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Versátil e
multifuncional
Expediente

A

versatilidade do vidro permite que o material seja aplicado em
diversas funções dentro de um projeto, assumindo praticamente
todos os papéis de uma construção. Conhecer todas essas possibilidades de aplicação vai ajudar na hora de incrementar seu orçamento
e auxiliar o cliente com novas ideias. Em ‘Fique por Dentro’, montamos
um roteiro com os principais ambientes de uma residência sinalizando
as instalações que poderiam ser feitas em cada um deles e tipos de vidros que podem ser aplicados.
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Em ‘Feiras e Eventos’ trazemos os ambientes que destacaram o uso do
vidro na mostra de arquitetura Casa Cor PE e o que irá acontecer na próxima edição do Simpovidro dos dias 7 a 10 de novembro. No último dia
18 outubro aconteceu também o evento itinerante Vidro Som. Aproveitando o assunto em pauta, conversamos sobre conforto acústico e o papel do vidro neste processo com a especialista da Atenua Som, Nicole
Fisher.
Já em ‘Produtos’, você confere os diversos tipos de matérias-prima para
ferragens para vidro, suas finalidades e resistências específicas para escolher a ferragem ideal para seu projeto. Veja ainda em ‘Empresas e Negócios’ a ampliação da fábrica da Landy Kits, que fez investimentos em
equipamentos de última geração, e os projetos apresentados em ‘Arquitetura e Vidro’ e ‘Vidro e Design’ que aproveitam ao máximo a iluminação natural e a paisagem local através de grandes panos de vidro.

Boa Leitura!
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A Cola UV ULTRAGLASS, lançada com exclusividade
no Brasil é uma cola de última geração de procedência
Europeia. Fabricada com a mais alta tecnologia
e seguindo rígidos padrões de segurança da CE
(Comunidade Europeia), foi desenvolvida para uma
colagem de máxima qualidade, segurança e total
transparência.
A Cola UV ULTRAGLASS está disponível em
embalagens de 20 gr. e 50 gr.

PRINCIPAIS VANTAGENS:
Alta resistência;

Padrão Europeu;

Perfeita transparência;

Colagem vidro/vidro;

Maior aderência;

Colagem vidro/metal;

Tecnologia de ponta;
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Online

Acesse:

www.vidroimpresso.com.br
O maior e mais completo conteúdo do setor vidreiro
Encontre-nos nas redes sociais:

/revistavidroimpresso

/revistavidroimpresso

LEIA A VERSÃO
DIGITAL DA REVISTA
Além da versão impressa, a revista Vidro Impresso também está disponível na versão digital. Você pode folhear a revista em nosso
portal ou baixar o arquivo da revista digital
em seu computador, tablet ou celular para
ler quando quiser.
Acesse a edição atual e as anteriores em:
https://vidroimpresso.com.br/edicoes

RECEBA NOTÍCIAS
PELO WHATSAPP
Você não precisa acessar diariamente o portal 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 número 11 96334-9287 e cadastrar o
mesmo em sua agenda.
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Integrada e

Crédito fotos: Renato Navarro

ILUMINADA
GRANDES ABERTURAS
PERMITEM A ENTRADA DE
LUZ DO SOL EM RESIDÊNCIA
EM SÃO PAULO E CRIAM
VISTAS PARA OS JARDINS
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P

ensada como um espaço de integração com a
natureza e entre os ambientes, a residência de
530 metros quadrados, localizada em um bairro tranquilo de São Paulo, foi projetada pela arquiteta Sabrina Matar para um casal que queria funcionalidade e praticidade. Outro pedido específico foi uma
espaçosa sala de estar com muita iluminação natural.
Por isso, as fachadas possuem grandes janelas de vidro e alumínio para que todos os espaços fechados
recebam luz natural. No hall social há também uma
cobertura e abertura fixa em vidro. Os vidros são
temperados incolor de 6mm e 8mm. A porta social
é de vidro acidato preto da Cinex e na sala de estar
portas de correr geram grandes aberturas para o jardim, criando ventilação cruzada no ambiente.
As grandes aberturas permitem ainda a entrada de luz
do sol e criam vistas para os jardins. O ambiente é ideal para um dos objetivos do casal de reunir familiares
e amigos. Foram utilizados vidros também nos revestimentos das áreas úmidas, na piscina e na bancada
da cozinha.
www.vidroimpresso.com.br 11
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As fachadas possuem
grandes janelas de
vidro e alumínio para
que todos os espaços
fechados recebam luz
natural. Os vidros são
temperados incolor de
6mm e 8mm
12 www.vidroimpresso.com.br

Os interiores têm uma atmosfera minimalista e priorizam materiais quentes para contraponto aos materiais
arquitetônicos. Para os interiores também foram escolhidos materiais como madeira, cimento no piso térreo, o bambu no piso das áreas privativas, além de veludo, tapetes peludos e tecidos suaves para os móveis.
A escada de aço que leva aos quartos tem um corrimão especial em acrílico desenhado por Sabrina Matar. No primeiro andar, os dois closets separados e os
banheiros que foram criados para o casal e um dos
quartos se abre para um grande terraço. O quarto do
casal é totalmente integrado ao banheiro principal e
tem uma vista espetacular da natureza externa.
www.vidroimpresso.com.br 13
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Adaptada ao

CLIMA

O PARTIDO ADOTADO PARA ESSA
RESIDÊNCIA TIRA PROVEITO DAS NORMAS DE
CONSTRUÇÃO LOCAIS VISANDO UM MELHOR
APROVEITAMENTO DAS ÁREAS E A INTEGRAÇÃO
DA CASA COM A PAISAGEM DA RUA
14 www.vidroimpresso.com.br

U

ma casa moderna, com espaços amplos e integrados com a paisagem, socialmente viva e repleta de
referências regionais. O projeto da Casa Bentes, localizada em um condomínio bem organizado e quase completamente construído no Jardim Botânico, em Brasília (DF),
procurou se adequar ao clima e contexto locais ao mesmo
tempo em que tira proveito do belo visual de um vale próximo, ao norte.
Para tal, grandes panos de vidro temperado 10mm ajudam
a trazer ao máximo a luz natural para os ambientes, assim
como uma continuidade espacial e integração dos espaços
desde a frente até os fundos do lote. Além disso, o pergolado metálico com cobertura de vidro dá aos moradores o
contato com o céu e o desenho da luz nas paredes.

Aproveitamento do terreno
A área de 700m² foi muito bem explorada para construir
a residência de 366m², projetada pela Coda Arquitetos e
construída pela A4 Engenharia. A escolha da orientação suwww.vidroimpresso.com.br 15
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deste para os quartos no pavimento superior influenciou o
posicionamento do recuo lateral de 3,3m para passagem
de veículos na lateral direita do lote, e, ao mesmo tempo,
o não uso de recuos na lateral esquerda, onde a casa se
encosta no muro no pavimento térreo.
Essa passagem lateral disciplinou a distribuição das funções da casa em um volume linear no pavimento térreo,
que acompanha quase toda a extensão de 40m do lote. Ali
se distribuem, a partir da entrada, o escritório/quarto de
hóspedes, o banheiro adaptado para deficientes, a cozinha
– posicionada de modo a ser o núcleo funcional da casa
– integrada à churrasqueira e área de serviço, a garagem
e uma pequena edícula independente, com o banheiro de
lazer, um pequeno depósito e a dependência.
Contrapondo-se a essa linha, o volume superior é disposto perpendicularmente, formando uma planta em forma
de “T”. Nessa porção da casa, orientada de sudoeste (frontal) a nordeste (fundos), foram dispostas as áreas sociais
internas da residência – sala de jantar, estar e o home theater – no pavimento térreo, e a suíte do casal, no pavimento superior. Para gerar uma distinção volumétrica entre as
duas porções da casa e aumentar a integração visual, a faixa central da casa possui pé direito duplo desde o acesso
frontal principal até a área de lazer dos fundos.
O vazio gerado é ao mesmo tempo ordenador, pois organiza o fluxo de circulação interna, e orientador, por ser
acessível visualmente a partir de todos os cômodos da
casa. A premissa de fluidez espacial veio atrelada à continuidade entre interior e o exterior da residência. Para isso,
os espaços externos subdivididos em três porções, com diferentes escalas.
16 www.vidroimpresso.com.br

Na parte frontal, próxima ao acesso principal, um pátio interno/redário faz as vezes de uma segunda sala de estar,
externa, porém com uma maior intimidade por estar definida pelos limites da própria casa e a parede verde – uma
espécie de cerca viva/painel frontal, composta por vasos de
inspiração marajoara e diferentes espécies vegetais.
Nos fundos, a área de lazer, mais ampla e coletiva, é integrada visualmente com o terraço superior – área sobre o
volume linear principal, de acesso coletivo dos quartos,
onde se encontra a melhor visual para o belo vale que cerca o condomínio. Para reforçar essa visão, a porção posterior da casa se inclina ligeiramente, buscando um alinhamento com a visual e uma consequente relação topológica
com o entorno.

Privacidade
No condomínio, o recuo frontal de 5m não pode ser murado, o que gera uma rua agradável e segura, com as fachadas das casas bem visíveis e integradas socialmente. Porém,
com as garagens aberta, os veículos ficam expostos. Para
evitar essa situação e buscando uma maior aproximação
dos carros com o núcleo de serviços da casa, optou-se por
trazer a garagem para a porção central do lote, por meio
de um acesso no recuo lateral direito. Assim, locada junto
ao núcleo de lazer da residência, a garagem torna-se um
espaço de acesso fácil cotidiano, mas com uso reversível
em ocasiões festivas.
www.vidroimpresso.com.br 17

papo direto

Desempenho

ACÚSTICO
Nicole Fisher
Atenua Som

A

diretora operacional da Atenua Som, Nicole Fisher,
acompanhou o crescimento da empresa, fundada por
seu pai, Edison Claro de Moraes, e posteriormente da
Universidade do Som, que oferece cursos sobre desempenho
acústico de esquadrias e organiza o evento itinerante Vidro
Som, que já percorreu diversas capitais brasileiras e aconteceu em Florianópolis (SC) no último dia 18 de outubro. Nicole
destaca um pouco desta trajetória, os avanços deste segmento e aspectos a serem melhorados.

Um dos destaques da Atenua Som é seu laboratório próprio.
Por que decidiram criá-lo?

O laboratório foi desenvolvido há 10 anos, em 2009, seguindo
a norma, para testarmos os produtos com autonomia, porque
para realizar ensaios é necessário agendar, processo que pode
demorar. Ter uma laboratório próprio à disposição permite fazer rapidamente as alterações necessárias e novos testes.

Outro marco foi o desenvolvimento da Universidade do Som.
Como surgiu essa ideia?

Surgiu em 2012 a partir da necessidade por conhecimento
acústico, além dos ensaios. Havia muita falta de conhecimento por parte das empresas e profissionais, e tudo começou
com a criação do curso de Acústica e Esquadrias.

Ainda existe falta de informação sobre este segmento?

Falta conhecimento, pois na Faculdade de Arquitetura, por
exemplo, o tema é abordado de forma muito rasa. Outro desafio é comunicar com o consumidor final que não paga mais
caro por isso, também por falta de conhecimento. A constru-
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ção não investe porque o consumidor não tem essa demanda. Aqui quando procuram é porque já chegou em um nível
de saúde e sanidade mental a falta de conforto acústico.

O Vidro Som também é uma oportunidade de expandir este
conhecimento ao mercado?

Sim, o evento acontece uma ou duas vezes ao ano e já passou para várias capitais. Estamos na 12ª edição, que recebeu
palestrantes abordando diversos tópicos para não ficar repetitivo. Fernando Simon Westphal, professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFSC, falou sobre como
especificar a esquadria considerando os climas regionais do
Brasil; e Michele Gleice da Silva, engenheira civil e diretora
técnica do ITEC (Instituto Tecnológico da Construção Civil),
sobre como atender aos requisitos da Norma de Desempenho 15.575 da ABNT.
Outros participantes foram Remy Dufrayer, gerente de desenvolvimento de mercado da Cebrace, que apresentou soluções
inovadoras e estudos de casos sobre conforto acústico e o
valor agregado do vidro em projetos acústicos; o engenheiro Fernando Neves, que explorou as Soluções Acústicas para
Conforto nos Ambientes; e o empresário Roberto Papaiz, diretor da ScreenLine, da EuroCentro e presidente do ITEC.

Em que sentido ainda precisamos evoluir?

Em Home Center ainda briga-se por preço. As janelas são criadas para atender à demanda de preço e possuem muita patologia, com uma vedação ruim. O resultado são janelas que
deixam entrar água. Se muitas entram água, quem dirá o som.
Com normas como a de Desempenho 15.575 e a de Esquadrias
10.821 - que em uma parte sobre janelas aborda isolamento

acústico, as construtoras começam a se preocupar mais com
a questão, mas ainda não tem fiscalização e multa. É um
avanço mínimo e ainda pequeno.
Estamos muito defasados em relação a outros mercados?

No exterior não se discute mais como isolar com uma janela. Eles estão super avançados e o debate é sobre melhorias do tipo como isolar o som com a janela aberta.
Isso acontece por meio de microfones que captam ruídos
e auto-falantes que soltam onda contrária a do som emitido para se anularem. Outra forma do ruído se dissipar no
caminho é que fazer um labirinto para o ruído se perder e
o ar passar.
Em um ano se desenvolve muita coisa lá fora. O Edison
está sempre indo à Europa para trazer novidades ao Brasil, como a janela acústica com um sistema que não altera
a fachada, projeto no qual fomos pioneiros. Recentemente
esteve em um congresso de acústica na Alemanha.
A indústria vidreira está amparada com tecnologias suficientes? E a de esquadrias?

O vidro dá de 10 a 0 na janela. Há muitas combinações de
vidro que agregam, vidro de proteção solar, duplo, laminado, etc. O problema é a qualidade da esquadria. O caixilho
tem que sustentar o conjunto. O vidro faz o papel dele. A
esquadria tem que chegar no nível do vidro, mas há uma
luta pois a guerra ainda é por preço. Por este motivo a Universidade do Som leva esse conhecimento para que não fique só na guerra por preço.

“No exterior não se
discute mais como isolar
uma janela. Eles estão
super avançados e o
debate é sobre melhorias
do tipo como isolar o som
com a janela aberta”
Que outros fatores interferem em um bom desempenho
além dos vidros e esquadrias?

Outros fatores interferem, como fachada, se a parede é
de tijolo furado, pois vai passar o som. Não adianta fazer
este trabalho se não resolver a parede. A instalação também conta, a peça tem que estar alinhada no nível e prumo, sem deixar frestas. O vidraceiro tem entender como
encaixilhar, é um diferencial para o profissional. Para isolar
o som tem que entender o tipo de ruído para saber que
produto utilizar para um melhor isolamento. Pela faixa de
frequência é melhor um produto ou outro. Alumínio e PVC
são materiais que costumam oferecer bons resultados.

www.vidroimpresso.com.br 19

produtos

Ferragens

PARA VIDRO

O MERCADO OFERECE
PEÇAS PRODUZIDAS
COM MATÉRIAS-PRIMAS

L

igas de metais não ferrosos, polímeros e
nylon podem ser utilizados na fabricação
de componentes e ferragens para vidro.

Cada matéria-prima tem sua característica e com-

portamento; o vidraceiro precisa analisá-las adequadamente, de forma que atenda à função e

DIVERSAS, INDICADAS
PARA FINALIDADES E
RESISTÊNCIAS ESPECÍFICAS
20 www.vidroimpresso.com.br

resistência necessária para a utilização proposta.
Alguns materiais proporcionam mais custo-benefício para aplicações que não necessitam de uma
maior resistência mecânica ou contra corrosão,
outras demandam materiais mais nobres.

ZAMAC
um material de qualidade, que proporciona ao produto um
bom acabamento, resistência mecânica e também, se instalado corretamente, pouca manutenção. E em comparação
ao latão e ao aço inox o preço é bem mais acessível, a diferença é em média de 40%”, afirma Guilherme Beraldo Lopreto da FVT Ferragens e Acessórios para Vidro Temperado.
“O Zamac pode ser usado em todas as aplicações na linha de
ferragens para vidro, mas dentro dos padrões aceitáveis, por
isso, disponibilizamos no nosso site, as medidas recomendadas para peças que são estruturais, para que assim, as instalações sejam feitas de forma correta”, completa o especialista
da FVT, que também trabalha com peças em aço inox, latão e
alumínio.
Um dos produtos da empresa em zamac é o kit porta pivotante Platinum, desenvolvido para facilitar a vida dos vidraceiros. Indicado para instalação de portas de vidro, o kit
Platinum é fácil de instalar, dispensa quebra do piso, promovendo, além da agilidade, uma obra mais limpa e sem danos
ao projeto original.

O zamac tem boa resistência mecânica e é um dos materiais
mais utilizados hoje pela indústria de ferragens para vidro.
O mercado oferece custos atrativos para este tipo de ferragem. Porém, não é indicado para grandes estruturas. “O
zamac se torna o material de melhor custo-benefício, pois é

Resistente a portas maiores, pode ser aplicado em portas de
vidro tanto em áreas internas como externas. O kit para instalação de portas de vidro inclui ainda fechadura com chave
tetra e é hoje um dos carro-chefe da FVT, que conta com
uma ampla variedade de ferragens, acessórios em geral, puxadores e fechaduras. Outro produto feito em zamac é o kit
Box Articulado, recomendado para vãos de até 1,5m.

POLÍMERO
Possui boa resistência mecânica, ao impacto e rigidez, ausência de toxicidade e grande resistência química. O nylon é
um dos polímeros de engenharia mais antigos no mercado
das resinas termo-plásticas. “O polímero possui ótimo custo-benefício porque é resistente contra corrosão, indicado
para áreas litorâneas, tem boa resistência mecânica e é mais
barato que o aço inox. O que também barateia é seu custo
de produção mais baixo, já que são peças injetadas e não há
perda”, explica Renata Silva da Belga Metal Polímeros.
A empresa produz ferragens em aço inox, zamac e polímero, mas seu carro-chefe é o polímero, pois seu material é diferenciado em relação a outros do mercado e mais resistente, suporta 63kg, porque possui mais fibra de vidro em sua
fórmula. O polímero é composto por nylon de engenharia e
fibra de vidro. Um dos produtos da empresa produzido com
esta matéria-prima é o kit 1 para portas de abrir, com dobradiças 101 e 103 e fechadura 1520 com contra fechadura
1504A, disponível nas cores preto, branco, fosco e bronze.
www.vidroimpresso.com.br 21
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ALUMÍNIO
Os acessórios de alumínio são leves e de média a alta
resistência mecânica. O alumínio é um material que permite uma gama diversa de aplicações, tem boa performance e durabilidade. Pode ser utilizado em ferragens
e acessórios para instalações internas ou externas. “As
características do alumínio permitem que ele tenha uma
diversa gama de aplicações. Por isso, o metal é um dos
mais utilizados no mundo todo”, destaca Dionatan Schmeling, marketing de Produto da Soprano.

Material leve, durável e bonito, o alumínio mostra uma
excelente performance e propriedades superiores na
maioria das aplicações, inclusive excelente resistência à
corrosão. Apresenta melhor qualidade em acabamento,
resistência e durabilidade. “Realizamos o teste de névoa
salina em nossos produtos, que atendem 24 horas. Produtos que utilizam o alumínio ganham também competitividade em função dos inúmeros atributos que este metal incorpora”, revela Schmeling.

Uma das ferragens em alumínio disponíveis no mercado é o bate-fecha da Mettallfleck com fecho grande. Fabricado todo em alumínio, tem a mesma furação da fechadura e dispensa o uso de miolo com
chave. Com o bate-fecha da Mettallfleck também
não precisa recortar a cadeirinha.
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AÇO INOX

Os acessórios de aço inox possuem altíssima resistência mecânica e propriedade anti-corrosiva, ou seja, não oxida. Considerado um metal nobre, é uma matéria-prima de alto valor
agregado. Referência em ferragens e acessórios em aço inox,
a WR Glass apresenta as ferragens Slim padrão para portas e
janelas de vidro, desenvolvidas em aço inox 304. Confeccionado com chapa 2mm, o que a faz ter design mais suave, as
ferragens Slim se destacam pela estética diferenciada.
“Seu design traz inovação para obra e também agrega mais
valor por ser em aço inox, já que a maioria das ferragens são
em zamac, o que também diminui muito a chance de con-

taminação por corrosão. Outro diferencial é acabamento,
polido e escovado”, afirma Claudia Reda da WR Glass, que
fabrica o mesmo produto também em zamac.
As ferragens Slim acabaram também sendo testadas pelo
Instituto Falcão Bauer, já que foram utilizadas na instalação
da porta que passou pelo teste da mola hidráulica e teve a
sobrecarga de esforço por repetição, abertura e fechamento.
“É um produto diferenciado que agrega valor na instalação
e oferece ótimo custo-benefício, um baixo investimento para
uma boa performance. A instalação é padrão, sua parte interna é igual às ferragens convencionais”, completa Claudia.

LATÃO
O latão é uma liga metálica de cobre e zinco bastante maleável e resistente a impactos. Assim como o aço inox, o latão é
considerado um material nobre. Possui ótima resistência mecânica e à oxidação, além de ser consideravelmente resistente à manchas, podendo ser aplicado em áreas externas expostas à umidade. Tem alto valor agregado e, juntamente com
o aço inox, está entre os produtos de maior custo. Sua cor é amarelada semelhante à do ouro.

www.vidroimpresso.com.br 23

Flash
Vidro ClimaGuard SunLight compõe
a fachada de concessionária Honda

A

recém-inaugurada concessionária da Honda
em Maringá (PR) chama a atenção pelo protagonismo das formas geométricas das estruturas metálicas revestidas pelo vidro ClimaGuard
SunLight, da Guardian Glass. Escolhido por sua tonalidade neutra e propriedades de controle solar, o
vidro é ideal para projetos que buscam a integração
dos ambientes interno e externo, o aproveitamento
da luminosidade natural e a redução do consumo
de energia elétrica. Nesta obra, ele permitiu valorizar o design do projeto arquitetônico.
“O conceito do projeto exigia um vidro transparente, para destacar a estrutura da fachada, cuja forma
foi inspirada nas geometrias da nova comunicação
visual da marca Honda”, conta Luiz Volpato, arquiteto responsável pelo projeto e sócio proprietário do
escritório Luiz Volpato Arquitetura. Devido à dimensão da fachada e a grande incidência solar, a performance do vidro precisava ser eficiente para garantir
os princípios de sustentabilidade, conforto térmico
e visual. “Encontramos no vidro ClimaGuard SunLight todas as características desejadas: uma excelente performance técnica, sem perda de transparência
ou efeito espelhado”, explica Volpato.
A gerente técnica da Guardian Glass para o Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e Uruguai, Betânia
Danelon, conta que foram aplicados 458 m² de vidro ClimaGuard SunLight, processado e instalados
pela Renover, e cujas características atendem aos
mais variados perfis de projetos de arquitetura. “A
demanda por vidros de controle solar vem aumentando não só pelas questões climáticas, mas principalmente pelo fato de que os vidros estão cada vez
mais presentes na arquitetura moderna”, afirma.
O ClimaGuard SunLight bloqueia duas vezes mais
calor do que um vidro comum e possui um dos menores índices de reflexão do mercado brasileiro. Sua
última camada metálica (óxido de zinco) confere
maior resistência química a riscos, a intempéries e
ao processamento, sendo ideal para diversos tipos
de aplicação, como vitrines, portas, janelas, guarda-corpos, coberturas, fachadas, muros, entre outros.
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flash

Vivix Vidros Planos conquista
12° prêmio Top Engenharias

A

Crédito fotos: Gilson de Souza

Vivix Vidros Planos foi o destaque da categoria Construção Civil no 12°
prêmio Top Engenharias Belo Horizonte 2019, criado pelo Centro de Memória da Associação dos Ex-Alunos da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais (AEAEE-UFMG). A escolha das empresas premiadas
ocorreu a partir de uma pesquisa realizada pelo Instituto Contest, que este ano
ouviu 800 especialistas de todo o País, entre eles, engenheiros, executivos, diretores de empresas líderes, formadores de opinião e consultores de diversos setores como Metalúrgico, Construção Civil, Energia, entre outros.
Os especialistas elegeram as empresas de acordo com os critérios de performance, qualidade dos produtos, especialização, mercado, custo/benefício, eficiência
energética e contribuição técnica. O reconhecimento nacional conquistado pela
Vivix é resultado do desempenho e expertise da empresa, que desde a sua concepção há 5 anos busca o que há de mais atual no segmento. A Vivix adota uma
tecnologia inédita no Brasil, a L.E.M.™ (Low Energy Melter™), que permite um
processo de produção mais eficiente do ponto de vista energético e redução da emissão de gases de efeito
estufa.
A empresa conta, também, com a tecnologia Pick on
Fly, onde robôs fazem o empilhamento de 10 mil chapas de vidros por dia sem a necessidade de parada na
linha e conseguem erguer até 450 quilos, contribuindo para uma maior eficiência no processo. O gerente
de contas da Vivix, Felipe Neri, foi ao estado de Minas
Gerais para receber o prêmio das mãos do presidente
da AEAEE-UFMG, Bernardo Abraão Lopes. A solenidade aconteceu no dia 12 de setembro de 2019, em Belo
Horizonte, e homenageou pessoas físicas e jurídicas de
diversos campos de atuação do País.
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flash

10º Tecnovidro destaca temas e
produtos inovadores do setor vidreiro

P

rofissionais da cadeia vidreira se reuniram no último dia 18 de setembro
em Belo Horizonte (MG), para o 10º
Tecnovidro - Os Top Five do vidro, um programa que de qualificação, capacitação e
especialização realizado pelo Sinvidro-MG e
a AMVID. O Tecnovidro tem como objetivo
trazer temas e produtos inovadores do setor
vidreiro para conhecimento dos vidraceiros
e especificadores. A 10º edição do evento
contou com diversas oficinas com palestras
sobre instalação, venda e aplicação de produtos que agregam inovação, ganho de tempo e satisfação para o cliente, apresentadas
por Gabriel Batista.
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vidro na

CASA TODA
Montamos um roteiro com os
principais ambientes de uma
residência com as instalações
que poderiam ser feitas em
cada um deles e tipos de vidros
que podem ser aplicados
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Crédito: T2G
Crédito: Falchi Arquitetura

C

om alto apelo estético e funcionalidades diversas,
o vidro tem ganhado cada vez mais aplicações
em projetos residenciais graças a seus inúmeros
benefícios. O vidro traz luminosidade e proporciona
sensação de amplitude dos ambientes pela reflexão da
luz, sendo ideal para espaços pequenos, além de ser um
material resistente, de fácil limpeza e alta durabilidade.

O vidraceiro precisa conhecer os diversos tipos de vidros e suas aplicações e estar bem atento na visita ao
cliente para observar possibilidades para além do que
o cliente sugerir, oferecendo ideias que podem resultar
em um incremento do orçamento, já que o cliente pode

estar aberto à fazer instalações de vidros e espelhos em
locais que não tinha pensado ou mesmo desconhecer
um tipo de vidro que irá agregar valor.
Afinal, o cliente não pode saber que deseja algo que
não conhece e é papel de um bom negociador criar
novas necessidades de consumo. Para te auxiliar montamos um roteiro com os principais ambientes de uma
residência, seja casa ou apartamento, com as instalações que poderiam ser feitas em cada um deles e tipos
de vidros que podem ser aplicados. Vale ressaltar que é
de extrema importância seguir todas as orientações das
normas técnicas.
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Banheiro de casa na Tailandia da Ayutt an
Associetes Design

BANHEIROS

Box
Há diversos modelos, de abrir, correr, articulado,
do chão ao teto, metade fosco e metade transparente. Podem ser usados vidros impressos, com
impressão digital ou com película decorativa. A
norma recomenda vidro temperado de 8mm. Esta
é a recomendação mínima, mas para uma maior
segurança podem ser usadas películas de segurança ou vidro laminado, que tem uma película interna que retém os cacos em caso de quebra.

Prateleiras
Tanto no box como acima da pia ou próximo do
vaso sanitário para ser instaladas prateleiras ou
pequenas estantes em vidro para colocar cosméticos, toalhas e até objetos de decoração. O mercado oferece uma infinidade de suportes. As ferragens recomendadas para áreas com umidade são
as com resistência à corrosão.

Pia
Astra

Tanta na pia quanto na cuba e no gabinete podem
ser aplicados vidros transparentes, esmaltados ou
coloridos, com impressão digital imitando outras
texturas, por exemplo, e até vidros curvos ou com
bordas trabalhadas. Tanto para pias como prateleiras o vidro recomendado também é no mínimo
o temperado.

Espelhos
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Casa KR da Yta Arquitetura

Além dos espelhos comumente utilizados sobre a
pia, o material pode ser inserido em outros locais
com objetivo de ampliar banheiros pequenos ou
para decorar e trazer sofisticação em ambientes
com bastante espaço para explorar sua aplicação.

QUARTOS

Janela
A iluminação natural pode ser explorada com grandes
vãos, de preferência todo preenchido de vidro com mínimas interferências. O local da residência pode criar a
necessidade da utilização de vidros especiais; se for um
lugar barulhento, vidros duplos podem trazer mais conforto acústico; se a luz solar na região e posicionamento
da janela for muito intensa, os vidros de controle solar
proporcionam conforto térmico e diminuição do uso do
ar condicionado, otimizando o recebimento da iluminação natural.

Espelhos

Crédito: Cebrace Casa Cor SP

Os espelhos são ótimo artifício para ampliar espaços,
acrescentando sofisticação.
Os espelhos podem revestir paredes, tetos, portas de
armário e até móveis como
criado-mudo.

Revestimento de parede

Crédito: Vivix na Rio Mar Casa 2019

Vidros texturizados, coloridos
ou com impressão digital trazem
efeitos e texturas diversas, até
imitando outros materiais, mas
com toda praticidade de limpeza
e durabilidade do vidro.

Móveis e armários de vidro
Móveis de vidro, prateleiras e
portas de armário em vidro, assim como em espelho, são uma
alternativa moderna e com maior
praticidade à madeira. Podem ser
aplicados vidros coloridos, pintados ou serigrafados, ou outros
tipos de vidro.
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Crédito: ARZ Design

COZINHAS

Revestimento de parede e pia
Em substituição às tradicionais pastilhas, os painéis de vidro na região da pia facilitam a limpeza por não possuir rejuntes e emendas. O vidro também pode ser utilizado como revestimento de paredes livres da cozinha ou em forma de painel para ser utilizado
como quadro de avisos.

Gabinetes e armários

Crédito: Color Vidros

Além da praticidade, resistência à umidade e facilidade de manutenção e limpeza, o material traz leveza e sofisticação ao ambiente
e a possibilidade de acabamentos de diversos padrões, com variedade de cores e estilos, sendo uma ótima alternativa para portas
de gabinetes de pia e dos armários superiores, nas versões transparente ou pintado.
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Divisória de ambientes

Crédito: Arquiteta Pammela Resende Menezes

Para criar fechamentos móveis ou dividir ambientes, como por exemplo a cozinha da lavanderia ou
para manter a integração com a sala de almoço e
jantar, podem ser utilizados vidros com total transparência ou com mais privacidade através de opções como os vidros fosco, jateados, texturizados,
pintados ou até os vidros polarizados, uma tecnologia ainda mais moderna, que permite mudar a cor e
transparência do vidro de acordo com a necessidade ou reproduzir telas.

Prateleiras e bancadas
O material é utilizado também de outras formas,
em tampos de bancadas, ou simplesmente em prateleiras. O indicado é o vidro temperado, pois o vidro comum não oferece resistência suficiente e em
caso de quebra provocar cortes. Caso seja aplicado
em locais submetidos a grandes temperaturas, é
necessário verificar o tipo de vidro e espessura mais
adequados. O mercado oferece uma infinidade de
produtos, inclusive vidros resistente ao fogo.

Casa das Pérgolas Deslizantes da FGMF Arquitetos

SALAS

Janela e fachadas
Umas das aplicações mais utilizadas do vidro para
aproveitamento da iluminação natural, ampliação dos ambientes e integração com o meio exterior são as amplas aberturas, sejam de janelas com
grandes vãos ou fachadas toda envidraçada. Para
um melhor aproveitamento da luz do sol sem tirar
o conforto dos usuários, uma opção para agregar
valor são os vidros de controle solar ou refletivos,
que trazem também mais privacidade. Em locais
com grande intensidade sonora a melhor alternativa são os vidros duplo ou insulado.

Tetos e claraboias
Residência AB da P:Poles Arquitetura

Dependendo da arquitetura do ambiente, tetos e
claraboias são também uma ótima oportunidade
para utilizar a versatilidade do vidro em prol da iluminação natural. Este é o tipo de aplicação na incorporada ao projeto estrutural, mas pode também
ser incrementado com vidros de alto valor agregado, como vidros de controle solar para proteção
raios solares, vidros autolimpantes em função da
dificuldade de acesso para limpeza ou vidros termocrômicos, que controlam a transparência de acordo
com a luminosidade.
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Pisos, escadas e guarda-corpos
Partes do piso da sala em vidro ou até mezaninos com o chão
todo de vidro ganham um toque especial com modernidade
e sofisticação. As escadas de vidro também conferem uma
grande diferenciação aos projetos, com corrimão e guarda-corpo também transparentes. No caso dos pisos, vale ressaltar que devem ser escolhidos vidro laminado ou multilaminado, ou até temperado-laminado, com a espessura adequada
para cada situação, assim como nas coberturas, pois o vidro
ocupa a função estrutural e precisa garantir grande resistência e sobrecarga. Os guarda-corpos também devem ser utilizados vidros laminados.

Revestimento de parede
Revestidas com espelhos para ampliar ou com vidros coloridos ou com pinturas artísticas e fotos através da impressão digital em vidro ganham um visual surpreendente e
cria projetos diferenciados. Podem ser incorporadas texturas de outros materiais, como mármore, pedras e madeira

ÁREA EXTERNA

Portão
Os portões de vidro são uma tendência que valoriza a fachada.
O vidro utilizado é o temperado ou temperado-laminado, para
garantir a proteção ao redor do ambiente, na espessura mínima
recomendada de 8mm ou 10 mm. Em portões basculantes, costuma-se usar o vidro aplicado em esquadrias de alumínio para
maior fixação. Os portões também podem ser automatizados.

Área Gourmet
Na área gourmet o vidro também pode ser aplicado na churrasqueira para dar um ar de modernidade, além facilitar a visibilidade. O vidro temperado suporta altas temperaturas mas
também existem vidros especiais que resistem ao fogo e a
maiores intensidades de calor.
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à superfície do vidro, mantendo sua praticidade de limpeza
sem desgastar a aparência.

Divisórias
Portas e envidraçamentos para separar um ambiente de outro, como a sala de estar da sala de jantar ou varanda e cozinha totalmente em vidro criam a sensação de amplitude e interação entre os espaços. A privacidade pode ser controlada
na transparência do material e com as diversas texturas de vidros impressos oferecidas pelo mercado. Uma opção bastante moderna são os vidros polarizados, que alternam seu nível
de transferência com total opacidade ou até servem como
painéis para reproduzir imagens e telas de computador.

Móveis
Tendência na arquitetura, os móveis de vidro também trazem
modernidade e sofisticação ao ambiente, feitos de vidro ou
revestidos de superfícies espelhadas, desde tampos de mesa
a cadeiras totalmente desenhadas em vidro.

Cobertura
O vidro pode ser aplicado na cobertura da garagem para
garantir o conforto e proteção sem perder a iluminação
natural ou em áreas gourmet e varandas, criando espaços
com grande valor agregado. É um perfeito modo de cobrir
uma área externa, pois amplia ou une ambientes, ao mesmo tempo que permite a passagem da luz solar, porém,
protegendo o local, móveis e objetos de intempéries naturais como vento e chuva. Sua estrutura pode variar em
cores e materiais, como alumínio e aço inox. Apesar da variedade de vidros, em qualquer cobertura, marquise e claraboia deve ser aplicado pelo menos o vidro laminado de
8 ou 10mm ou o vidro aramado, considerado um vidro de
segurança por possuir uma rede metálica de malha quadriculada incorporada à sua massa. Algumas coberturas podem ser retráteis e automatizadas para se adaptarem ao
clima e necessidades do cliente.

Guarda-corpo
Nas varandas há sempre uma oportunidade e até mesmo
necessidade de um guarda-corpo, que em vidro fica muito

mais bonito, trazendo leveza. Em áreas externas, é fundamental que as ferragens sejam resistentes à corrosão, já
que a instalação estará sujeita à chuva e intempéries.

Piscina
Algumas áreas externas podem ser extensas e comportar
uma piscina para atividades físicas ou momentos de lazer.
As piscinas de vidro são uma tendência na arquitetura contemporânea e criam projetos muito diferenciados. Uma piscina pode ser incrementada com borda infinita, desenhos
orgânicos, cascatas e a utilização do vidro em algumas
das suas extremidades, por exemplo, ou feita toda em vidro, criando um efeito mágico. A transparência traz leveza
e muita modernidade, permitindo a integração da piscina
com a casa ou com uma maravilhosa paisagem, além de
criar belos efeitos de luz sobre as superfícies. O tipo e espessura do vidro tem que ser calculado por um especialista,
pois não é simplesmente um vidro grosso e resistente que
vai suportar o peso da água. Existe uma tecnologia que envolve montagem, colas, encaixes, etc, mas é uma alternativa
diferenciada para oferecer ao cliente.
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Equipamentos de

ÚLTIMA GERAÇÃO
HÁ 13 ANOS NO MERCADO DE
ACESSÓRIOS PARA VIDRO, A
LANDY KITS PASSOU POR SUA
QUARTA GRANDE EXPANSÃO
QUE MAIS QUE DOBROU
SUA ESTRUTURA E INVESTIU
EM MÁQUINAS DE ALTA
QUALIDADE E PRODUTIVIDADE
PARA ACOMPANHAR O
CRESCIMENTO DA EMPRESA
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naugurada em outubro de 2018, a nova área da Landy Kits mais que dobrou sua estrutura, aumentando
de 1.800m2 para 4.500m2 de área construída. Uma das
motivações para a ampliação do espaço foi o crescimento da produção com nova linha de esquadrias de alumínio lançada na última Glass South America, em meados
de 2018. “Desde então, o volume de vendas e produção
só vem crescendo e demandando novos equipamentos.
Durante este um ano continuamos investindo em equipamentos de última geração”, conta Paulo Franceschelli,
diretor comercial da Landy Kits.
“Compramos mais centros de usinagem CNC, injetoras
de plástico, tornos automáticos com duplo cabeçote,
entre outros. São equipamentos digitais com controle
numérico, importados, que permitem uma produção
padronizada, com peças de qualidade e idênticas, pois
os sensores reconhecem qualquer medida fora do padrão. Demandam também menos mão de obra, o que
gera mais produtividade e competitividade comercial
com menos custo para repassar ao mercado. Assim,
conseguimos não repassar os reajustes e ter um preço
mais competitivo”, explica.

Essa é a quarta grande expansão da empresa, que iniciou as
atividades em 2006 em um pequeno galpão de 80m2, que
logo ficou pequeno e então, em 2007, a segunda sede já tinha 450m2. Em 2010 identificou-se a necessidade da terceira
mudança, desta vez já para uma sede própria e com mais
área útil. Em 2011 a Landy Kits adquiriu o terreno e iniciou
a construção do primeiro pavilhão com 1.800m2 e mudança
programada para fevereiro de 2012, como aconteceu.

Linha de esquadrias de alumínio
Líder no mercado de acessórios para envidraçamento
de sacada no Brasil e exportando para países da América Latina como Peru, Chile, Argentina e Bolívia, a Landy
Kits entrou para o mercado de esquadrias de alumínio há
cerca de um ano e meio. “Em conversa com alguns clientes identificamos que o mercado de componentes e acessórios para esquadrias existia a oportunidade devido a
grande similaridade dos produtos e processos produtivos.
Imediatamente alguns clientes sinalizaram o interesse em
adquirir esses itens se a Landy Kits desenvolvesse, por re-

conhecerem a qualidade e competitividade já nas linhas
existentes”, revela Franceschelli
Hoje a empresa passa de 1.000 itens em seu portfólio devido às possíveis ramificações de modelos e versões de todas
linhas apresentadas, considerando todas as linhas de produ-
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tos tais como roldanas, fechos, componentes e acessórios
para portas e janelas com vidros temperados, envidraçamentos de sacadas e varandas, kits box de banho, kits engenharia, kits pia, peças plásticas para linha moveleira e a linha de
esquadrias.

Processo produtivo diferenciado
Os produtos da Landy Kits se diferenciam no mercado por
toda tecnologia aplicada e sinergia das peças, graças a uma
fábrica moderna, com grande parte do processo produtivo automatizado e que possui certificação de qualidade ISO
9001 e a certificação de qualidade internacional SGS, atualizadas anualmente. Outro grande diferencial da empresa é
o controle de toda cadeia produtiva, pois fazem desde o estampo e injeção a pintura e montagem. “Tudo é feito internamente, não dependemos de terceiros”, afirma o diretor
comercial.

Crescimento constante
Com os constantes investimentos e foco na qualidade dos
produtos, a Landy Kits tem conseguido manter seu crescimento constante de 15% ao ano mesmo no período de retração do mercado. Uma das estratégias que manteve a empresa em evolução neste período de queda das vendas internas
foi a abertura para outros países, atuação que se mantém no
radar da fabricante de acessórios para vidro.
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“O objetivo é manter um crescimento controlado, conservador, para não crescer de forma desordenada e não se expor
ao risco de perder o controle do processo produtivo, desde o
desenvolvimento do produto, do processo de compra e recebimento da matéria-prima, até o atendimento ao cliente sem
perder a qualidade. Este é risco de crescer demais”, ressalva
Paulo Franceschelli.
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Seu negócio

Sua vidraçaria

NA INTERNET
Confira algumas dicas
de como divulgar sua
marca e serviços através
do marketing digital e
aumentar os resultados
de seu negócio
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M

uitos vidraceiros focam nos conhecimentos técnicos e encontram dificuldades quando montam sua
vidraçaria e precisam lidar com a necessidade de
divulgar para vender seus serviços. Além dos conhecimentos
em instalações, o vidraceiro precisa fazer a divulgação de seu
trabalho e ter um atendimento comercial adequado para garantir o sucesso de sua vidraçaria, afinal, a propaganda é a
alma do negócio em qualquer segmento.
Como hoje a maior parte dos consumidores está na internet,
este meio se tornou o principal canal de divulgação. Pesquisam mostram que mais da metade dos consumidores consultam informações online antes de fazer uma compra em
sites de buscas e nas redes sociais. E o potencial de vendas
da internet é tão grande que até o ano de 2021 as negociações por meio desse canal deverão dobrar. A internet hoje
é o ponto de partida de decisões de compra de produtos e
serviços.
Sendo assim, é imprescindível para uma empresa que quer
ter mais chances de vender estar presente no ambiente virtual. Apesar de toda abrangência da internet, permitindo o alcance de um número enorme de pessoas, uma das vantagens
de investir neste canal é possibilidade de segmentação para
atingir diretamente o público-alvo. Com o marketing digital
é possível alcançar as pessoas com seu perfil de consumidor,
e mais do que isso, no momento mais apropriado, o que aumenta as chances de cada esforço.

Site estruturado
Um site que tenha boa navegabilidade e apresente bons resultados em mecanismos de busca, um dos principais objetivos do marketing digital, precisa ser bem estruturado, programado para ser encontrados pelas palavras-chave do seu

negócio, e ter um layout que estimule e facilite a navegação.
É importante também que seja responsivo, ou seja, que o tamanho da tela se adapte aos dispositivos móveis (celulares,
tablets), para quando o visitante abrir em seu celular não
precisar ficar aumentando a tela. Sites responsivos recebem
ainda prioridade do Google.
Um bom site possui formulários, não apenas na página de
contato, mas em diversos pontos estratégicos para que possa
obter contato com seu possível cliente de diversas formas e
com facilidade. Chat também é uma outra possibilidade, mesmo que não fique 100% do tempo online. O grande objetivo
é captar o contato das pessoas que acessam o site para que
possa convertê-las em clientes.

Encontrado no Google
Fazer um site aparecer na primeira página do Google é uma
das conquistas mais cobiçadas. Afinal, a maioria dos usuários
da Internet não passa da primeira página de resultados quando buscam sobre algum assunto. Primeiro de tudo quando o
assunto é otimização do site é entender quais opções você
tem disponível para aparecer na primeira página dos resultados de pesquisa do Google. Existem duas maneiras de aumentar a probabilidade de o seu website aparecer: Anúncios
pagos, usando o Google Ads, que colocará os anúncios no
Google para você, ou organicamente, usando técnicas de otimização de mecanismos de busca (SEO).
Uma das principais estratégias para alcançar resultado orgânico é com a produção de conteúdos informacionais em
blogs dentro do site. A técnica conhecida como marketing
de conteúdo se alinha com a nova forma do consumidor
consumir informação, e publicidade tradicional cada vez
perde mais espaço quando aplicada isoladamente. Diferen-

Seu negócio
temente da publicidade direta, o marketing de conteúdo
tem o objetivo trazer informações de valor para o público.
Marketing de conteúdo não é sobre sua empresa mas sobre o que os possíveis clientes precisam e buscam de informação na internet.
Você pode, por exemplo, mostrar projetos com instalações
de vidro, com fotos atraentes, explicar os tipos de vidros
existentes no mercado, de preferência com os quais sua
empresa trabalha, e explicar a importância da segurança nos projetos com vidro. Assim, a divulgação acontece
de forma indireta, sem promover explicitamente a marca.
Ao contrário de propagandas agressivas, o intuito é atrair
o público sutilmente, fazendo com que este venha até sua
empresa quando desejar, estando assim receptivo a receber sua mensagem.

Anúncios pagos
Desenvolver um tráfego consistente de pesquisa orgânica
é, talvez, a melhor maneira de obter constantemente novos
visitantes no seu site, mas esse processo leva tempo. Então,
para o proprietário da empresa que deseja obter mais negócios rapidamente, o Google Ads é uma boa opção. Através
dos anúncios é possível alcançar resultados mais diretos,
pois com o Google Ads sua vidraçaria vai aparecer na primeira página em buscas sobre este tipo de serviço.
A estratégia é fazer as suas informações chegarem nesse
usuário facilmente, já que o Google oferece prioridade aos
resultados para a busca desejada aos anúncios pagos e o
link para o site da empresa estará no topo da lista, antes
mesmo dos resultados orgânicos. As palavras-chaves defini-
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das precisam ser estudadas e definidas de forma a serem relevantes para o seu negócio, proporcionando maior de taxa
de conversão que os concorrentes. O Google Ads também
possibilita o acompanhamento da taxa de conversão das palavras-chave selecionadas para cada campanha, permitindo
ajustes necessários na estratégia de marketing digital.

Não se esqueça do e-mail
Uma das formas se comunicar com esses contatos é através
de e-mail marketing. Nem todos os seus clientes em potencial estão nas redes sociais ou são leitores ávidos de blogs,
mas praticamente todos eles usam e-mails regularmente.
Por isso, esta ferramenta não deve ser esquecida. Quando
se trata de B2B, o e-mail ainda é o canal de comunicação
mais rápido e o mais eficaz para receber e transmitir dados.
Além disso, o retorno de investimento do e-mail marketing
é duas vezes maior do que a média de todos os outros esforços de publicidade online.

Redes sociais em alta
Estar presente de maneira profissional e eficiente nas redes
sociais não é mais uma opção, mas uma necessidade das
empresas que visam atrair e fidelizar novos clientes para
seu negócio, através desses canais a sua empresa pode desenvolver um relacionamento duradouro com seus clientes,
ofertar produtos, enviar comunicados e aumentar a visibilidade de seu negócio. As redes sociais podem trazer muitos
benefícios para uma empresa, por isso é importante sempre
tirar boas fotos de suas obras e postar dicas de aplicação do
vidro em suas páginas do facebook ou instagram.

feiras e eventos

Vidros na

CASACOR PE

Arquitetos apostam no uso
do material para reduzir o
consumo energético, otimizar
os recursos naturais e
integrar ambientes

A

ecoarquitetura é uma tendência bastante valorizada
nos ambientes que compõem a Casa Cor Pernambuco 2019. Em destaque, a versatilidade do vidro aparece nos projetos da mostra proporcionando a integração
de espaços com transparência, a luminosidade natural e a
redução do consumo de recursos energéticos.
Percorrendo os corredores do casarão de número 1112 da
Avenida 17 de Agosto, em Casa Forte, onde o evento acontece até o dia 03 de novembro, o público poderá se inspirar
com as diversas formas de aplicação de produtos da Vivix
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Vidros Planos, empresa do Grupo Cornélio Brennand, em 23
espaços da mostra, entre lofts, livings, salas, estúdios, lojas,
cafés e até cinema.
De forma inovadora, criativa e sustentável, os vidros de destaque são das linhas Vivix Performa (vidros de proteção solar),
Vivix Spelia (espelhos), Vivix Decora (vidros pintados) e Vivix
Lamina (vidros laminados de segurança). Aplicados em cômodos internos, externos e em objetos decorativos, os produtos
Vivix proporcionam a integração de ambientes, transmitem a
sensação de amplitude, equilíbrio e leveza aos espaços.

Espaço Gourmet Copergás
Assinado pelas arquitetas Adriana Porto e Luciana Neves, do
escritório Porto Neves Arquitetura, o Espaço Gourmet Copergás é destinado a receber eventos gastronômicos que integrarão os chefs e o público de forma intimista. “Utilizamos
o espelho da linha Vivix Spelia na porta pivotante de acesso
ao depósito na intenção de disfarçar a presença da mesma

e torná-la um elemento mais decorativo. Usamos também
os vidros temperados da Vivix nas laterais do caminho de
fogo que contorna o espaço, como elemento de marcação
do acesso. Além das tochas, fizemos quatro cúpulas de vidro
temperado que servem como luvas para tochas a gás que
também marcam o acesso ao espaço”, detalha Adriana Porto.

Espaço do Sentir Arauco
As arquitetas Bruna Lobo, Danielle Paes Barreto e Soraya Carneiro Leão, do escritório arqMULTI, assinam o Espaço do Sentir Arauco.
No local, predominam tons pastéis com uma
proposta clean, a valorização de elementos
naturais e integrados para compor um lugar
de trabalho acolhedor. A ideia é mostrar um
novo jeito de viver e trabalhar. Locais mais
confortáveis, amplos, claros, integrados à natureza são tendência entre profissionais. “Ter
a Vivix como nossa parceira na casa Cor Pernambuco 2019 é maravilhoso, pela seriedade
com que a empresa trata seus clientes através dos seus produtos, desde a excelência
no atendimento até a busca frequente por
novidades e tecnologias avançadas. No nosso espaço, utilizamos os produtos da linha
Vivix Performa duo bronze para cobertura e
fechamento, o Vivix Lamina translúcido para
divisórias e o espelho redondo da linha Vivix
Spelia incolor”, explica Bruna Lobo.

Café
O espaço Café, assinado pela arquiteta Sandra Bione, tem
os vidros da linha Vivix Performa duo bronze aplicados na
fachada, em um trecho do teto e na vitrine da bancada de
atendimento e exposição de doces. “O vidro da Vivix foi um
achado. Ficou super bem aplicado no conceito do projeto,

só veio a agregar. E utilizando o vidro na fachada conseguimos manter o ambiente com iluminação agradável, temperatura confortável. Não estamos utilizando cortinas, porque
a utilização do vidro já atende a necessidade de sombra”,
conta a arquiteta Sandra Bione.

Cinema Zafiro
O Cinema Zafiro, assinado pela Poligonus, cria assim
uma experiência sensorial inédita para o conforto
de uma casa. “O vidro da linha Vivix Performa Duo
bronze está aplicado na nossa fachada, criando um
tom de mistério para o ambiente ao dar uma visão
parcial da área interna. Além do apelo estético, tam-

bém promove muita eficiência energética pela tecnologia envolvida em sua fabricação”, explica a arquiteta Manoela Pires. Já no interior do ambiente, a
essência do cinema se faz onipresente a partir da interação entre luz, imagem e som, consolidando um
espaço singular e de imersão em uma tela de 200”.
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Estúdio da Empreendedora

O Estúdio da Empreendedora é assinado pelo escritório
Amaral Tenório + Arquitetos, do arquiteto Rafael Tenório.
Com área total de 40 m², o ambiente é uma morada de
uma mulher moderna e antenada. O projeto integra cores, texturas, peças de design, artesanato e vegetação,
tudo pensado nos mínimos detalhes para passar a sensação de que é possível viver perfeitamente bem em um

espaço reduzido. “Com tudo isso em mente, a escolha do
vidro foi essencial. O acabamento do Vivix Performa cinza
foi a dose certa de tecnologia e modernidade que o projeto pedia. Tanto na fachada, quanto no banheiro, que é
onde os vidros estão sendo aplicados, o VivixPerforma garante a entrada de luz e permeabilidade visual, sem tirar a
privacidade do espaço”, ressalta o arquiteto.

Espaço Zen Deca
O Espaço Zen Deca, assinado pelo arquiteto André Carício, traz uma proposta atemporal
e contemporânea, tendo como destaque uma escultura do artista homenageado Francisco
Brennand. “Os vidros da Vivix Lamina incolor entraram como uma forma de unir essa atmosfera do interior com a exterior, trazendo o conceito de arquitetura que criamos para o
espaço. Então a transparência do vidro foi importante no nosso projeto para que pudéssemos integrar a área externa com o espelho d’água, com a escultura de Brennand, com os
demais artigos do interior do nosso espaço”, explica André Carício.

Living Coral
O espaço assinado pela arquiteta Ana Cristina Cunha aposta no aconchego e no uso da cor. O Living
Coral tem 120 m², onde predominam nas paredes os tons cinza, verde e terra. A obra do Living Coral
preza pela sustentabilidade. A arquiteta Ana Cristina Cunha desenvolveu ao máximo uma construção
seca, com o mínimo de resíduos. “Estamos usando o vidro de segurança da linha Vivix Lamina incolor
na fachada, transmitindo um visual mais moderno a essa construção da década de 80. Com a transparência do vidro, cria-se uma relação entre a área interna e externa, sendo um aconchego tanto para
quem está fora como para quem está dentro do espaço. O passeio se torna muito agradável. Além de
que o uso do vidro também está muito ligado à sustentabilidade, pois permite a entrada da luz solar,
reduzindo a quantidade de iluminação artificial. E como o vidro é um elemento neutro, podemos realçar as cores do ambiente”, explica Ana Cristina Cunha.
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Joalheria ME
A arquiteta Elisa Coelho participa pela primeira
vez da Casa Cor PE 2019 assinando a Joalheria
ME / por Duda Queiroz. O projeto tem uma pegada autoral, contemporânea e monocromática.
A joalheria está toda banhada pelos vidros da
Vivix, como explica a arquiteta Elisa Coelho: “A
fachada toda no Vidro Vivix Perfoma Cinza dá
o toque de sofisticação e mistério da caixa de
joias. Internamente, os vidros da Vivix incolor
e o espelho da linha Vivix Spelia estão presentes nos expositores das joias, arrematando com
muita elegância o ambiente”.

Refúgio Arbor
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O espaço Refúgio Arbor é uma parceria entre o arquiteto Paulo Carvalho, do escritório Selvagen Arquitetura, e a arquiteta Luiza Nogueira. Como os mesmos descrevem, é um ambiente que conecta o pensamento crítico e convidativo,
apresentando um universo de possibilidades a todos que mergulharem no Refúgio. O espaço dará um novo uso à antiga
piscina do casarão, indo além da superfície, transformando-a em um espaço de reflexão e transformação. “Os vidros da
linha Vivix Performa bronze, com proteção solar, foram usados para proporcionar uma boa sensação térmica filtrando a
luz solar, trazendo conforto ao ambiente e integrando os espaços interno e externo. É um convite para entrar e desfrutar
de um espaço sensorial e cheio de experiências”, explica Luiza Nogueira.

Sala de Receber

As arquitetas Márcia Nejaim e Suzana Azevedo, do Nejaim Azevedo Arquitetos, assinam o espaço Sala de Receber. “A parede espelhada com
o Vivix Spelia bronze amplia o espaço aumentando a profundidade e
confere um toque de sofisticação ao ambiente, onde a vegetação tropical domina e conscientiza sobre a importância da preservação das
nossas florestas”, conta a arquiteta Suzana Azevedo.
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Sala do Sonhar

Os arquitetos Zezinho e Turíbio, do escritório Santos & Santos, batizaram o ambiente assinado por ambos como Casa de
Sonhar. Em uma área total de
65 m², o espaço transmite uma
sensação de amplitude quando utiliza espelhos da linha Vivix Spelia incolor nas paredes
transversais. “Nós tentamos
sair um pouco do convencional e interligar os dois espaços.
O espelho entra como um elemento de expansão e ao mesmo tempo é utilizado como um
ponto de ligação entre um ambiente e o outro, proporcionando um efeito reflexivo. Em uma
linguagem mais lúdica, o nome
Casa de Sonhar vem da sensação de que as coisas de sonhar
não têm fim”, detalha Turíbio.

Sala Íntima
O ambiente Casa Arquitetura tem assinatura das arquitetas Aline Nascimento, Clara Rodrigues e do arquiteto Rodrigo Cardoso, que estreiam
este ano na Casa Cor Pernambuco. O espaço, como conceito geral, é uma
transição entre a área íntima e a social de uma casa, tendo como principal função o convívio familiar. “O uso dos espelhos Vivix Spelia é destaque
no projeto. Aplicados em uma faixa acima dos painéis, os espelhos foram
adaptados como elemento arquitetônico, na intenção de criar uma sensação de continuidade no ambiente”, explica Rodrigo Cardoso.

Terraço Ametista
A leveza do vidro transparente, unida a uma estrutura em madeira natural, compõe o Terraço Ametista, assinado pela arquiteta Juliana da Mata,
que se integra à natureza circundante na casa, dispondo ainda de um deck
com estar, piscina, gourmet e jardim, totalizando 150m². “As nuances da
pedra Ametista foram o ponto de partida, com o tom da piscina inspirada
em um rio, sua cor e misticismo estão presentes e dão nome ao ambiente.
O equilíbrio de elementos delicados e brutos, conferem sofisticação e aconchego marcantes no nosso projeto. O Terraço Ametista é um convite ao relaxamento, com o uso de espelhos da linha Vivix Spelia bronze, vidros das
linhas Vivix Performa Bronze e Vivix Lamina Incolor, que são misturados a
móveis de design e peças de arte popular”, detalha Juliana da Mata.
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Varanda do Salão
O espaço Varanda do Salão é assinado pelo Estúdio Noi Arquitetura, das arquitetas Anely Camarotti, Flávia Ebrahim e Roberta Reis. “O nosso desafio foi mostrar as diversas formas de se utilizar
a varanda, de estar e gourmet. É um espaço super confortável e de reconexão com a natureza,
com a nossa história, com a nossa cultura. Temos plantas de diversas alturas na varanda e a cor
predominante é o verde. É um ambiente para nos sentirmos em casa, o nosso espelho, a nossa
personalidade”, explica a arquiteta Anely Camarotti. A transparência do vidro incolor Vivix está
sendo usado no fechamento da varanda. “Sem o vidro nós não mostraríamos todas essas possibilidades de varanda”, acrescenta a arquiteta.

Cubo de Vidro

Em projeto sofisticado e inovador assinado pelos arquitetos Luiz Dubeux e João Vasconcelos, sócios do
escritório Dubeux Vasconcelos Arquitetura, o restaurante Reserva Vivix, assinado pelo Tapa de Quadril, é o
ambiente de destaque da Casa Cor PE 2019, ocupando
a maior área da 22ª edição da mostra com 150 metros
quadrados. A integração com a natureza externa que
abraça o restaurante é proporcionada pelo uso do vidro da linha Vivix Performa Duo, na cor verde intenso,
52 www.vidroimpresso.com.br

que compõe toda a fachada da edificação, inclusive o
teto, causando um efeito de transparência ou reflexo,
a depender do foco da luz do dia. O grande diferencial
arquitetônico do projeto é unir sustentabilidade, sistemas construtivos limpos, tecnologia de ponta, mobiliário exclusivo e estética contemporânea em sua concepção.
Ao cair da noite os visitantes serão surpreendidos, quando em uma ilusão de ótica poderão enxergar o restau-

rante Reserva Vivix flutuando no espaço. É que a estrutura da edificação é suspensa a 30 cm do piso e rodeada
por uma fita de LED que será acesa à noite, proporcionando a impressão de que o estabelecimento está solto
no ar, como um cubo de vidro flutuante. “O efeito se
torna ainda mais mágico com a tonalidade do verde intenso do vidro Vivix Performa Duo, que transmite leveza
à proposta do restaurante”, ressaltam os arquitetos Luiz
Dubeux e João Vasconcelos.
Apostando no conceito de explorar ao máximo a verdade dos elementos naturais na construção e na ambientação do espaço, preservando 100% a vegetação existente,
o restaurante foi locado entre as árvores do casarão, valorizando os coqueiros e as mangueiras presentes. “Nós
acreditamos que o projeto tem uma vida longa quando
utilizamos a verdade dos materiais. Estamos utilizando
vidro, madeira, o verde da natureza e a água. Evitamos o
‘fake’ que hoje em dia existe muito. O projeto tem atemporalidade quando os materiais são naturais”, explicam
os arquitetos.
Os métodos utilizados para tirar o projeto do papel em
curto prazo também chamam a atenção do setor de arquitetura e construção. Em apenas 40 dias, a dupla de
arquitetos iniciou a instalação e entregou o restaurante
Reserva Vivix à Casa Cor PE, com estrutura totalmente
montada e decoração concluída, graças ao uso de modernas tecnologias.
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“Fizemos um link da nossa forma de enxergar a arquitetura com o projeto do restaurante. O nosso estilo é uma arquitetura muito limpa, muito direta, sem firulas. Tudo tem
um motivo de estar ali, cada material escolhido, cada elemento tem uma razão de ser. Buscamos uma composição
estética mais equilibrada, mais funcional, e proporcionamos soluções construtivas aos projetos. Então, entregamos
um restaurante completo em apenas 40 dias de forma prática, rápida e sustentável”, detalham os arquitetos.
Logo na entrada do restaurante Reserva Vivix há uma cascata de água recepcionando os visitantes da mostra, em
uma experiência multissensorial. O som da queda das
águas se faz música aos ouvidos, um verdadeiro convite
a mergulhar no espaço. Adentrando o ambiente, na lateral, uma adega de vinhos poderá ser vista dentro e fora do
ambiente, com abertura que permite a visão das garrafas
de ambos os lados, efeito esse proporcionado pela transparência do vidro Vivix Performa Duo que rodeia toda a fachada do restaurante.
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Continuando o passeio temos um bar espaçoso, com um
painel escalonado revestido pela pedra natural e brasileira
Quartzito Silver, em diferentes tons de cinza, e o vidro da
linha Vivix Decora preto em uma proposta mais intimista.
No lounge haverá uma parede toda de espelho da linha Vivix Spelia na cor cinza, para dar uma alongada no espaço.
O mobiliário desse ambiente, todo na cor preta, é assinado
pelo designer Jader Almeida.
O piso em porcelanato fosco do salão principal é listrado
nas cores cinza e azul marinho, fazendo um contraste harmônico entre o brilho do vidro e a opacidade da cerâmica.
Das doze mesas que acomodam os visitantes no salão, três
são assimétricas, e todas são feitas de vidro laminado da
linha Vivix Lamina translúcido. Todo o resto do mobiliário
foi pensado em tons de azul, para reforçar a dobradinha
azul e branco com as mesas. Ainda no salão principal, os
pendentes que também têm assinatura dos profissionais,
terão a aparência de uma “chuva de diamantes”, com o
emprego de mais de 30 unidades deles.

VOCÊ MERECE
O MELHOR!

1°

41 32897755

WWW.SAFIRAFER.COM.BR

WWW.METTALLFLECK.COM
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simpovidro

Enotel Porto de Galinhas

2019

Enotel Porto de Galinhas: O resort cinco estrelas oferece
uma experiência completa de lazer aos visitantes

A 14ª edição
do congresso
será realizada
de 7 a 10 de
novembro no
Enotel Porto
de Galinhas,
em Recife
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O

rganizado a cada dois anos pela Abravidro em
diferentes regiões do Brasil, o Simpovidro é um
evento que reúne em um ambiente descontraído
centenas de profissionais vidreiros e suas famílias para
palestras, networking e lazer. O simpósio recebe participantes de todo o país e de diversas partes do mundo e é uma
grande oportunidade para se relacionar com atuais ou futuros clientes, trocar informações e fechar negócios.
A 14ª edição do congresso será realizada de 7 a 10 de novembro no Enotel Porto de Galinhas, em Ipojuca (PE). Localizado em frente a uma praia de areia branca e com piscinas naturais de águas claras e mornas, o resort 5 estrelas
all inclusive oferece experiências incríveis aos seus visitantes
— incluindo restaurantes e bares temáticos, um amplo
complexo de piscinas e SPA. Está localizado a somente 60
km do aeroporto Internacional dos Guararapes, em Recife,
e a 2,5 km da Vila de Porto de Galinhas.

Conteúdo do congresso

U

m dos grandes atrativos do congresso são as
apresentações realizadas por personalidades
inspiradoras. No dia 08 de novembro, Arthur
Igreja Arthur, um dos A’s da plataforma de conteúdo
AAA, junto de Ricardo Amorim (do Manhattan Connection) e Allan Costa, vai falar sobre a digitalização e seus
impactos no consumo e nos negócios.
Sob o tema Aprendendo a aprender: os desafios da
indústria 4.0., o Simpovidro recebe ainda em seu primeiro dia de palestras o cientista político e comentarista da rádio CBN Carlos Melo, que também é mestre e
doutor pela PUC-SP e professor do Insper nas áreas de
sociologia e política (graduação) e estratégia e política
(mestrado).
Já Luiz Felipe Pondé, Filósofo, professor, colunista da
Folha de S. Paulo e autor de 12 livros, considerado um
dos mais provocadores pensadores brasileiros contemporâneos, vai falar sobre o futuro da ética e da sociedade. No dia 09 de novembro é a vez de Sol Camacho,

mestre em arquitetura e design urbano pela Harvard
University (EUA), fundadora do escritório internacional Raddar e diretora cultural do Instituto Bardi/Casa
de Vidro, que abordará as tendências do vidro na arquitetura.
O fundador da Escola de Economia de São Paulo da
FGV, Fernando Garcia Bacharel, que também é doutor
em economia pela Universidade de São Paulo (USP),
será um dos participantes do segundo dia de palestras com o tema as perspectivas para a construção civil em 2020 e o impacto disso na cadeia vidreira.
A 14ª edição do Simpovidro contará ainda com a presença de William Waack, um dos mais importantes profissionais do jornalismo brasileiro, que atuou nos principais veículos de comunicação e foi vencedor do Prêmio
Esso por duas vezes. Formado em jornalismo pela USP e
em ciência política, sociologia e comunicação pela Universidade de Mainz (Alemanha), o comunicador falará
do cenário político e econômico para o ano de 2020.

A última edição, realizada no Costão do Santinho
Resort, em Florianópolis, recebeu 516 participantes
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Vidros

MUTANTES
VIDROS POLARIZADO
TRAZEM TECNOLOGIA
E SOFISTICAÇÃO
AOS AMBIENTES,
PROPORCIONANDO
CONFORTO E
ECONOMIA DE ENERGIA
COM O CONTROLE DA
TRANSPARÊNCIA
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U

ma das grandes tecnologias que surgiram no
mercado vidreiro é o vidro polarizado, um vidro que muda de cor controlando o nível de
transparência e privacidade desejada pelo usuário com
apenas um toque. “O processo se dá pela passagem
de energia elétrica. Essa liberação pode ser através de
um toque manual (via interruptor) ou ligado a uma automação”, menciona Andreia Santana, especificadora
técnica da PKO do Brasil, que produz o vidro polarizado Privacy Glass.
O Privacy Glass é feito em um processo de laminação
de dois vidros com um filme de cristal líquido com
polímeros dispersos. Dessa forma, quando ligado, as
moléculas se organizam em uma direção específica,
tornando-o incolor. Quando o dispositivo é desligado,
volta a sua condição original, de branco translúcido.
“O vidro polarizado funciona através de uma tecnologia que permite alternância da privacidade, isso se
dá ao fato de ter uma película de LCD entre os vidros.

Vidros

MUTANTES
Quando sem energia as moléculas estão desalinhadas,
barrando a visibilidade, e quando energizadas se alinham
permitindo a visibilidade”, explica Andreia.
Aplicado de um modo geral em locais que requerem privacidade ou limitação de visão, como hospitais, maternidades, clínicas, salas de reunião, ambientes residenciais e
restaurantes, pode também pode ser utilizado como uma
camada de micropersiana para substituir cortinas nas fachadas, proporcionando facilidade de limpeza, manutenção e a alta durabilidade.
Pela camada condutora de cristal líquido a corrente elétrica
aplicada ao vidro também podem ser reproduzidas outras
imagens, funcionando como uma tela de computador. De
acordo com a especificadora técnica da PKO do Brasil, o Privacy Glass também possibilita a utilização racional dos espaços e a criação de ambientes tecnológicos. “Ao ser receber
projeção, o vidro proporciona maior qualidade da imagem
projetada, por ter em sua composição cristal líquido, podendo ainda ser feito sob medida para projetos especiais”.
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Vidros termocrômico e eletrocrômico
Os vidros termocrômico e eletrocrômico são semelhantes
ao vidro polarizado e por isso bastante confundidos. Porém,
eles funcionam de maneira um pouco diferente. O vidro eletrocrômico modifica sua transparência ao apertar, de forma
manual ou automática, um botão para liberar energia. O
processo acontece através de materiais eletrocrômicos e o
nível de transparência pode ser controlado.
Já o vidro termocrômico é sensitivo ao calor propriamente
dito e muda de cor conforme a luminosidade. O vidro é feito
com uma ou mais chapas de vidro recebe uma película de
PVB com tecnologia especial termocrômica que altera a sua
cor de acordo com a mudança de temperatura.
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Quando a luz solar entra em contato com o vidro, a película absorve o calor e se torna mais escura. Em dias nublados
e durante a noite o vidro continua transparente. Sua vantagem em relação ao polarizado e eletrocrômico é que o vidro
termocrômico independe de eletricidade ou ação humana
para mudar de cor e transparência.
Estas são tecnologias ainda caras no Brasil e pouco utilizadas, mas com grande potencial de crescimento, já que traz,
por outro lado, economia de energia com a luz elétrica e,
principalmente, com o uso menos intenso do ar condicionado. Também proporcionam redução do uso de água quando
substituem a aplicação de uma cortina ou persiana.
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Ecológico e

Crédito fotos: Adler Resorts

MINIMALISTA

O

Adler Hotel Group concluiu a construção de um
novo hotel ecológico minimalista nas montanhas
Dolomitas, na Itália. Chamado Adler Lodge Ritten,
o projeto está localizado no planalto de Ritten, próximo
da histórica ferrovia que corta a região. O hotel foi projetado para se mesclar à floresta circundante e conta com
as fachadas envidraçadas para promover essa interação
com as estruturas rurais típicas dos alpes. São 20 chalés
individuais localizados em volta de um lago.
O projeto foi construído com madeira local e possui ainda dois edifícios de suítes. As acomodações incluem saunas privadas e varandas ou terraços. No edifício central
do hotel, os hóspedes têm acesso ao átrio, bar, restaurante e spa. Além disso, o Adler odge Ritten atende aos padrões Klimahaus, que adota rígidas medidas de proteção
ambiental e conservação de energia.
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MeuVidraceiro.com.br
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