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palavras publicadas nessa coleção são 
o registro histórico da evolução das 
esquadrias e fachadas de alumínio, as 
lutas e iniciativas da AFEAL em defesa 
do setor que representa. 

Uma nova etapa de valorização da 
mídia própria da associação é inicia-
da, agora, pelo presidente Lucínio 
Abrantes dos Santos. Esta edição 
fecha um ciclo e, já na próxima, o                                    
INFORMATIVO AFEAL ganhará ver-
são para web, tablets e smarthphone, 
além da impressa com novo formato e 
layout. “Desejamos fazer desse veícu-
lo de comunicação, destinado ao setor 
de esquadrias e fachadas de alumínio, 
e os arquitetos e construtores, uma 
revista on line, com conteúdo perti-
nente e belo padrão estético”, anteci-

pa o presidente. A nova mídia coincide 
com a criação, em fase final de pro-
dução, do manual de identidade visual 
da AFEAL e do lançamento, durante a 
FESQUA 2012 do Congresso Interna-
cional de Esquadrias. Promovido pela 
associação, o evento trará a São Pau-
lo, em outubro de 2013, entidades se-
toriais de diversos países e arquitetos 
consagrados internacionalmente.

‘Ilha’ AFEAL 

Na FESQUA 2012, a AFEAL terá a 
maior participação em área e ativida-
des desde a criação da feira, em 2001. 
Empresas qualificadas no PBQP-H, 
participantes do PSQ – Programa Se-
torial da Qualidade das Esquadrias de 
Alumínio mostram os seus produtos 
em uma das três áreas da ‘Ilha’ AFEAL, 
equivalente a 30% dos 400 m² totais. 
“A mostra cria a oportunidade para 
arquitetos, engenheiros, construtores 
e consultores de conhecer de perto 
esquadrias de alumínio com qualidade 
comprovada, produzidas pelo setor. 
Aproxima o especificador do forne-
cedor, encurtando caminhos”, desta-
ca Lucínio A. dos Santos, lembrando 
que esta edição da feira contará com 
a ampla presença de arquitetos que 
participam do Seminário Internacional 
NUTAU, promovido pela FAU – Facul-
dade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo. 

Um amplo estande de 144 m² será 
dividido entre empresas tradicionais 
do setor - AluService, Boltinox, Divinal 
e Inoxpar. E, finalmente, a área insti-
tucional da AFEAL, com 132 m², reuni-
rá ambientes como auditório para 20 
pessoas; salas de reuniões; e lounge, 
ponto de encontro de empresários e 
profissionais da cadeia produtiva e 
local de exposição de tecnologia. “O 
auditório da ‘Ilha’ sediará a primeira 
reunião do recém-criado Fórum Ibero-
-americano de Esquadrias, constituído 
pelas associações nacionais do setor 
do Brasil, Espanha, Colombia, Portu-
gal, Chile e México. Ali será eleito o 
presidente do organismo e consolida-

Paredes de concreto e o mercado de esquadrias

Norma de Desempenho, modesta mas factível

A integração da cadeia produtiva de padronizados

O INFORMATIVO AFEAL che-
ga à sua edição número 100. Criado 
pelo então presidente da associação, 
Antonio Molina Spina, passaram-se 
14 anos desde a publicação inaugural, 
que, ainda tímida com apenas qua-
tro páginas e dirigida aos associados, 
alertava em matéria de capa para os 
riscos da produção de esquadrias no 
canteiro de obras. Em 2005, refor-
mulado sob a presidência de Roberto 
Papaiz, dobrou para oito páginas, com 
projeto gráfico mais sofisticado e tira-
gem de 11 mil exemplares. Distribuído 
nacionalmente pela revista Finestra, 
passou a se comunicar com o mercado 
da construção civil. As quase 350 mil 
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Editorial

Boa leitura!

Lucínio Abrantes dos Santos
Presidente

do o regimento interno”, adianta Fer-
nando Rosa, gerente-geral da AFEAL. 
Outro fórum que também se reunirá 
no local é o dos Gerentes dos PSQs, 
envolvendo a presença de lideranças 
setoriais e do Ministério das Cida-
des. Estão confirmadas visitas à ‘Ilha                                                
AFEAL’ de delegações de empresários 
de diversos países, entre eles Esta-
dos Unidos, Alemanha e Espanha, que 
continuam aportando no Brasil para 
prospecção do mercado nacional. 

Um experimento inédito estará em 
permanente funcionamento no es-
tande institucional da associação 
para demonstrar o isolamento térmi-
co propiciado por perfis de alumínio 
com thermobreack. Duas janelas de 
alumínio da Hydro – uma com e ou-
tra sem thermobreack da Techoform 
– instaladas num pórtico receberão, 
em uma de suas faces, calor emitido 
por um aquecedor de ambiente. Um 
medidor de calor comprovará a ate-
nuação térmica daquela que incorpora 
essa solução e tudo será transmitido 
por um circuito fechado de imagens a 
um monitor, identificando através de 
cores as temperaturas de cada uma 
das esquadrias. Outro experimento 
com perfis de thermobrack sobre uma 
bandeja de gelo seco.

Haverá, ainda, uma fachada com cé-
lulas fotovoltaicas, da Schuco, e uma 
pequena casa que terá nas janelas 
película que reduz em até 9 ºC a en-
trada de calor. Outra esquadria tam-
bém com placa fotovoltaica produzirá 
energia suficiente para fazer funcionar 
eletroportáteis plugados em sua base. 
A Reinstal vai instalar no estande da 
AFEAL uma fachada com sistema de 
automação da Somfy que abre as es-
quadrias maxim-ar em 90º. O braço 
pantográfico é da GU. A 3M fornecerá 
uma ‘casinha’ com películas aplicadas 
nos vidros, que reduzem a transmi-
tância térmica. E a Atenuasom produ-
zirá uma janela acústica e uma ‘janela 
do futuro’.

Ações internas

A AFEAL lança durante a FESQUA 
uma série de produtos dedicados ao 
setor. Entre eles, o ‘Mapeamento de 
Cargos e Funções’, resultante de le-
vantamento feito em 12 empresas as-
sociadas. Fernando Rosa explica que o 
mapeamento oferece conteúdo para a 
contratação de profissionais, de acor-
do com a competência para as várias 
funções de uma indústria de esqua-
drias. E, mais: padroniza a denomina-
ção e o perfil do cargo. Os associados 

à AFEAL receberão um link e senha 
para acessar, no site da entidade, a 
página que publica o trabalho - os não 
associados, vão pagar uma taxa. 

Será lançada a Biblioteca Digital da 
AFEAL, ferramenta de web que reúne 
o conteúdo ampliado da página Es-
quadrias de A a Z, publicada no site da 
associação. “Os textos refeitos e mais 
técnicos, e um número maior de ver-
betes, serão ilustrados com imagens 
em 3D e interativas, além de exibir 
vídeos relativos aos temas”, explica o 
gerente-geral. 

A ‘Serralheria Digital’ é outro lança-
mento a ser feito na ‘Ilha’. São exem-
plos ideais de layouts de fábricas de 
esquadrias de alumínio padronizadas 
e de especiais. “O visitante da serra-
lheria consegue visualizar a marca das 
máquinas e equipamentos. Tendo in-
teresse em adquirir, é só clicar no ca-
tálogo on line para conhecer a linhas 
de produtos dos fornecedores”, diz. 

Voltado para o arquiteto e o consumi-
dor final, o canal ‘Tipologia Certa’ levará 
o internauta a um passeio pelos vários 
ambientes de uma residência, permi-
tindo que ele substitua as esquadrias a 
partir da biblioteca de tipologias. 

Será lançada, também, a platafor-
ma de ensino à distância desenvolvida 
pela AFEAL. “Optamos por ter, num 
primeiro momento, programas grava-
dos hospedados num micro-site vin-
culado ao portal da associação, que 
permitirá ao aluno enviar perguntas 
ou fazer dowload de palestra”, acres-
centa Fernando Rosa. No estande, 
será divulgado o Treinamento Profis-
sional Online, resultado de recente 
parceria feita com a Catho Educação 
Executiva, inclusive com a presença 
de representantes da companhia. 

Durante a feira, a AFEAL formalizará 
a doação à Universidade Presbiteriana 
Mackenzie de uma câmara simulado-
ra de ensaios, com esquadrias doadas 
pela Axiwil, que integrará o laboratório 
de materiais de construção civil, com a 
função de aula prática. Por fim, a as-
sociação está apoiando o projeto ‘Sus-
tentabilidade Humana’, mantido pela 
Inoxpar – empresa associada - dentro 
do programa ‘Violência é uma Droga’. 
“Trata-se da construção de um pórtico 
que conterá ‘Uma Janela para a Paz’. 
Na entrada da feira, os visitantes se-
rão convidados a acionar um botão que 
acende uma luz para a Paz. Essa janela 
terá um comutador que contará todos 
os votos. Além disso, os expositores 
serão instigados a produzir uma frase 
pela Paz, que serão exibidas num gran-
de mural”, finaliza.                 

A atualização dos conhecimentos dos pro-
fissionais de arquitetura e construção civil a 
respeito de tudo o que há de novo e dispo-
nível no mercado brasileiro é tarefa diária e 
de fôlego. O INFORMATIVO AFEAL, um dos 
canais de comunicação da associação com 
o mercado, comemora sua centésima edi-
ção e antecipa importantes mudanças que 
virão ainda este ano. Mídia própria do se-
tor de esquadrias e fachadas de alumínio, 
há 14 anos publica matérias e entrevistas 
que aprofundam aspectos vinculados à 
qualidade, normas técnicas e tecnologia, 
como contribuição para a especificação e 
compra do produto mais adequado para 
cada projeto, cada obra. 

Mais do que estratégia, é nosso dever 
esclarecer o mercado da construção civil 
através de iniciativas como as que serão 
apresentadas na FESQUA 2012 – a maior 
feira de esquadrias e fachadas da América 
Latina (matéria de capa). Das sofisticadas 
soluções geradoras de energia como os 
painéis fotovoltaicos aplicados às fachadas 
até os avanços qualitativos das empresas 
qualificadas pelo PBQP-H, passando pela 
reunião no Brasil do Fórum Ibero-america-
no de Esquadrias, a AFEAL prepara a mais 
ampla grade de lançamentos e eventos. 
Destaque para a apresentação da inédita 
Proposta Técnica, que terá a função de ba-
lizar as compras e contratos de esquadrias 
e fachadas de alumínio pelas construtoras.

Há dois anos, quando da realização da 
última edição da FESQUA, a Norma de 
Desempenho (NBR 15575) prometia, em 
meio a muita polêmica, a exigência de iso-
lamento acústico para as edificações. Toda 
a cadeia produtiva se debruçou sobre a 
questão e o nosso setor investiu na prepa-
ração da parte 4 da ABNT NBR 10821, que 
cria a classificação de isolamento acústico 
e térmico para as esquadrias. Uma vitória 
importante para o consumidor brasilei-
ro que, temos a certeza de que marcará 
definitivamente o salto que daremos para 
uma engenharia à altura do país que pre-
tendemos. 

Um salto para         
o presente
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PSQ

A integração da cadeia produtiva de padronizados
O segmento de janelas padronizadas 

do PSQ – Programa Setorial da Quali-
dade das Esquadrias de Alumínio vive 
um momento de ‘virada’. A começar 
pelo crescimento no número de par-
ticipantes: entre maio e agosto des-
te ano, foi registrada a adesão de 20 
novos fabricantes, que se somam às 
23 empresas já presentes. Entre os 
‘entrantes’ estão seis tradicionais fa-
bricantes de janelas e portas de aço 
do interior de São Paulo, que expan-
diram sua produção para os produ-
tos em alumínio - exigência dos seus 
clientes. Assim, preservam seu espaço 
no mercado e otimizam a frota de en-
trega que fornece para lojas de todo o 
país. Os fabricantes de esquadrias es-
peciais atingem 41 qualificados e ou-
tros 14 em credenciamento, além de                     
seis sistemistas. 

Mas não se trata apenas de números 
e, sim, do aprofundamento da busca 
pela qualificação das esquadrias pa-
dronizadas, processo já iniciado atra-
vés de uma série de ações para a in-
tegração da cadeia produtiva. Ou seja, 
o programa começa a incluir os extru-
sores que fornecem perfis para o seg-
mento. “Ao entrarem para o programa, 
esses fornecedores passarão a pro-
duzir perfis em conformidade com as 
normas técnicas, homologando linhas 
para os chamados ‘produtos alvo’ - ja-
nelas de correr de duas, três, quatro 
e seis folhas - e, paulatinamente para 
as demais tipologias”, explica Edson 
Fernandes, gerente Nacional do PSQ. 
Historicamente, são empresas que for-
necem perfis para diversos segmen-
tos, desde box à mobiliário. A mobili-
zação já conquistou os seis principais 
fornecedores, que passam a se reunir 
com os fabricantes de esquadrias pa-
dronizadas para o desenvolvimento de 
perfis, desde o projeto até as ferra-
mentas de extrusão em conformidade 
com as normas técnicas. Depois, virão            
os catálogos.

“Com o tempo, esses extrusores de-
vem substituir as linhas que não têm 
compromisso técnico e normativo por 
outras homologadas”, afirma o geren-
te, acrescentando que essa é uma exi-
gência dos fabricantes de esquadrias 
para continuarem comprando desses 
fornecedores e, também, do próprio 
programa. A condição, bem recebida 
pelos extrusores, está explicitada nos 
contratos de adesão ao PSQ. “Até por-
que, o processo produtivo para extru-
dar um perfil mais delgado e leve, que 
não atende a norma, é muito custoso 
e ninguém paga por isso. Tanto que as 

extrusoras grandes nem fazem esse 
tipo de perfil, afinal, força o equipa-
mento e desgasta a ferramenta para 
resultar em pouca saída de material. A 
exigência do programa vai ao encontro 
dos interesses dos extrusores de pro-
duzir perfis com massa de extrudabili-
dade maior, portanto, eles são grandes 
beneficiários desse processo”, explica. 

Até o final de 2012, fabricantes de 
esquadrias padronizadas e extrusores 
já terão iniciado o processo de ade-
quação de seus sistemas produtivos às 
normas técnicas. “A linha mínima de 
perfis recebe a denominação de siste-
ma modular. Quando comparada com 
antiga linha 16, a modular tem mas-
sa maior, variando entre 5% a 12%, 
dependendo das tipologias. O proble-
ma é que, ao longo dos anos, a linha 
16 se tornou muito inferior, suas pa-
redes afinaram e foram retirados os 
encaixes de colocação de borracha e 
o encontro da ‘mão de amigo’, além de 
abaixado o parapeito do trilho. O que 
houve foi uma degradação dessa linha 
e é o que estamos combatendo, pois 
não atende as normas – consequente-
mente, não qualifica os fabricantes de 
esquadrias que utilizam essa matéria-                   
prima”, explica.

Nas lojas

Edson Fernandes revela que, simul-
taneamente à substituição das linhas 
de perfis não conformes, o PSQ reto-
ma o acompanhamento de marcas. “Ao 
longo da revisão da ABNT NBR 10821, 
o programa deixou de fazer o comba-
te a não conformidade. A partir deste 
mês, daremos início a um programa de 
treinamento nas lojas de materiais de 
construção, aproveitando para fazer a 
apuração dos produtos comercializa-
dos e sua qualificação. Os fabricantes 
participantes do programa terão pra-
zo de 90 dias a partir de janeiro pró-
ximo para normalizar seus produtos e 
substituir o estoque das lojas – o que 
será rastreado por nós. As marcas 
não conformes que encontrarmos têm 
duas opções: ou se adéquam, ou serão 
notificados judicialmente”, promete            
o gerente. 

Faz parte desse programa a pro-
dução de uma cartilha, com tiragem 
inicial de 3 mil exemplares, sobre as 
características técnicas das esquadrias 
que atendem as normas técnicas, di-
ferenciando-as das não conformes. O 
objetivo é esclarecer vendedores, pro-
motores e representantes das indús-
trias em lojas. “O conteúdo permitirá 

a esses profissionais identificar visual-
mente a qualidade do produto diante 
da presença de elementos como as 
vedações, perfis e componentes. Com 
isso, virá o discernimento técnico ne-
cessário, inclusive para saber quando 
um cliente deseja um produto de nível 
superior”, destaca Fernandes. O mate-
rial será entregue às lojas de materiais 
de construção de todos os portes e, 
para as grandes redes de home cen-
ters, estão previstas palestras aos 
vendedores. O programa será repli-
cado em todo o país com o apoio das 
Acomacs – entidades regionais vincu-
ladas à Anamaco. 

“Paralelamente, o programa vai iden-
tificar as lojas que insistem em comer-
cializar esquadrias fora de norma, e 
encaminhará os casos ao departamen-
to jurídico da Anamaco. Tudo isso vai 
colaborar para a disseminação de uma 
cultura da qualidade, antes de lançar-
mos mão do recurso do combate à não 
conformidade”, antecipa. O PSQ conta 
com o apoio da Anamaco, que parti-
cipou, em agosto último, de reunião 
de trabalho realizada na AFEAL entre 
fornecedores e indústrias. No encon-
tro, a associação apresentou a norma 
técnica que promoveu junto à ABNT, 
estabelecendo requisitos de qualidade 
para a certificação de lojas. Entre eles, 
está o compromisso de trabalharem 
com produtos participantes da ces-
ta básica do PBQP-H e os certificados 
pelos INMETRO, para que possam con-
tar com o benefício do cartão BNDES, 
Construcard e linhas de financiamento. 
“Acreditamos que esse sistema de cer-
tificação de lojas será indutor para a 
qualidade”, comenta Fernandes.

Edson Fernandes, gerente Nacional do PSQ
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Notícias

Paredes de concreto: mais mercado para esquadrias

As construtoras desejam o desen-
volvimento de esquadrias que ofere-
çam maior velocidade de instalação, 
estanqueidade na interface com a 
parede e enquadramento do vão à ja-
nela. A tendência é relatada pelo en-
genheiro Rubens Monge, coordenador 
do grupo de trabalho ‘Paredes de Con-
creto’, da ABCP - Associação Brasileira 
de Cimento Portland. Criado em 2007, 
o grupo colaborou na elaboração da 
ABNT NBR 16055, norma que estabe-
lece diretrizes para parede de concre-
to moldada no local, sem limite de nú-
mero de pavimentos. Hoje, conta com 
a participação de 39 empresas, sendo 
16 construtoras que usam o sistema 
em suas obras. A solução, segundo 
ele, abre novas possibilidades aos for-
necedores de esquadrias. 

“Existe um mercado para ser desen-
volvido. A parede de concreto é viável 
em larga escala. Em cada canteiro de 
obra temos em torno de 1000 unida-
des sendo construídas em sistema 
similar a linha de montagem de car-
ros. Assim, é possível construir uma 
unidade de fôrma por dia, ou até três 
moradias geminadas por forma, de 
aço ou alumínio, que pode ser utiliza-
da mais de 1500 vezes, reduzindo os 
custos da obra”, diz Monge. 

“As construtoras buscam esqua-
drias de alumínio industrializadas, que 
possam ser instaladas com rapidez e 
qualidade no acabamento”, destaca, 
explicando que o grupo de trabalho 
da ABCP aproxima as construtoras e 
fornecedoras, para o desenvolvimento 
de produtos que atendam a essa de-
manda. “Ainda não existe um sistema 
de instalação unificado e há espaço 
para evoluir”, opina. 

Monge comenta que as construtoras 
reconhecem a qualidade das fabri-
cantes brasileiras de esquadrias, mas 
pedem sistemas que ofereçam maior 
velocidade de instalação e estanquei-
dade na interface com a parede. Con-
ta que algumas já iniciaram parcerias 
com fornecedores para melhorar o 
desempenho das janelas, o que re-
sultou em esquadrias mais adaptadas 
ao vão. “Diante desses resultados, 
estamos avaliando a possibilidade de 

criar um subgrupo específico para as 
esquadrias metálicas”, informa. 

Ao longo do desenvolvimento do 
sistema de Paredes de Concreto, o 
grupo de trabalho identificou alguns 
gargalos de instalação de subsiste-
mas, que não acompanham o ritmo da 
obra. Catalogou os subsistemas ins-
talações elétricas e hidráulicas, con-
creto, esquadrias e revestimento e, 
agora, procura reunir construtoras e 
fornecedores para que, juntos, encon-
trem  soluções que reduzam o tempo 
das instalações, com melhoria na qua-
lidade dos produtos. 

Rubens Monge informa que o gru-
po de trabalho, envolvendo a ABCP, a 
ABESC (serviços de concretagem) e o 
IBTS (telas soldadas), está no início 
do quinto ciclo do projeto. “O grupo 
está aberto para receber novas em-
presas fornecedoras”, convida.

Mãos à Obra pro, o passo a passo da construção
O guia ‘Mãos à Obra pro’, desenvol-

vido pela ABCP, orienta como cons-
truir, ampliar e reformar uma moradia 
de pequeno porte. Apresentado nas 
versões impressa e virtual, a publica-
ção de 11 fascículos tem por intuito 
auxiliar engenheiros, técnicos, tecnó-
logos e arquitetos no dia a dia de um 
canteiro de obras. “O seu diferencial é 
reunir informações sobre o processo 
construtivo de maneira didática e prá-
tica”, afirma Cintha Kawe Wu, do setor 
de Planejamento e Mercado da ABCP. 

A primeira edição impressa será 
distribuída gratuitamente, a partir de 
março de 2013, para escolas técnicas, 
faculdades, prefeituras e organizações 
sociais que trabalham com melhorias 
habitacionais, mediante solicitação e 
cadastro. Na internet, o primeiro fas-
cículo intitulado ‘Introdução’, já está 

disponível no site www.maosaobra.
org.br. “O site é voltado aos profissio-
nais da construção civil que preten-
dem organizar e relembrar informa-
ções sobre o processo de construção 
e melhoria habitacional”, diz.

tos de conforto térmico e acústico 
das esquadrias, ajuda na escolha dos 
materiais - alumínio, aço ou madeira. 
Também orienta sobre os cuidados na 
instalação e os materiais necessários, 
as ferramentas e equipamentos que 
o profissional deve ter à mão, mostra 
como planejar o serviço, trata da co-
locação dos vidros e como elaborar o 
orçamento. Em relação às esquadrias 
de alumínio mostra os métodos de fi-
xação, detalha a fixação por grapas e 
ensina a melhor maneira de fazer o 
arremate e acabamento. 

Cada fascículo aborda um tema: 1) 
Introdução; 2) Terreno e Fundações; 
3) Impermeabilização; 4) Estrutura; 
5) Alvenaria; 6) Cobertura e forros; 7) 
Esquadrias; 8) Instalações Elétricas e 
Hidráulicas; 9) Revestimento das Pa-
redes; 10) Pisos; e 11) Materiais. 

Rubens Monge, ABCP

Parede de concreto em construção
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O conteúdo dos fascículos foi de-
senvolvido pela ABCP em conjun-
to com 18 associações de fabrican-
tes de materiais de construção e 52 
profissionais experientes em obras. 
Cintha Kawe Wu conta que a AFEAL 
forneceu o apoio técnico à produção 
do conteúdo do fascículo 7, que tra-
ta das esquadrias. Além dos concei-
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Norma de Desempenho, modesta mas factível
O arquiteto e doutor da Universidade de São Paulo, João Gualberto Baring, coor-

denou a comissão de estudos sobre as exigências de isolamento acústico da Norma 
de Desempenho das Edificações, em vigor a partir de março próximo. Em entrevista 

ao INFORMATIVO AFEAL, Baring comenta o papel da associação e da parte 04 da 
ABNT NBR 10821, que vai garantir o desempenho acústico das esquadrias. 

IA – Como avalia o processo de 
preparação da NBR 15575?

A Norma de Desempenho está crian-
do um fato novo dentro de um assun-
to que sempre foi muito negligenciado 
pela construção civil, a acústica das 
edificações. Houve uma grande aver-
são, com pedidos para que no pri-
meiro momento a norma fosse mais 
branda para o mercado se acostumar. 
A reação negativa foi dos construto-
res e a questão acústica foi a parte da 
norma que mais gerou controvérsias. 
O engano mais notório foi do pesso-
al dos caixilhos, que acreditava que o 
desempenho das fachadas dependia 
somente da esquadria, quando, na 
verdade, depende do conjunto caixi-
lho mais a alvenaria.

IA – A abordagem acústica da 
norma é satisfatória?

A questão acústica continua a fazer 
parte da norma graças ao trabalho 
muito bem feito dos responsáveis da 
área. No final do processo, a cadeia 
produtiva começou a entender melhor 
sobre o assunto e a parte de acústi-
ca ficou como eles queriam: modesta, 
mas factível. Está bem aquém dos pa-
drões europeus, o que será frustrante 
para um usuário mais exigente. A nor-
ma fixa valores mínimos e máximos, 
criando a possibilidade de as constru-
toras que querem tratar melhor seu 
comprador, buscarem uma solução 
mais satisfatória a nível internacional. 

IA – O processo de produção da 
norma ‘acordou’ a cadeia produtiva?

Com certeza. A questão acústica 
trouxe intensa mobilização ao setor 
da construção civil, com associações 
de pessoas interessadas em obter 
mais informações sobre o assunto. 
Foram realizados mutirões de ensaios 
e algumas construtoras contrataram 
consultorias especializadas. 

IA – A tendência, portanto, é a 
norma ‘pegar’?

Sim, o setor está se mobilizando 
para isso. Há construtores adotando 
procedimentos novos e colocando isso 
no papel.

IA - A questão chegou à sociedade?
A sociedade tomou conhecimento 

somente pelas notícias veiculadas na 
imprensa. As pessoas que já sofreram 
com o ruído em suas residências, se 
identificaram e se sentiram mais ani-
madas, porque agora a questão acús-
tica não vai depender da vontade de 
projetistas e construtoras, mas terá 
uma regra. 

IA – Qual a sua opinião sobre 
a parte 04 da ABNT NBR 10821 
que pedirá entre 18 e 30 dB para           
as esquadrias?

Sei que, pelo menos, uma constru-
tora estava pedindo aos fornecedores 
de caixilhos uma solução que aten-
desse entre 20 dB e 28 dB. Isso faz 
sentido, porque o sistema de facha-
da com uma parede de tijolos de 19 
cm e uma janela de 28 dB vai gerar 
conforto acústico que atende bem a 
norma. Entendo que a AFEAL terá um 
papel importantíssimo para a constru-
ção civil, organizando toda a questão 
de coleta de dados, orientando as in-
dústrias para que produzam dentro da 
norma, e estimulando o surgimento de 
novos laboratórios - e que sejam bem 
distribuídos pelo país, por região, co-
meçando pelo nordeste, centro-oes-
te, talvez Minas Gerais e Rio Grande                                        
do Sul.

IA – Haverá ensaios de laborató-
rio e de campo? 

A classificação proposta pela parte 
04 da Norma de Esquadrias (de ‘A’ a 
‘D’) fala em Rw, índice de desempe-
nho avaliado em laboratório. O IPT 
– Instituto de Pesquisas Tecnológi-
cas - possui instalações para realizar 
os ensaios e medir o desempenho 
da janela. Já a Norma de Desempe-
nho das Edificações menciona testes 
em campo, o que envolve apenas um 
conjunto de equipamentos básicos, 
dispensando investimentos em insta-
lações. O laboratório, nesse caso, é a              
própria construção. 

IA – Qual o papel desses ensaios? 
Testes de laboratório são realiza-

dos em situações muito controladas. 

De um modo geral, o fabricante leva-
rá para ser testado seu melhor, mais 
perfeito, mais ajustado e mais bem 
vedado produto. Instalam com todo 
cuidado e capricho. Com isso, a janela 
pode ganhar do laboratório um selo de 
30 dB. Porém, no momento de insta-
lar na obra, se o pessoal deixar ocos 
internos na área perimetral que faz in-
terface com a alvenaria, acaba com o 
desempenho acústico da janela. 

IA – Qual a solução?
Defendo que a AFEAL deve proteger 

seus interesses através de testes de 
campo e com um trabalho de orienta-
ção de como realizar a instalação de 
uma janela de maneira a preservar 
seu desempenho. A AFEAL, inspira-
da no SEBRAE, poderia orientar, criar 
cursos e treinamentos para garantir 
que a janela, que foi muito bem tes-
tada no laboratório, chegue à situação 
real e mantenha o seu desempenho.

IA – A AFEAL mantém cursos de 
Instalação e um programa de pa-
lestras de esclarecimento em vá-
rios pontos do país...

Então é preciso reforçar bastante 
esse lado, porque, como eu disse, as 
construtoras reagiram de uma forma 
muito positiva, se interessaram, estu-
daram, formaram grupos, fizeram tes-
tes e pesquisas. Não podemos criticar 
a conduta delas, pois mostra que es-
tão interessadas. Agora, o outro lado 
precisa oferecer cursos e treinamen-
tos em âmbito nacional, e não somen-
te em São Paulo, para atingir um nú-
mero maior de pessoas. É importante, 
também, oferecer esses cursos gra-
tuitos com a ajuda de patrocinadores.

João Baring, doutor em acústica



  

5

Curtas

EXPEDIENTE

O “Informativo AFEAL” é uma publicação 
da Associação Nacional de Fabricantes de 
Esquadrias de Alumínio, AFEAL, dirigida aos 
associados e entidades do setor da construção 
civil. Está disponível no site da AFEAL.
DIRETORIA 
Presidente - Lucinio A. dos Santos
Vice-presidente - Lage Mourão Gozzi
Diretor Tesoureiro - Antonio Antunes 
Diretor Secretário - José Sabioni de Lima
Gerente Geral - Fernando Rosa

Av. Marques de São Vicente, 121,  Barra Funda
CEP 01139-970, São Paulo - SP
Fone: (11) 3392.4742
afeal@afeal.com.br - www.afeal.com.br
Editora Responsável: Hosana Pedroso 
(MTb 11.656)
Diagramação: Vinícius Veloso
Impressão: NeoBand
Tiragem: 9.000 exemplares 
Periodicidade: Bimestral
Distribuição Gratuita

A AFEAL se prepara para lançar, durante a Fesqua 2012, a proposta técnica que vai orientar 
as construtoras a comprar e contratar esquadrias. O trabalho, destinado aos tomadores de serviços 
de empresas de esquadrias de alumínio, foi produzido por um grupo multidisciplinar criado para le-
vantar as principais necessidades das construtoras e dos fabricantes, quando de sua contratação, 
com o intuito de auxiliar na melhor decisão para todos. A proposta está sob análise do departamen-
to jurídico e depois será levada ao Conselho da AFEAL para, posteriormente, seguir para impres-
são e divulgação. “Após o lançamento na Fesqua, a AFEAL promoverá palestras sobre o tema para 
os fabricantes de esquadrias e construtoras”,  diz Raul Ferreira, coordenador do grupo de estudos.

A Fenestration China 2012, exposi-
ção internacional de esquadrias que 
será realizada em Pequim, entre 8 e 10 de 
novembro próximo, receberá uma delegação empresarial promovida pela 
AFEAL.  Além de conhecer novas tecnologias e produtos, os empresários 
brasileiros terão a oportunidade de saber como a concorrência se orga-
niza para competir no Brasil e seus objetivos. O evento está em sua 10ª 
edição e, neste ano, recebe 420 expositores de várias partes do mundo.

O Prêmio Marca Brasil 2012 foi 
conquistado pela AFEAL como a 
Melhor Marca de Entidade dos seto-
res de ‘Coberturas e Fechamentos, 
Esquadrias e Serralherias, e Produ-
tos’. Lucínio Abrantes dos Santos, 
presidente da associação, recebeu o 
prêmio da mãos de .... em cerimô-
nia realizada na noite de 18 de se-
tembro, no Clube Sírio, em São Pau-
lo. Desde a inclusão da categoria no 
prêmio, em 2004, a AFEAL tem sido 
eleita ininterruptamente pelos leito-
res da Revista Contramarco & Cia. A 
premiação é organizada e promovida 
pela Trio Internacional Distinction.

Encerrada a etapa de consulta nacional, 
em 13 de setembro último, o texto de revisão 
da NBR 15575 - Desempenho das Edificações – 
entra na reta final para sua publicação. “O se-
tor de esquadrias participa dessa mobilização 
pela qualidade, finalizando a parte 4 da ABNT 

NBR 10821 que trata do desempenho acústico e térmico dos produtos, 
de modo a contribuir com o desempenho da vedação vertical da edifica-
ção”, diz a engenheira Fabiola Rago, coordenadora do grupo de estudos 
da norma. Essa será, também, a colaboração da Norma de Componentes 
para Edificações, que agora faz parte da Comissão de Estudos Especiais 
CEE 188, aberta em 20 de setembro, resultado da parceria entre Siamfesp 
e AFEAL. O texto sobre Fechos submeteu o produto a ensaios demons-
trativos no ITEC, para avaliação das metodologias propostas pela norma.
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Consulte: 0800 580 4443
www.udinese.com.br

Lançamento
Linha Integrada Flare

Após um extenso processo de pesqui-
sa no território nacional, a Udinese lan-
ça uma nova linha de componentes que, 
pela    primeira vez no mercado brasileiro, 
permite integrar de forma harmônica o 
design de todo tipo de acionamentos de 
janelas e portas de uma habitação.

Vem ao encontro das necessidades dos  
arquitetos e especificadores em manter 
uma única linguagem estética.

Os novos produtos são indicados para 
as linhas do mercado com bitola acima        
de  32 mm.

Fermax na FESQUA 2012

Este é o nosso endereço na FESQUA. Mais 
do que uma grande vitrine onde pode-
mos promover nossos lançamentos, expor 
nossos produtos e saber das novidades do 
mercado, a FESQUA é, também, um gran-
de ponto de encontro onde estreitamos 
nossas relações comerciais com nossos 
parceiros; e, principalmente, uma oportu-
nidade única para ouvir nossos clientes e 
saber das suas necessidades e anseios. Só 
assim pudemos construir, nesses últimos 
37 anos, uma imagem alicerçada pelo 
lançamento de produtos e serviços que 
sempre atendem à demanda do mercado 
e fazem da Fermax uma das maiores e 
mais respeitadas empresas do segmento 
no Brasil. Apareça!

Consulte: 0800 724-2200
www.fermax.com.br
fermax@fermax.com.br

Consulte: 55 19 3045 4500
www.vbrasil.com.br

Ecotela

O verão está chegando e a Ecotela é a me-
lhor oportunidade do momento! Com lindo 
design, proporciona um ambiente arejado 
e sem insetos. 
Possui sofisticada estrutura em alumínio, 
desenvolvida sob medida, que se adapta a 
qualquer tipo de janela ou porta. Sua tela 
é fabricada em fibra de vidro e revestida 
com PVC, o que a torna resistente e imune 
a fungos e mofo. 
Além disso, impede a passagem do mos-
quito da dengue.

Consulte: 55 11 3851 4949
www.pichu.com.br

Pichu Componentes para 
Esquadrias

A Pichu assina ampla linha de compo-
nentes para esquadrias de alumínio, que 
atende as principais tipologias do merca-
do. São roldanas, guias, cantos, canoplas 
e tampas, entre outros itens, produzidos 
sempre com a melhor tecnologia e quali-
dade. Os distribuidores e revendas de alu-
mínio, bem como incorporadoras e cons-
trutoras, clientes da Pichu, contam com 
seu estoque a pronta entrega e a preços 
reduzidos.

O relacionamento com seus diferentes 
públicos, pautado pela ética e a busca de 
soluções compartilhadas, é responsável 
pelo crescimento sustentável da empresa, 
ao longo de seus quase 30 anos de exis-
tência.

Aguardamos sua visita na FESQUA,         
rua 100 – estande 112
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São Paulo
A.G. ALUMÍNIO LTDA.
ADALUME ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA.
ALGRAD ESQUADRIAS E FACHADAS ESP. LTDA
ALUMINY ESQUAD. DE ALUMÍNIO LTDA.- ME
ALUS ALUMINIUM COMERCIAL LTDA.-ME
ALU-SERVICE IND. E COM. LTDA.
ALUTINGA IND.E COM. DE CAIX. DE ALUM. LTDA.
ARMEL ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA.
ARTALUM ARTES EM ALUMÍNIO LTDA.
ARTEAL ARTEFATOS DE ALUMÍNIO LTDA.
ATENUA SOM IND. E COM. LTDA.
AXIWIL ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA.
BIMETAL ENG. ESQUADRIAS E VIDROS LTDA.
COSBIEM PROJ.SERV. VID,CRISTAIS E CAIXILHOS
EPROS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
ERG’S ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA.
ESQUADRALUM IND. E COM. DE ESQUAD. LTDA.
ESQUADRIMAX - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
GATTERA ALUMÍNIO LTDA.
GLAFCON IND.E COM.DE ARTEF. DE METAIS LTDA.
IGÊ ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA.
INDEX VIDROS E ALÚMINIOS DO BRASIL LTDA.
INOVATTA IND.E COM.DE ESQUAD. ESPEC. LTDA.
ITEFAL IND.TECN.DE ESQ. DE FERRO E ALUM. 
LUBRU IND. E COM. DE ESQUADRIAS LTDA.
LUMINI PRODUTOS EM ALUMÍNIO LTDA.
LUMISYSTEM IND. COM. ESQ. ART. MET. LTDA EPP.
LUXALUM ESQ. DE ALUMÍNIO IND. E COM. LTDA.
MARIBOX DIVISÕES PORTAS E BOX LTDA
MASTECSON IND. COM. JAN. ANTI-RUÍDO LTDA
METOTECNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
MUNDO DAS JANELAS IND. E COMÉRCIO LTDA
ORCA IND. DE ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA.
PERFBOX IND. E COM. DE ESQ. DE ALUM. LTDA.
PRISMATECH ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA
PRODAL ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA.
REINSTAL ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. 
ROMERA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA
STYLE ALUMINIUM SERRALHERIA ESP. LTDA EPP
S. NALDI IND. COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA.
TÉCNICA ESQUADRIAS ESPECIAIS LTDA.
TECNOFEAL IND. E COM. LTDA.
TECNOSYSTEM TEC. EM SIST. CONSTRUTIVOS
UNIBOX ESQUADRIAS E DECORAÇÕES LTDA.    
VETRO SYSTEM - ESQUADRIAS ESPECIAIS LTDA.    
VICTOR ESQUADRIAS – ME
YKK DO BRASIL LTDA.
ZELOART ESQUADRIAS LTDA.
Alagoas
ALUMA ALUMÍNIO COM. REPR. E SERVIÇOS LTDA.
SOCITEC SOC. TÉCNICA COM. E REPR. LTDA.
Amazonas
ALUMÍNIO APLICADO LTDA
Bahia
BRIN METAL METALÚRGICA IND. E COM. LTDA.        
GRUPO SKALLA ALUMÍNIO E VIDROS
METALÚRGICA SQUADRILAR LTDA.
Ceará
ALPHA METALÚRGICA
ALUNOBRE IND. E COM .LTDA.                         
LAC METALÚRGICA IND. COM. E SERV. LTDA
METAL LESTE LTDA.                                        
METALLOCK ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
METALÚRGICA BRASIL IND. E COM. LTDA.
METALÚRGICA LCR LTDA.                               
PROSERV M. DE SOUZA LIMA ME.                   
Distrito Federal
CRISTAL MAIS VIDROS E ESQUADRIAS.              

Goiás                                                                     
PLANE METALÚRGICA IND E COM LTDA         
Mato Grosso do Sul
AGAEFE ESQUAD. DE ALUMÍNIO E FERRO LTDA. 
EAF ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E FERRO         
Minas Gerais
ALUMINASA ESQ. DE ALUMÍNIO LTDA. (ALUBRÁS)
ALUTEC ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA.
Paraíba
GUERRAL IND. E COM. REPRESENTAÇÃO LTDA.
Pernambuco
IANE IND. E COM. LTDA.
PÓRTICO ESQUADRIAS LTDA.
Paraná
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO ALUPAR LTDA.   
FORMA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA-ME
HEDRON ENGENHARIA S.A
MANNALA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA
PROJETALL ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA.
SOLUCON LTDA.                                                   
T C CARVALHO & CARVALHO LTDA
Rio de Janeiro
SÁ MARTINS ESQUADRIAS
Santa Catarina
ALUMONTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
DURIARTE ARTEFATOS DE METAIS
METAL IND. E COM. DE ALUMÍNIO LTDA.
RISSI ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA LTDA.                

                                                                                                                                                      
Minas Gerais
MGM PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA.
Paraná
ROTA INDÚSTRIA LTDA.
São Paulo
ALIANCE COM DE ESQUADRIAS LTDA ME             
ASTRA S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO      
ATLÂNTICA DIV. ESQUAD. ALUM. PADR. LTDA.
CRV ALUMÍNIO LTDA.
EBEL EMPRESA BRASILEIRA DE ESQ. LTDA. 
ESAL ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA ME 
ESAX IMPORT, EXPORT DE ESQ DE ALUMÍNIO LTDA
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO VENEZIA LTDA    
ESQUADRILEVE IND. E COM. DE ESQ. DE ALUM. LTDA 
IBRAL IND.BRAS. DE ARTEF. DE ALUMÍNIO LTDA
JAP JANELAS DE ALUMÍNIO PADR. LTDA.         
JR ESQUADRIMAR IND. COM. ALUMÍNIOS LTDA                                               
LUX ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA EPP                                                  
M.B.GOULART LIMA                                                        
METALÚRGICA IRMÃOS CARVALHO                            
METALÚRGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA.
PRADO ALUMÍNIO E COMÉRCIO LTDA.
SASAZAKI IND. E COM. LTDA.
TRIFEL IND. E COM. LTDA.
VITRALFER METALÚRGICA LTDA.
Santa Catarina
IBRAP – IND. BRAS. DE ALUMÍNIO E PLÁST. SA.

ENGECOM COM E MAN ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA                                            
KIIR FACHADAS PREDIAIS LTDA.
MANUTENCIONE ENG. E CONSERVAÇÃO LTDA.

ALCOA ALUMÍNIO S.A.
ALUMÍNIO PERFILEVE
ASA ALUMINIO S/A.
BELMETAL IND. E COM. LTDA.
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO.
HYDRO ALUMÍNIO ACRO S/A.
SCHÜCO DO BRASIL LTDA.

ALUMIGON BRASILEIRA IND. E COM. LTDA. 
DINÂMICA FITAS E ADESIVOS LTDA
LOTUSMETAL LTDA.
NOVAS TECNOLOGIAS EM ALUMÍNIO LTDA.
PEREIRA BRITO COMÉRCIO DE ALUMÍNIO LTDA.
PERFIL COM. DE ALUMÍNIO E ACES. LTDA.
SELTA COMÉRCIO DE METAIS LTDA.
RAW ALUMÍNIO LTDA.

ALUCOMAXX REVEST. METÁLICOS LTDA.
ARQTEC REVEST. METÁLICOS E SERV. LTDA.
DAY BRASIL S/A.
PROJETO ALUMÍNIO LTDA.

GUARICOR PINTURA ELETROSTÁTICA LTDA. 
OLGA COLOR PROT. E DECO DE ALUM. LTDA.
PRODEC PROTEÇÃO E DECO. DE MET. LTDA.
ZINCOLOR TRATAMENTO de METAIS LTDA.

ALUMICONTE COMPONENTES DE ALUM. LTDA.
ALUMIFIX COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.
FISE FECHOPLAST IND. SIST. ESQUADRIAS LTDA
FERMAX IND. COMPONENTES ESQUADRIAS LTDA.
GIESSE IND. E COM. DE ACES. E FER. LTDA
G-U DO BRASIL IMP. E COM. FER FECHAD. LTDA
M. RODRIGUES BRASIL COM. FERRAG. LTDA
NAKRAM IND. E COM. LTDA.
PICHU ACESSÓRIOS PARA ESQ. LTDA
SOMFY BRASIL LTDA.
UDINESE METAIS LTDA.
KIMARCO COMÉRCIO LTDA

BETA IND.COM.DE ARTEF. DE BORRACHAS LTDA
ICILEGEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO IBAITI LTDA.
INDIANA ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA.
LUCIANE PRODUTOS PARA VEDAÇÃO LTDA.
NEOBOR IND. E COM. LTDA.
SCHLEGEL AM. DO SUL VED. P/ CONST. CIVIL LTDA.
SIKA S.A
VBRASIL - VEDASIL VED, ESQUAD. E ANOD.

3M DO BRASIL LTDA.
DOW CORNING DO BRASIL LTDA.
HENKEL LTDA.
PROESPUMA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
STAMP SPUMAS FITAS E PEÇAS TEC. ESPUMAS.

ALUMISOFT INSTALAÇÃO E MANUT. S/C LTDA.
EAGLE SOFTWARES E GESTÃO EMP. LTDA.

ALUMICENTRO IMPORTAÇÃO E COM. LTDA.
AUDATECH LTDA.
EMMEGI BRASIL MÁQ. E EQUI. IND. LTDA
FÁBRICA DE MÁQUINAS WDB LTDA.
METALÚRGICA CORTESA LTDA. 
TOPMAX  IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
PRO-ESTAMP FERRAMENTAS INDUSTRIAIS

INOX PAR IND. E COM. LTDA.
BOLTINOX COM. REPRES. IMPOR E EXPOR. LTDA.
HARD COMERCIO DE FIXADORES E RESINAS LTDA.

CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA.                   
DIVINAL DISTRIBUIDORA DE VIDROS NACIONAL LTDA
GUARDIAN DO BRASIL VIDROS PLANOS LTDA. 
PKO DO BRASIL IMP. E EXP. LTDA.            
SPACE GLASS DISTRIBUIDORA DE VIDROS PLANOS
UNIÃO BRASILEIRA DE VIDROS S.A

Esquadrias Especiais  -  Fabricante   

Alumínio Composto e Chapas 

Anodização e Pintura

Acessórios e Componentes

Elastômeros e Vedantes

Silicones e Fitas Adesivas

Máquinas e Equipamentos

Esquadrias Padronizadas - Fabricante

Sistemas Informatizados p/ Edquadrias

Parafusos e Fixadores

Vidros
Alumínio - Sistemista

Esquadrias - Manutenção

Alumínio - Revenda


