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Ministério das Cidades se reuniu com AFEAL e ABAL

O

s sistemas de esquadrias
homologados garantem a conformidade à norma técnica das janelas
produzidas e instaladas? Por outro
lado, quais são as iniciativas do governo federal junto ao mercado para
garantir o fortalecimento dos PSQs –
Programas Setoriais da Qualidade -,
especialmente o de esquadrias? Essas
foram questões centrais no encontro
que reuniu cerca de 40 fabricantes de
esquadrias e fachadas de alumínio e
sistemistas com o Ministério das Cidades, representado pela arquiteta
Maria Salette Weber, coordenadora
geral do PBQP-H, na sede da AFEAL,
em julho último. A reunião de trabalho comandada por Lucínio Abrantes
dos Santos, presidente da AFEAL,
contou também com Dilson Ferreira,
presidente do Fórum de Gerentes dos
PSQs – Programas Setoriais da Qualidade - e da Abrafati, entidade setorial
de fabricantes de tintas. Maria Salette
fez uma ampla apresentação do programa e Edson Fernandes abordou o
atual estágio do PSQ de Esquadrias de
Alumínio, do qual ele é gerente Nacional. Aqui, segue um relato dos principais momentos do encontro.

Sistema x Esquadria
“A responsabilidade do fabricante
do perfil de alumínio é que o produto saia da fábrica com a devida instrução de uso. A partir de então, a
responsabilidade passa para quem
o adquiriu”. O alerta de Maria Salette respondeu à questão colocada por
José Carlos Noronha, coordenador do
Grupo de Construção civil da ABAL
– Associação Brasileira do Alumínio,
envolvendo a cadeia produtiva das
esquadrias de alumínio. “É importante
salientar que o PSQ não é uma certi-

ficação, e sim um monitoramento dos
fabricantes de determinados produtos, para evitar que produzam fora da
norma”, observou a coordenadora.
Para Paulo Magalhães, vice-presidente da ABAL, quando o programa
constata a não conformidade de um
produto, pode ser por um problema
de fabricação da esquadria ou dos
perfis que a compõem: “Portanto, todos os perfis estão sendo, automaticamente, fiscalizados pelo PBQP-H.
Não adianta fazer o PSQ do perfil,
porque o que importa é o desempenho da esquadria, que deve atender
a ABNT NBR 10821. Sou sistemista,
represento a ABAL. Tenho que apoiar
o PBQP-H dentro da AFEAL, para que
a esquadria esteja dentro das normas
estabelecidas. Até porque, quando a
esquadria apresenta problema, o consumidor vai procurar o fornecedor do
produto”. Para Maria Salette, “a cadeia da construção civil é complexa,
desde a extração da matéria-prima
até o produto final. Quanto mais o
setor estiver sendo monitorado, melhor, para alcançar dois grandes objetivos: assegurar a isonomia técnica entre os concorrentes e defender
o consumidor”.
Jorge Henrique, diretor da Asa Alumínio, lembrou que nem todos os sistemistas participam do PSQ, quando
os fabricantes já somam 65 empresas.
Até o momento, o programa conta com
quatro sistemistas homologados e
dois em processo, que respondem por
elevada parcela do consumo nacional.
“Em minha opinião, isso acontece devido ao baixo compromisso da construtora com o processo. Como poderia
se alterar essa dinâmica?”, indagou. A
coordenadora foi clara: “Com a Norma de Desempenho das Edificações
(NBR 15575) isso vai acabar. Por mais
que exista um debate desde a década
de 80, é difícil o entendimento da im-

Maria Salette Webber, Ministério das Cidades

portância do programa para toda a cadeia produtiva. Sempre um quer passar a responsabilidade para o outro.
Quando a norma começar a realmente valer, todos terão que se adequar.
Quem está participando de um PSQ ou
da própria elaboração da norma, atuando e investindo na modernização de
sua empresa e produtos, na verdade já
está largando na frente, partindo em
busca de um upgrade que os outros
irão demorar mais para alcançar. Nesse sentido, a AFEAL demonstra a força
da organização setorial, pois é um PSQ
em constante crescimento”.

Compromisso
A arquiteta Magda Reis, presente ao
encontro pela ABAL, pediu informações
sobre o nível de comprometimento das
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Editorial

Qualidade, obrigação
legal e moral
O encontro que tivemos na sede da
AFEAL com a representante do Ministério
das Cidades, Maria Salette Weber, que há
anos coordena o PBQP-H, foi a um só tempo extremamente produtivo e agradável.
Com clareza de mestre, a arquiteta mostrou o alcance do programa aos fabricantes de esquadrias e fachadas de alumínio
e aos sistemistas presentes. De sua apresentação e respostas aos questionamentos ficaram alguns conceitos com os quais,
nós da AFEAL, compartilhamos.
Partindo das regras gerais do PBQP-H
aplicadas ao PSQ – Programa Setorial das
Esquadrias de Alumínio, evidencia-se a importância da isonomia competitiva propiciada pela qualidade comprovada. Em outras palavras: quanto maior for o número
de empresas do setor qualificadas junto ao
programa, menor será a concorrência predatória e maior o benefício levado ao consumidor, especialmente o de baixa renda.
Atingir elevados índices de conformidade é
meta que envolve a cadeia produtiva das
esquadrias, dos perfis de alumínio ao produto final, passando pelos componentes e
demais insumos. A qualidade do todo também se faz pelas partes que o compõem.
Fabricamos um produto técnico oferecido a milhares de consumidores leigos,
responsáveis por mais de 70% das construções do país – apenas os demais são
engenheiros e especificadores de construtoras, e nem todos conhecedores das
normas técnicas das esquadrias. Por convicção e por essas razões, temos a obrigação de cumprir os requisitos da ABNT
NBR 10821, participar do PSQ, ensaiar os
produtos e submeter os resultados à qualificação pelo PBQP-H. Por outro lado, se
queremos que o país abandone a condição
de exportadores de commodities, temos
que produzir esquadrias com alto grau de
qualidade para vender lá fora.

Boa leitura!
Lucínio Abrantes dos Santos
Presidente
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construtoras com o PBQP-H. Sua preocupação foi compartilhada por Harry
Wottrich, da Trifel, que lembrou haver indícios de que no MCMV - Minha
Casa, Minha Vida existe uma flexibilização da Caixa Econômica na exigência de normas técnicas. “O que o PSQ
pode fazer para mudar esse cenário”?
“Atender à norma é obrigação, é
lei”, iniciou Maria Salette. Lembrou
que, hoje, 2783 construtoras participam do PBQP-H, através do SIAC –
Sistema de Avaliação da Conformidade de Serviços e Obras do PBQP-H,
sendo as que respondem pelo maior
volume de obras do país. “Do ponto
de vista da regulamentação, estamos
cada vez mais exigindo o PSQ”, destacou, referindo-se às portarias que
obrigam as obras do MCMV a adotarem produtos normalizados, de preferência aqueles qualificados no PBQP-H. “Caso o fabricante perceba a não
obediência, ele tem instrumentos legais – além das portarias, o Código de
Defesa do Consumidor, o Código Civil
e o de Obras - e pode acionar a portaria do MCMV ou
até o Ministério
Público
Federal para auditar
a obra. A Caixa
também
pode
ser instigada a
solicitar que construtora faça a substituição do material”, disse.
Raul Ferreira da Costa Jr, titular
da Cosbiem, defendeu que o governo federal promova campanhas de
conscientização do consumidor para
que possa defender os seus direitos.
Segundo a coordenadora, alguns órgãos municipais e estaduais fazem
campanhas com esse foco, “mas ainda é pouco”. A seu ver, o consumidor
que tem mais cuidado em olhar uma
etiqueta no momento da compra do
produto é o da classe C e D. “Porque
ele sabe qual foi o esforço empenhado para adquirir aquele bem”, disse.

Qualificação x Certificação
José Carlos Noronha, pela ABAL,
quis saber se o sistema de certificação de produtos pelo INMETRO tem
mais peso do que o PBQP-H. Maria
Salette lembrou que o Inmetro é um
instituto do Governo Federal ligado ao
Ministério da Indústria e Comércio e
tem um papel fundamental na acredi-

tação dos laboratórios e dos ensaios,
além da calibração dos instrumentos
para que todos os testes possam ser
executados. “Já o objetivo do PBQP-H,
vinculado ao Ministério das Cidades, é
o combate a não conformidade técnica dos materiais com base no Código
de Defesa do Consumidor. Portanto,
são complementares: ambos adotam
as normas ABNT para a comprovação da conformidade dos produtos”,
disse, observando que a certificação
do INMETRO pode ser compulsória ou
voluntária, dependendo do setor da
economia, enquanto a participação no
PBQP-H é voluntária.
A coordenadora ressalvou que o instituto não é um órgão voltado para o
setor da construção civil, mas cuida
daqueles agentes que não possuem
um órgão regulamentador. Exemplificou dizendo que, quando um órgão
cuida da regulamentação de um setor, como a ANVISA, o INMETRO fica
fora. “Mas, se os fabricantes quiserem atuar nas duas vertentes é bom,
pois cria-se um reforço na ação contra
aqueles que não
querem
produzir dentro das
normas”,
disse
ela. Edson Fernandes, gerente
Nacional do PSQ
de Esquadrias de Alumínio, complementou, afirmando que “assim
que o nosso programa atingir o índice de conformidade equivalente a
50% mais um, a AFEAL acrescentará
ao PSQ a certificação do INMETRO,
com a vantagem de o PBQP-H rastrear a conformidade dos produtos
no mercado”.
Maria Salette foi categórica ao dizer
que o PSQ visa punir a não conformidade intencional: “O objetivo é punir
aquele que fabrica fora da norma deliberadamente para vender mais barato e roubar o mercado. Os fabricantes
não conformes estragam o mercado
das esquadrias de alumínio”. Para se
ter uma ideia do porte do programa,
atualmente existem 26 PSQs que
monitoram 4,5 mil produtos, 1,1 mil
marcas e 450 fabricantes. “O objetivo é ampliar ainda mais. Para isso, as
empresas que já produzem de acordo com as normas técnicas têm que
participar, pois dão o exemplo e fortalecem o programa. Assim, acabam
atraindo as demais”, orientou.

Conjuntura

Abramat quer IPI zero para setor voltar a crescer

Walter Cover, Abramat

Para atingir a meta de crescimento prevista para este ano, a Abramat
- Associação Brasileira da Indústria
de Materiais de Construção - pleiteia a desoneração completa do IPI
– Imposto sobre Produtos Industrializados - para materiais de construção e espera pela aceleração dos
investimentos do governo nas obras
de infraestrutura e do programa Minha Casa, Minha Vida. O setor começou o ano prevendo alta de 4,5%
em relação a 2011, mas reduziu
para 3,4% devido ao desempenho
nos quatro primeiros meses do ano.
“Creio que teremos de rebaixar ainda mais esta expectativa, pois até
junho as vendas cresceram apenas
2,5%”. Para atingir a meta de 3,4%,
teríamos que crescer na casa dos
4,5% no resto do ano, o que acho
difícil”, afirma Walter Cover, presidente executivo da Abramat, em entrevista ao INFORMATIVO AFEAL.
A sondagem de expectativas das
indústrias de materiais para construção - Termômetro Abramat Julho
2012 - mostra que, para 44% das
empresas consultadas, as vendas
em julho terão desempenho médio
e que, em junho, 46% estavam otimistas em relação aos investimentos governamentais. Mesmo assim,
a pesquisa revela que 70% das empresas pretendem investir em ampliação e capacidade de produção
nos próximos 12 meses.
Walter Cover diz que para o segundo semestre, a Abramat espera

por incentivos para o setor voltar
a crescer. “Lutamos pela alíquota zero de IPI para todos os itens
e esperamos conseguir isso ainda
em 2012. Cover comenta que o setor tem histórico positivo de repasse
da desoneração de impostos para o
consumidor final. “Em 2010, a redução de 1% gerou mais vendas, resultando num aumento de 20% na
arrecadação de tributos. Além disso, o imposto mais baixo estimula a formalização de empresas do
setor”, afirma.
Outra preocupação da Abramat diz
respeito ao crédito ao varejo, que
representa 55% das vendas de materiais de construção. Este segmento, segundo Cover, está andando de
lado. “O consumidor brasileiro está
receoso de fazer reformas por não
encontrar nos bancos as condições
de crédito anunciadas na imprensa
e adia as reformas esperando juros
menores. Aliado a isso, a informa-

tradas, portos, aeroportos, entre
outras, que representa 20% das
vendas, não caminha como o setor
esperava. Walter Cover espera que
os programas do governo, principalmente o PAC – Programa de Aceleração do Crescimento - e o Minha
Casa, Minha Vida, ganhem mais ritmo no segundo semestre. As obras
dos eventos esportivos, que entram
na reta final de construção, também
ajudam a manter as vendas do setor. “É muito importante o governo
acelerar as obras de infraestrutura, pois elas estimulam a economia
e ajudam a conter os impactos da
crise internacional. O setor privado
aguarda decisões de investimento
do governo para investir”, afirma.
Ele diz ainda que a Abramat luta
pela redução do custo da energia,
que tem maior impacto sobre as indústrias de cerâmica, vidro e aço.
Segundo o presidente executivo
da Abramat, a crise internacional

ção de que as famílias estão muito
endividadas retarda a tomada de
decisão”, explica.
O que tem garantido os negócios é o segmento imobiliário, que
representa 25% das vendas. Este
ano, está sendo construído o que
foi vendido há dois anos e, como
muitas obras estão em fase final de
construção, a demanda de materiais
de acabamento está mantendo as
vendas aquecidas.
Já a área de infraestrutura, com
as obras públicas em ferrovias, es-

reduz a demanda nos mercados de
outros países, ampliando a concorrência de produtos nacionais com
importados, em vários segmentos.
Ele informa que as importações estavam crescendo de 20% a 25% ao
ano, representando 12% das vendas
nacionais de materiais de construção e que, em 2010, 60% do porcelanato vinha da China. “Ainda não
sabemos o efeito da desvalorização
do real, no entanto, estamos mais
preocupados com a importação
fraudulenta”, destaca.
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Notícias

Seguro exclusivo para a construção civil

Rossana Costa, CBIC
A CBIC - Câmara Brasileira da Indústria da Construção lançou, no último dia 27 de junho, o Seguro Garantia de Entrega de Obra, que foi
apresentado pelo presidente da entidade, Paulo Safady Simão, no Palácio
das Artes, em Belo Horizonte, durante o 84º ENIC, Encontro Nacional da
Indústria da Construção, realizado no
Expominas - BH.
“Esta apólice garante ao consumidor que ele receberá a unidade pelo
preço e especificações previstas no
contrato inicial”, afirmou Simão. O
presidente da CBIC explica que o
novo instrumento dará mais segurança ao mercado, porque reduz os riscos da obra e facilita as vendas, além
de ser uma garantia para o mutuário.
Ele informou que para o programa

Minha Casa, Minha Vida será preciso
fazer adaptações, porque é coletivo e
abrange muitas unidades.
A coordenadora de seguros da
CBIC, Rossana Costa, falando ao
INFORMATIVO AFEAL, diz que há muito tempo o setor esperava por este
produto, que prevê o acompanhamento constante da construção, com equipes de avaliações de obras, custos e
cronogramas. A cobertura abrange a
possibilidade de intervenção em caso
de fatores adversos como catástrofes climáticas ou questões financeiras. “O comprador do imóvel sempre
está garantido. Estaremos ao lado do
incorporador para auxiliá-lo no que
for necessário, com o intuito de fazer
cumprir o cronograma da obra. Caso
haja o entendimento de que os prazos
não são viáveis, a construção não terá
a cobertura do seguro”, explica.
O valor da apólice será calculado
com base em uma taxa (anual) aplicada ao custo do empreendimento e será
diluído no custo da construção. “Quem
paga, obviamente, é o incorporador”,
afirma, acrescentando que a apólice
seguirá a tendência de outros países,
onde o consumidor tem garantia após
a entrega das obras por dez anos em
relação à qualidade do imóvel. “Isso
deve ser incorporado ao processo ainda neste ano. É um produto de vanguarda, que existe no mundo inteiro,
mas é inédito no Brasil”, acrescenta.

84º ENIC
A CBIC vai encaminhar ao governo federal propostas para o
setor elaboradas durante o 84º
ENIC. O evento, que reuniu autoridades, empresários do setor,
lideranças sindicais e pesquisadores entre os dias 27 e 29 de junho,
tratou de temas como inovação,
sustentabilidade e necessidade de
investimentos públicos para que a
construção civil continue aquecida.
Uma das propostas diz respeito
ao fim da exclusividade dos Cartórios de Registro de Imóveis. “O
processo atual é lento e dificulta
a entrega das obras, impedindo
as construtoras de obter financiamentos. A concessão de registro poderia ser feita nas Juntas
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Abertura da ENIC 2012
Comerciais, bancos ou ainda nos
demais cartórios das cidades”,
afirma Paulo Safady Simão. O
próximo ENIC será realizado em
Fortaleza, no Ceará,em agosto do
ano que vem.

Produção de vidros
deve crescer 128%
A Abravidro - Associação Brasileira de Distribuidores e Processadores
de Vidros Planos – divulgou pesquisa
que detalha os números do setor vidreiro no Brasil. O estudo foi elaborado pela GPM Consultoria Econômica
e teve amostra de 25% do mercado
de processamento. Os dados levantados foram complementados com
informações oficiais de importação e
exportação fornecidos pelo Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Os resultados mostram que desde
2008, o crescimento da produção foi
de 60% e a expectativa para os próximos dois anos é de mais 68%. A chegada de novos fabricantes ao mercado, em 2011 - a nacional Companhia
Brasileira de Vidros Planos (CBVP) e a
japonesa AGC Vidros do Brasil - elevou de quatro para seis o números de
produtores de vidros float.
Entretanto, em 2010, a balança
comercial já apontava tendência de
desequilíbrio, o que se tornou mais
evidente nos dois anos seguintes.
Enquanto há seis anos o setor apresentava superávit de 33 mil toneladas, em 2011, a balança fechou com
déficit de 509 mil toneladas - resultado das importações de vidros processados que crescem em progressão
geométrica. Se, em 2010, o mercado
exportou quase 100 mil toneladas de
vidro e importou 435 mil, no ano seguinte a diferença cresceu com 596
mil toneladas importadas contra 86
mil exportadas. E os números do primeiro trimestre de 2012 mostram que
o cenário não deve se alterar.
Outro dado revelado pela pesquisa
foi o consumo aparente ‘per capita’.
Número referencia que é utilizado
para indicar o potencial de desenvolvimento do setor e que corresponde
à produção nacional acrescida das
importações e subtraindo-se as exportações. O volume de 8,73kg consumido por habitante em 2011 mostra
uma alternativa à oferta excessiva no
mercado até 2014.
O estudo também desvendou qual a
divisão do mercado nacional. Com domínio de 64,1% dos comuns (32,6%)
e temperados (31,5%), os outros
35,9% ficaram divididos entre automotivos (15,3%), espelhos (6,9%),
laminados (6,8%), tampos e curvos
(6,6%) e insulados (0,3%). O faturamento da indústria de transformação
em 2011 chegou aos R$ 3,6 bilhões e
foram criados 30 mil empregos.

Normas

Matéria Técnica

NBR 15575 em
consulta nacional

Fachada duplas, simples ou ventiladas

A revisão da ABNT NBR 15575 - Edificações habitacionais - Desempenho,
partes 1 a 6, entrou para consulta nacional no site da ABNT, em 17 de julho
último. Foram dois anos de estudos e
debates, em reuniões realizadas no
SindusCon-SP com a presença de representantes de toda a cadeia produtiva do setor da construção civil.
A AFEAL participou intensamente
e a Comissão de Estudos de Esquadrias incluiu no texto da parte 4 da
NBR 10821 - Requisitos Adicionais de
Desempenho - todos os parâmetros
de desempenho térmico e acústico da
NBR 15575. A norma inédita deverá
ser publicada ainda este ano. A associação sugere a todos a leitura da
NBR 15575-4 (disponível no site da
AFEAL), especialmente porque, quando trata das esquadrias, remete para
a NBR 10821 - Esquadrias Externas
para Edificações.
Os comentários podem ser enviados para o site da ABNT (www.abnt o n l i n e .c o m.b r/c o n s u l t a n a c i o n a l)
até o prazo limite no dia 13 de setembro próximo.

Ensaios de acústica
Os fabricantes de esquadrias de
alumínio qualificados no PSQ iniciam
os ensaios para determinar o isolamento acústico de seus produtos.
Será utilizado o laboratório de acústica da empresa Atenuasom, com
acompanhamento da equipe técnica
do ITEC – Instituto Tecnológico da
Construção Civil.
Ensaios realizados no final de 2010
deram origem à classificação para
avaliação do desempenho acústico
das esquadrias. “Os atuais visam a
efetiva classificação de cada tipologia
de janela, dimensão e sistema. Portanto, o trabalho é amplo e longo”,
diz a engenheira Fabiola Rago, consultora técnica da AFEAL.
Em breve, os produtos de empresas
qualificadas, além de apresentarem
uma etiqueta demonstrando o atendimento à NBR 10821-2, receberão
a indicação do seu índice de redução
sonora ponderado Rw (dB).

As fachadas duplas, ou double skin
façades, compostas por dois planos
de esquadrias, resultam num espaço
entre-planos, onde podem ser instalados elementos como persianas ou cortinas rolô. Graças à câmara de ar, a solução beneficia o desempenho térmico
do conjunto. Quando esse espaço é
ventilado, as condições de isolamento
térmico melhoram ainda mais e, com
recursos que envolvem projeto, tecnologia e investimentos, se tem a ‘fachada dupla ventilada’, uma evolução da
fachada dupla, ideal para climas frios.
“A ventilação do espaço entre as essas duas fachadas ocorre por efeito
‘chaminé’, que pode ser ajudada pela
introdução de exaustores ou ventiladores, bem como criando aberturas
reguláveis na parte inferior e superior
para controlar a circulação do ar entre
elas, de acordo com as necessidades
de cada estação ou condições específicas do clima”, explica o arquiteto Paulo
Duarte, consultor de fachadas e vidros.
A solução pode ser projetada também
com entrada e saída de ar para cada
pavimento.
A terceira possibilidade identificada
por Paulo Duarte como ‘soluções ventiladas’ envolve uma fachada convencional opaca. “A mais tradicional que
se tem no Brasil utiliza pedras naturais
ou cerâmicas instaladas com as juntas
abertas. É usado o chamado ‘sistema
americano’ ou ‘granito preso no grampo’, em que se monta a fachada de pedras ou cerâmica afastada da parede
convencional, com espaço entre 7 cm
e 12 cm. Isso é feito instalando na estrutura do prédio várias ancoragens,
geralmente em aço inox. Outra ferragem é fixada nessa ancoragem com
ajustes para regular as distâncias. Os
furos de fixação nas peças de cerâmica
ou pedra são geralmente alongados,
de forma a permitir a regulagem e
alinhar as peças, dando planicidade à
fachada.”, explica.
As juntas não serão seladas para
permitir a entrada do ar, tornando a fachada ventilada. “O ar vai penetrar no
ambiente entre as paredes do prédio
e o material que está dando o acabamento - essa câmara de ar se aquece, mas como é ventilada, o ar quente

Fachada dupla
sobe e o ar fresco continua entrando
pelas frestas das peças. Essa solução
cria, portanto, uma camada isolante
térmica entre uma parede e a outra,
reduzindo o calor” , acrescenta Duarte.
Está sendo introduzida no país uma
solução para fachada ventilada de cerâmica de terracota com tecnologia
de extrusão – ao contrário da convencional moldada. É uma cerâmica
grossa constituída por duas folhas de
terracota unidas por interligações, o
que já confere ao material um efeito isolante através desses vazios por
onde o ar circula. Sua instalação na
fachada pede uma estrutura de alumínio, onde as peças - dentadas em
cima e embaixo - se encaixam no
sentido horizontal. O ar penetra através das frestas horizontais, se aquece e busca saída pela parte superior.
“O sistema é muito interessante e
adequado às fachadas ventiladas, porém com custo maior e mais pesada
do que a cerâmica convencional”, diz
Paulo Duarte.
Sistemas semelhantes podem ser
empregados para o fechamento com
painéis de ACM (alumínio composto),
deixando-se as juntas abertas. Mas, a
eficiência do material nesse caso é menor que a das cerâmicas e pedras naturais. “Começam a surgir no mercado
outros produtos em placas, que podem
utilizar sistemas de fixação semelhante para construir fachadas ventiladas.
Alguns apresentam bom desempenho,
porém é preciso cuidadosa análise dos
produtos para sua adoção”, acrescenta o consultor.
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Curtas
O ITEC – Instituto Tecnológico da Construção Civil tem nova diretoria, sob a presidência de Harry Wottrich, reeleito para a gestão 2012-2014. “O laboratório vive um momento de trabalho intenso, em decorrência do desenvolvimento de novos produtos por fabricantes de esquadrias de alumínio e sistemistas, associado ao forte ritmo de ensaios dos PSQs de
Esquadrias de Alumínio e de Aço”, diz Wottrich. Entre seus planos, está a busca de uma nova
área para as instalações do ITEC, de maneira que possa ampliar o número de câmaras de grande porte e o escopo de ensaios, abrangendo isolamento acústico e térmico, vidros, guarda-corpos e componentes. “Estamos, também, estabelecendo convênios com laboratórios europeus para alavancar nosso desenvolvimento, utilizando soluções já testadas, que vão encurtar nosso caminho”, acrescenta.

A ‘Ilha AFEAL’ reedita na Fesqua 2012

A Cosbiem completa 15 anos de

sua vocação de ponto de encontro do setor

existência e comemora as conquistas

de esquadrias e fachadas de alumínio, porém

desse período que já envolvem inves-

promete ser a melhor de todas as edições.

timentos de R$ 2 milhões. “O diferen-

Com duas áreas, num total 280 m², o setor

cial foi a qualidade das esquadrias e

institucional comportará auditório, salas de

fachadas de alumínio, produzidas por

reuniões e de novas tecnologias e espaço de

mão de obra própria”, diz Raul Ferreira,

infraestrutura. Entre os eventos previstos es-

diretor da empresa. Em seu portfólio,

tão o I Fórum Iberoamericano de Esquadrias e a reunião do Fórum de Gerentes

acumula mais de 250 obras, sendo a

dos PSQs – Programas Setoriais da Qualidade, além da apresentação ao mercado

maioria de projetos especiais de grande

da construção civil de novos serviços e produtos da AFEAL. Na área de exposi-

porte. Exemplo marcante e de grande

ção, oito empresas associadas estarão mostrando ao público os seus produtos.

desafio técnico foi a do Edifício Carlos

Visite: de 17 a 20 de outubro próximo, no Centro de Exposições Imigrantes.

Chagas, no centro da capital paulista,
assinado pelo arquiteto Ruy Ohtake,

A revisão de duas importantes normas de acústica deve estar concluída
em setembro próximo, quando a Comissão de Estudos de Desempenho Acústico de Edificações, do CB 02, entregará os textos à ABNT para consulta pública. Krisdany Vinícius Cavalcante, coordenador da comissão e diretor técnico
do laboratório Métron Acústica (MG), explica que a NBR 10152 trata de medições de ruídos sonoros dentro do ambiente construído, enquanto a NBR 10151 se atém à avaliação do barulho em
áreas externas. Ambas são citadas na Resolução Conama
01/90 e estabelecem critérios de conforto. A comissão cuida, também, da tradução e adaptação da ISO 1996 (Acústica, Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente)
que se tornará a norma brasileira de referência na área.

com quase 12 mil metros quadrados de
pele de vidro. “A empresa que nasceu
com sete funcionários, hoje emprega
cerca de 200 pessoas, que passam por
programas constantes de treinamento. O investimento
em

aprimoramen-

to de sistemas é
permanente,
a

aquisição

softwares

com
de

moder-

nos e equipamentos
cada vez mais inteligentes”, completa.
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Mercado

Fermax na Fesqua 2012

Está chegando a hora! Mais uma vez, a
Fermax estará presente no maior evento
do setor no país!
Venha ver de perto toda a qualidade, tecnologia, design e funcionalidade dos produtos destinados aos quatro segmentos
que fazem da Fermax uma referência de
mercado em todo Brasil! São 144m2 onde
teremos o maior prazer em recebê-lo para
um bate-papo e, descontraidamente, falar sobre as tendências e necessidades do
mercado. Estamos esperando por você.
Até lá!
Stand No 613-714 - Centro de Exposições
Imigrantes - SP
Consulte: www.fermax.com.br
fermax@fermax.com.br

Udinese inovando
mais uma vez

Fita Vedadora Cinza Alumínio

• Crédito pré-aprovado.
• Financiamento automático em até 48
meses.
• Prestações fixas e iguais.
• Taxa de juros atrativos informados na
página inicial do portal:
www.cartaobndes.gov.br

A V. Brasil trouxe ao país a Fita Vedadora
Cinza Alumínio.
Da cor do alumínio, a nova Fita Vedadora
possui uma tonalidade exclusiva de cinza
claro, que proporciona um acabamento
discreto e sofisticado às esquadrias. Além
disso, seus fios têm uma leve cintilância
que, combinada à cor cinza claro, a torna
quase imperceptível junto ao perfil.
A Fita Vedadora Cinza Alumínio conta ainda com todo o padrão de qualidade da
V. Brasil, possui a maior hidrorrepelência do mercado, sem aspecto quebradiço,
transparência ou fosqueamento. Disponível em diversas medidas e com opções de
Barreira e Auto Adesivo.

Consulte: 0800 580 4443
www.udinese.com.br

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

A partir de agora a Udinese oferece ao
mercado mais uma forma rápida e fácil de
crédito, utilizando o cartão BNDES.

Perfis Inteligentes que atendem
demanda e reduzem custo

O Sistema Mega é a solução completa
de perfis em alumínio que integra três
linhas personificadas para atender todos
os níveis de exigência de projetos e arquitetura, superando os modelos comuns
do mercado.
Ecologicamente correto, foi cuidadosamente planejado para garantir que o
Fabricante de Esquadrias ganhe tempo
e produtividade.

Consulte: 55 19 3727 2000
vendas@asaaluminio.com.br
www.asaaluminio.com.br
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Associados AFEAL
Esquadrias Especiais - Fabricante
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.
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.
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 EPP
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
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Minas Gerais

Alumínio Composto e Chapas

ALUMINASA ESQ. DE ALUMÍNIO LTDA. (ALUBRÁS)
ALUTEC ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA.

ALUCOMAXX REVEST. METÁLICOS LTDA.

Paraíba

ARQTEC REVEST. METÁLICOS E SERV. LTDA.

GUERRAL IND. E COM. REPRESENTAÇÃO LTDA.

DAY BRASIL S/A.

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.

Esquadrias Padronizadas - Fabricante
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 ALUMÍNIO LTDA
IBRAL IND.BRAS. DE ARTEF. DE ALUMÍNIO LTDA
JAP JANELAS DE ALUMÍNIO PADR. LTDA.
LUX ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA EPP
M.B.GOULART LIMA
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.

Esquadrias - Manutenção

PROJETO ALUMÍNIO LTDA.

Anodização e Pintura
OLGA COLOR PROT. E DECO DE ALUM. LTDA.
PRODEC PROTEÇÃO E DECO. DE MET. LTDA.
ZINCOLOR TRATAMENTO de METAIS LTDA.

Acessórios e Componentes
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

Elastômeros e Vedantes
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.

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

Sistemas Informatizados p/ Edquadrias
ALUMISOFT INSTALAÇÃO E MANUT. S/C LTDA.
EAGLE SOFTWARES E GESTÃO EMP. LTDA.

Máquinas e Equipamentos

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

ALUMICENTRO IMPORTAÇÃO E COM. LTDA.

Alumínio - Sistemista

EMMEGI BRASIL MÁQ. E EQUI. IND. 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.

Alumínio - Revenda
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.

AUDATECH LTDA.
FÁBRICA DE MÁQUINAS WDB LTDA.
METALÚRGICA CORTESA LTDA.
TOPMAX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
PRO-ESTAMP FERRAMENTAS INDUSTRIAIS

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

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

