: Vidro Laminado de Controle Solar Prata
Construtora: MPD Engenharia
Arquitetura: Aflalo Gasperini Arquitetos

PKO do Brasil
Av. Antônio de Almeida, 1111 – Jardim Maricá
Mogi das Cruzes – SP I CEP: 08775-420
Telefones: (11) 4699-8999/ 4791-8999

pkodobrasil.com.br
contato@pkodobrasil.com.br
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A ABNT NBR 10.821, que abrange a cadeia produtiva 
de esquadrias de alumínio, PVC e aço, passou por um 
processo de revisão, concluído em fevereiro de 2017, que 
modificou a estrutura do texto, transformando as diversas 
normas que regulam a produção das portas e janelas em 
uma única norma. A Norma 10.821 passou a ter mais de 
cinco partes, nos moldes da Norma ISO e da Norma de 
Desempenho das Edificações - ABNT NBR 15575: Parte 
-1 – Terminologia/ Parte - 2 Requisitos e Classificação/ 
Parte -3 - Métodos de Ensaio/ Parte-4 – Requisitos de 
Desempenho adicionais (acústica e conforto térmico)/ 
Parte – 5 – Instalação e Manutenção.

As principais novidades da revisão ficam por conta da 
criação dos itens 4 e 5, que não constavam da última 
revisão feita em 2011 e que tratam de Requisitos Adicionais 
de Desempenho, com a inserção de desempenho térmico 
e acústico, e Instalação e Manutenção de Esquadrias. 
Antonio Antunes, presidente da Afeal (Associação 
Nacional dos Fabricantes de Esquadrias de Alumínio), 
acrescenta que outras partes estão sendo estudadas pela 
comissão de estudos como a Parte – 6 – Portas internas, 
a Parte-7 – Fachadas/sistemas construtivos e mais partes 
sobre projetos, vida útil, entre outras.

Norma de esquadrias

mercado
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NORMA DE 
esquadrias
As principais novidades da 
revisão ficam por conta 
da criação dos itens 4 
e 5, que não constavam 
da última revisão feita 
em 2011 e que tratam de 
Requisitos Adicionais de 
Desempenho, com a inserção 
de desempenho térmico e 
acústico, e Instalação e 
Manutenção de Esquadrias

Rua Laura Barbosa Nascimento, 230

Mairiporã | SP

• Fabricado em Aço Inox 304
• Alta Resistência com eixo chanfrado e base rebaixada
• Dispensa o uso de anel elástico

Fino Acabamento •
Pino adicional em aço Inox • 

Aumentando a segurança • 

O melhor design do mercado material 
de alta resistência fácil instalação. 
• Fita 3M

Única roldana usinada do mercado matéria prima de 
alta qualidade (vergalhão de latão) garantindo 
segurança e absoluta.

“A NBR 10.821-4 apresenta a tabela e a etiqueta que 
estabelece os parâmetros de classes de desempenho 
acústico das esquadrias. Para se obter tais classificações, 
estes produtos devem passar por ensaios laboratoriais 
onde serão constatados os níveis de desempenho acústico 
que produto pode atingir. O objetivo é determinar 
condições para avaliar quais os níveis aceitáveis de ruído 
ambiente nos respectivos recintos de uma edificação”, 
afirma Antunes.

Outro ponto importante foi a inclusão da tabela que 
estabelece os desempenhos mínimos (M). A esquadria 
pode ainda atender aos níveis Intermediário (I) e Superior 
(S), conforme exigência do usuário em satisfazer uma 
melhor estanqueidade à água, conforto térmico e 
até acústico da respectiva norma. As resistências às 
operações de manuseio também foram analisadas onde 
o item de manutenção da segurança durante os ensaios 
de resistência às operações de manuseio avaliam a 
ocorrência ou não de ruptura e queda em componentes 
da esquadria.

“As mudanças importantes, a começar pelo título da norma 
que passou a ser ABNT NBR 10821 – Esquadrias Externas 
para Edificações, estão contribuindo para a qualidade 
e a orientação das construtoras e dos consumidores, 
atendendo às novas necessidades do setor. A norma 
hoje estabelece critérios de desempenho e a parte 5 da 
NBR -10821– Instalação e Manutenção, estabelece as 
condições adequadas de instalação e manutenção de tal 
forma a garantir o desempenho exigível de esquadrias 
para edificações, independente do tipo de material, ou 
seja deixam de ser prescritivas”, finaliza.
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Rua Laura Barbosa Nascimento, 230

Mairiporã | SP

• Fabricado em Aço Inox 304
• Alta Resistência com eixo chanfrado e base rebaixada
• Dispensa o uso de anel elástico

Fino Acabamento •
Pino adicional em aço Inox • 

Aumentando a segurança • 

O melhor design do mercado material 
de alta resistência fácil instalação. 
• Fita 3M

Única roldana usinada do mercado matéria prima de 
alta qualidade (vergalhão de latão) garantindo 
segurança e absoluta.



Uma das tecnologias 
mais modernas, os vidros 
fotovoltaicos, além de 
proporcionarem conforto 
térmico aos usuários e 
favorecer a iluminação 
natural, produzem energia 
limpa através da luz solar. E 
este é um mercado que cresce a 
cada ano mesmo com a crise

tendências e tecnologia

A 
indústria tem se desenvolvido a cada ano para criar 
soluções que tragam conforto e economia aliados à 
aplicação do vidro. Uma das tecnologias mais mo-

dernas são os painéis de vidro fotovoltaico, que produz 
energia limpa. O desenvolvimento dessa tecnologia en-
frentou alguns desafios, como transformar o calor da luz 
solar em eletricidade sem alterar as características do vi-
dro, causando opacidade ou mudanças de cor. Outro desa-
fio foi chegar em um bom índice de conversão desta ener-
gia natural em energia elétrica aproveitável.
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 Os vidros fotovoltaicos possuem inúmeras vantagens 
e se pagam ao longo do tempo, pois produzem ele-
tricidade, melhoram o isolamento térmico do edifício 
economizando assim energia em ar condicionado e 
ainda ajudam a reduzir a poluição sonora. Com a tec-
nologia disponível hoje é possível ter esses benefícios 
sem perder luminosidade, já que o vidro mantém seu 
nível de transparência. 

 

O material pode ser integrado em janelas, clarabóias, 
fachadas e até em pisos. Uma tendência são as facha-
das pele de vidro com a tecnologia dos vidros fotovol-
taicos, que adquirem ampla funcionalidade. “Uma pele 
de vidro tradicional tem papel estrutural e decorativo 
quando substituímos as paredes de alvenaria. Agora 
passa a desempenhar estas duas tarefas e ainda por ci-
ma gera energia”, ressalta Sergio Koloszuk, diretor co-
mercial da Alclean.

O Dubai Frame é um impressionante edifício em forma de 
quadro retangular de 150 metros de altura por 105 metros de 
largura localizado no parque Zabeel em Dubai. A Onyx Solar® 
participou deste projeto com a integração na fachada de 1.200m2 
de vidro fotovoltaico de silício amorfo. Cerca de 2.500 chapas de 
vidro triplo laminado de 485 x 985mm foram fabricados em um 
tom amarelo.

Instalação de uma fachada de vidro fotovoltaico 
com a tecnologia Calyxo da Tek Energy
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Atualmente existem diversas tecnologias dis-
poníveis no mercado para sua produção. Uma 
delas é a tecnologia alemã Calyxo. O vidro fo-
tovoltaico é constituído por lâminas de células 
fotovoltaicas de silício, um elemento semicon-
dutor instalado em vidros. No caso dessa tecno-
logia alemã a geração de energia é feita a partir 
de um filme feito de Telureto de Cadmio (CdTe), 
um elemento que possui uma performance di-
ferenciada, especialmente em dias nublados ou 
condições adversas. 

“O filme tem uma espessura muito fina e fica 
entre duas lâminas de vidro (temperado e lami-
nado), formando uma única peça de vidro que 
pode perfeitamente ser utilizada em fachadas, 
tal qual como o conhecido na aplicação em Gla-
zing. Com o filme protegido entre os vidros, a 
peça pode ser aplicada em perfis de alumínio 
para a sua instalação”, explica Douglas Salgado, 
diretor comercial da Tek Energy, desenvolvedo-
ra da tecnologia Calyxo.

Salgado conta que o processo fotovoltaico con-
siste em gerar energia nas células a partir da luz 
solar. “Neste caso, a cor preta da tecnologia fa-
vorece a captação de todos os raios do espectro 
fazendo as partículas oscilarem e produzirem 
energia elétrica em corrente contínua, que de-
pois será convertida em corrente alternada pe-
los inversores. Dessa forma, poderá ser utiliza-
da pelos equipamentos elétricos do imóvel”.

tendências e tecnologia

Esta inovadora clarabóia fotovoltaica de 2.500 
m2 foi instalada como uma segunda pele na 
nova sede da a Novartis Pharmaceutical em New 
Jersey, Estados Unidos. A claraboia é composta 
por 820 vidros fotovoltaicos de 1511 x 1931mm, 
fabricados com células cristalinas perfuradas 
que permitem a entrada de luz natural. 

Atualmente existem diversas 
tecnologias disponíveis no mer-
cado, uma delas é a tecnologia 
alemã Calyxo. O vidro fotovoltai-
co é constituído por lâminas de 
células fotovoltaicas de silício, 
um elemento semicondutor ins-
talado em vidros. No caso dessa 
tecnologia alemã a geração de 
energia é feita a partir de um fil-
me feito de Telureto de Cadmio 
(CdTe), um elemento que possui 
uma performance diferenciada, 
especialmente em dias nublados 
ou condições adversas. 
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O Banco ING optou pela tecnologia Onyx Solar® com a 
integração de uma clarabóia de vidro fotovoltaica no 
jardim central da sua sede em Las Rozas, em Madrid, 
na Espanha. A clarabóia, cuja superfície tem mais de 
200m2, é composto de 80 chapas de vidro de silício 
amorfo com uma transparência média e dimensões 
de 2560 x 1176mm.

O projeto de reabilitação do histórico Mercado de 
Abastos de Béjar, em Salamanca, na Espanha, recebeu 
uma clarabóia fotovoltaica de 176m2, que combina vidro 
em silício amorfo de diferentes graus de transparência 
e cores para formar um mosaico inspirado no 
neoplasticismo de Piet Mondrian.

O edifício da Universidade de Valladolid 
foi concebido sob princípios de arquitetura 
sustentável e incorporou várias medidas de 
geração de energia, entre os quais está a 
integração de duas claraboias e parte de uma 
parede de cortina fotovoltaica da Onyx Solar®. 
O vidro utilizado, além de ser fotovoltaico 
e gerar energia, é de baixa emissividade 
(low-e) e tem baixa transparência. A aplicação 
contribuiu para o edifício obter a certificação.
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A energia é armazenada na própria rede da concessioná-
ria e não há a necessidade de baterias. O relógio é bi-di-
recional e marca a energia que entra e a que sai, propor-
cionando um sistema de compensação, conforme explica 
Koloszuk, que fez uma parceria com a Tek Energy, sedia-
da em Santa Catarina, para viabilizar e ampliar as possi-
bilidades de atuação de instalação de fachadas pele de 
vidro fotovoltaico por profissionais no Brasil. A Alclean 
criou o mesmo sistema de habilitação e rede de fornece-
dores feitos no Sistema Glazing, uma iniciativa pioneira 
no mercado brasileiro.

A nova sede do Instituto Canário Superior de Estudios, 
localizada em Las Palmas de Gran Canaria, na Espanha, 
conta com toda a tecnologia de vanguarda que o 
transformou no primeiro edifício LEED Platinium do 
arquipélago das Canárias. A Onyx Solar® contribuiu 
neste projeto com um sistema de persiana de vidro 
fotovoltaico de silício amorfo integrado verticalmente 
na fachada. É um vidro triplo laminado de quase 3 
metros de comprimento e meio metro de largura que 
conta com um grau médio de transparência e que foi 
combinado com vidros inativos para dar ao edifício uma 
estética singular na forma de mosaico.

A instalação de uma dupla pele na fachada 
deste edifício da multinacional farmacêutica 
Pfizer cria um mosaico pixelizado de vidros com 
diferentes tonalidades e tamanhos. A fachada 
tem uma área de 550m2 formada por vidros 
de silício amorfo com transparência média, 
que, além de gerar energia limpa, também 
proporciona isolamento térmico e acústico.

 “Em breve teremos os cursos para capacitação, neste mo-
mento estamos treinando os instrutores. Estamos traba-
lhando em alternativas para integrar o mercado vidreiro 
ao fotovoltaico há cerca de dois anos. Hoje existem cerca 
de 3.500 integradores, como são chamados os instalado-
res deste novo mercado. Vidraceiros são mais de 150 mil. 
No momento que faltar mão de obra para as instalações, 
serão os vidraceiros que poderão absorver esta deman-
da”, avalia o diretor comercial da Alclean.

 

Este tipo de material obviamente é mais caro que um 
vidro comum, porém, com seus benefícios e geração de 
energia acaba se pagando em poucos anos. Depende do 
tamanho, mas em média o adicional é de cerca de 20% 
no momento da instalação, de acordo com Koloszuk, um 
mercado bastante promissor em sua opinião. “O mercado 
fotovoltaico tem crescido 300% ao ano, mesmo durante a 
crise”, destaca.

O vidro fotovoltaico pode ser persona-
lizado em forma, tamanho de cor, es-
pessura e grau de transparência, o que 
facilita sua integração em qualquer tipo 
de projeto e design. É possível agregar 
outras tecnologias ao vidro fotovoltaico. 
A Onyx Solar®, por exemplo, desenvol-
veu um vidro fotovoltaico low-e, que, 
além de gerar energia limpa graças ao 
sol, é um vidro de baixa emissão. 
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O vidro fotovoltaico pode ser personalizado 
em forma, tamanho de cor, espessura e grau 
de transparência, o que facilita sua integração 
em qualquer tipo de projeto e design. É possí-
vel agregar outras tecnologias ao vidro foto-
voltaico. A Onyx Solar®, por exemplo, desen-
volveu um vidro fotovoltaico low-e, que, além 
de gerar energia limpa graças ao sol, o é um 
vidro de baixa emissão. O vidro é mais isolan-
te e garante ainda mais eficiência na qualida-
de de vida e na economia de energia.

 

O material filtra 99% da radiação ultraviole-
ta, protegendo os usuários e móveis, que se 
desgastam com a incidência solar. Reduz a 
transmissão infravermelha em até 90% em 
comparação com o vidro laminado convencio-
nal mesmo aproveitando ao máximo a ilumi-
nação natural, já que sua transparência pode 
variar de 10% (visão M) a 30% (visão XL), o 
que normalmente é mais que suficiente para 
obter uma boa iluminação.

tendências e tecnologia

A reabilitação do complexo de edifícios da 
Terrin Mediterranean Foundation na Calábria, 
na Itália, abriga 3.000m2 de vidro fotovoltaico 
na cor verde com várias transparências. O vidro 
foi integrado sob a forma de clarabóias, pisos, 
passarela, no estacionamento e até mesmo em 
um elevador com vista panorâmica.

Este projeto faz parte da reabilitação do 
mercado de San Antón, localizado no centro de 
Madri. Uma claraboia de 168m2 composta de 
vidro fotovoltaico low-e transparente permitiu, 
além da valorização da iluminação natural, 
a geração de energia elétrica, a filtragem da 
radiação solar e isolamento térmico e acústico.
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A Arc Designs criou uma plataforma de 
observação em balanço e uma passarela com 
piso de vidro de 2,5 metros de largura em 
um dos pontos mais altos do Rochedo de 
Gibraltar, no extremo sul da Península Ibérica. 
Chamada Skywalk, a plataforma de observação 
é construída sobre uma plataforma militar 
da Segunda Guerra Mundial. A estrutura 
assegurou uma intervenção sutil na natureza 
local e é bem ancorada na rocha para suportar 
a carga de 15 toneladas. 

O Skywalk pode ser acessado a partir da estrada 
através de uma escada ou de um elevador 
panorâmico todo feito de vidro. A principal 
estrutura de aço da Skywalk compreende 18 
peças separadas, pesando um total combinado 
de mais de 30 toneladas. Somente os 750 
metros quadrados de painéis de vidro pesam 
aproximadamente 650 quilos. A estrutura foi 
construída em nome do Governo de Gibraltar e 
faz parte de um amplo programa de melhorias 
para a área.

Gilbratar Skywalk

vidro e design
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Valorizando a proximidade, a Vivix propõe  
ao mercado uma nova atitude. Com diálogo  
e colaboração, nos integramos à realidade  
de cada cliente. Conquistando e reafirmando 
a confiança, que vai além dos produtos,  
a confiança em nossas pessoas. 

Juntos podemos criar o novo. Vamos 
promover uma transformação positiva,  
no segmento e na vida de todos nós. 

O NOVO DEVE IR 
ALÉM DAS IDEIAS.

O NOVO ESTÁ 
NAS ATITUDES.
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Chegou o

O MeuVidraceiro é uma 

plataforma online que 

conecta potenciais 

clientes a vidraceiros 

Ajudamos você a encontrar mais pedidos de orçamento!

Negocie direto 
com o cliente

 Divulgue 
seus serviços

Alcance 
mais clientes

Aumente 
suas Vendas

100% de lucro 
do serviço 

prestado

Faça seu cadastro gratuitamente!

www.meuvidraceiro.com.br


