
Abravidro

Ano 53 Edição 451 Julho 2010

Casa Cor 2010
Vidro dá

sustentabilidade
à mostra



http://www.guardianbrasil.com.br
http://www.guardianbrasil.com.br


Sumário

3edição 451

Nossa capa

Vidro na Casa Cor:

sustentabilidade à vista

            Página 8        Página 8        Página 8        Página 8        Página 8

Veja nesta edição

4

    5

6

  14

20

41

51

55

59

60

62

  66

47 Exposição

Confira opções de

pacotes para visitar a feira

alemã Glasstec

25 Especial

Saiba tudo sobre os

vidros de segurança

  

32 Direto da Abravidro

Associação participa

de evento nacional dos

bombeiros em SC

36 Treinamento

Adivipar realiza treinamentos

para vidraceiros e

especificadores

Fo
to

 c
ap

a:
 V

er
bu

s 
C

om
un

ic
aç

ão
 /

 M
er

ye
lle

n 
D

ua
rte

Divulgação

Divulgação

Abravidro

Aqui na redaçãoAqui na redaçãoAqui na redaçãoAqui na redaçãoAqui na redação
Tudo muito movimentado

EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial
Vidro de segurança com
segurança

Palavra do leitorPalavra do leitorPalavra do leitorPalavra do leitorPalavra do leitor

Casa HotelCasa HotelCasa HotelCasa HotelCasa Hotel
Mostra une tecnologia ao vidro

Casa KidsCasa KidsCasa KidsCasa KidsCasa Kids
Exposição reforça uso seguro do
vidro

Mundo do vidroMundo do vidroMundo do vidroMundo do vidroMundo do vidro
Os principais acontecimentos do
setor estão aqui

EventoEventoEventoEventoEvento
Simpósio internacional discute
tecnologias solares que podem ser
aplicadas na América do Sul

Falando em normasFalando em normasFalando em normasFalando em normasFalando em normas
Começa o trabalho para
normalização das ferragens para
vidro

Vidro em diaVidro em diaVidro em diaVidro em diaVidro em dia
Veja a agenda do setor

Para o seu negócioPara o seu negócioPara o seu negócioPara o seu negócioPara o seu negócio
Viabilize a expansão do seu
empreendimento

Ache fácilAche fácilAche fácilAche fácilAche fácil
Encontre o fornecedor que
procura

Índice de anunciantesÍndice de anunciantesÍndice de anunciantesÍndice de anunciantesÍndice de anunciantes

Messe Dusseldorf/Tillmann



Aqui na redação

4 o vidroplano 2010julho

Tudo muito movimentado

A
o vidroplano

Revista mensal da Associação Brasileira de Distribuidores e
Processadores de Vidros Planos (Abravidro)

Fundada pelo Sindicato do Comércio Atacadista de Vidro Plano,
Cristais e Espelhos do Rio de Janeiro, em 1957

Registrada no INPI em 14-6-95 • ISSN 1518-4773

Entidade Responsável Abravidro
Presidente Wilson José Farhat Júnior

Primeiro-vice-presidente João Antônio Magdalena
Segundo-vice-presidente Roberto Ferreira da Silva
Terceiro-vice-presidente Roberto Menedin

Diretores
Aldo Machado Simões
Alexandre Pestana
Carlos Heinen
José Carlos Labate De Donato
Ronaldo Bittencourt Filho
Conselho Fiscal
Titulares
Dario Abrahão Farhat
João Alves Parreira
Walter Luis Araújo Guarino
Conselho Fiscal
Suplentes
Celso de Almeida Magalhães
Rosemari Bremm Oliveira Germano
Samir Cardoso

Entidades Associadas
Associação Brasiliense de Vidraçarias (Abravid)
Presidente: Domingos Sávio de Aguiar Oliveira
Associação Catarinense das Empresas Vidreiras (Ascevi)
Presidente: Marcio Moreira de Souza
Associação dos Distribuidores e Processadores de Vidros do Paraná
(Adivipar)
Presidente: Rosemari Bremm Oliveira Germano
Associação dos Vidreiros de Mato Grosso do Sul (Avims)
Presidente: Elídio Morales
Associação Mineira do Comércio Atacadista, Varejista e dos
Beneficiadores do Vidro (Amvid)
Presidente: Alexandre Pestana
Sindicato das Indústrias de Beneficiamento e Transformação de Vidros e
Cristais Planos do Estado de São Paulo (Sinbevidros)
Presidente: Roberto Menedin
Sindicato do Comércio Varejista de Material de Construção, Maquinismos,
Ferragens, Tintas, Louças e Vidros da Grande São Paulo (Sincomavi)
Presidente: Reinaldo Pedro Correia
Sindicato do Comércio Atacadista de Vidro Plano, Cristais e Espelhos do
Estado de São Paulo (Sincavesp)
Presidente: Celso de Almeida Magalhães
Sindicato do Comércio Atacadista de Vidro Plano, Cristais e Espelhos do
Estado do Rio de Janeiro (Sincavidro)
Presidente: Fernando Pires do Vale
Sindicato das Indústrias de Vidros, Cristais, Espelhos, Cerâmica de
Louça e Porcelana no Estado do Rio Grande do Sul (Sindividro-RS)
Presidente: Carlos Heinen

Corpo Editorial
Diretor Wilson José Farhat Júnior

Editora e Jornalista-responsável Celina Araújo – MTb 29.080
Coordenação Editorial Geisa Araújo Barbosa

Reportagem e Redação Ivan Pagliarani
Victor Bianchin

                         Colaboradores    Beatriz Strawinsky
Maíra Finatte

                 Preparador de Texto Amorim Leite
Editoração Eletrônica Cristiane Martins Carratu

Assistente de arte Carolina Amorim

Redação e Departamento Comercial
Associação Brasileira de Distribuidores e Processadores

de Vidros Planos (Abravidro)
Rua Monte Alegre, 61, 11º andar, Perdizes, 05014-000

São Paulo, SP, Tel: (11) 3873-9908, fax: 3873-9910
www.ovidroplano.com.br - ovidroplano@abravidro.org.br

Produção Editorial e Gráfica
Verbus Comunicação Editorial

Rua Gama Lobo, 2.141, 04269-001, São Paulo, SP, Tel. (11) 5068-3502
verbus@verbuscomunicacao.com.br

Secretaria-adjunta
Diretores-titulares
Comitê de Ação Regional
Júlio Sérgio Nakano
Comitê de Assuntos Tributários
Ricardo Oliveira
Comitê de Laminadores
Luiz Carlos Mossin
Comitê do Setor Moveleiro
Émerson Arcênio
Comitê de Temperadores
Fernando Pires do Vale

Tiragem Auditada pela

10 MIL
EXEMPLARES

variedade e volume de pautas encami-

nhadas para O Vidroplano podem ser

um bom termômetro para se avaliar o

desempenho do mercado vidreiro.

Depois de termos produzido, no último mês, uma

edição com número recorde de páginas, a revista

de julho traz eventos acontecendo em várias re-

giões do Brasil, além de muitos outros programa-

dos para os próximos meses.

Um bom sinal de que, ao contrário do exterior, o

mercado brasileiro está movimentado, com várias

ações para promover o seu desenvolvimento.

A Abravidro e a revista O Vidroplano estão em

harmonia com essa evolução, aumentando sua es-

trutura e promovendo novos projetos aos mais di-

versos públicos. Para acompanhar tudo em tempo

real, cadastre-se em nosso portal na internet –

www.abravidro.org.br – e receba as novidades em

seu e-mail.

Para os plugados nas redes sociais, o Twitter e o

blog da Abravidro são novos canais de informação

para sua atualização. Não perca essa oportunidade

e acompanhe!

Um grande abraço,

Celina Araujo

Editora



Fale com o presidente!

Abravidro
Tel.: (11) 3873-9908
wfarhat@abravidro.org.br
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Vidro de
segurança
com segurança

Dario de Freitas

Wilson José Farhat Júnior
Presidente da Abravidro

Em um mercado cada vez mais dinâmico, são muitos os desafios

dos empreendedores que almejam trabalhar com responsabili-

dade. Algumas vezes, a empresa não adota as melhores práticas

por puro desconhecimento.

Foi isso que detectou a Associação Catarinense das Empresas Vidreiras

(Ascevi) no final do ano passado em relação à segurança no trabalho.

Como uma das entidades afiliadas à Abravidro, o presidente Márcio de

Souza pediu nosso apoio para a produção de um vídeo de treinamento

voltado aos funcionários das processadoras de vidro.

Concluída a extensa pesquisa de campo para o conteúdo do vídeo,

verificamos não haver qualquer material sobre segurança no trabalho com

foco específico no setor vidreiro. A partir de então, o projeto da Ascevi

cresceu e se transformou em uma campanha nacional para a prevenção de

acidentes de trabalho nas processadoras de vidro.

Além do vídeo, produzimos também cartilha para distribuição aos fun-

cionários, cartaz para o quadro de avisos das empresas e também um ma-

nual de orientação aos empregadores, abordando os aspectos legais da se-

gurança no trabalho.

Todo esse material foi distribuído às empresas associadas à Abravidro

durante a Glass South America. Nos últimos dias, também o encaminha-

mos às empresas associadas de nossas entidades afiliadas.

Diante do ineditismo do programa, temos consciência de que há muitas

oportunidades de melhoria nesse trabalho. No entanto, ficamos satisfeitos

por termos criado um paradigma para as ações futuras de prevenção des-

ses acidentes em nosso setor, o que deverá resultar em redução do custo

social das empresas, com maior eficiência e produtividade.

Acreditamos que, agora, os fabricantes de vidros de segurança terão

oportunidade ainda maior de trabalhar o vidro com segurança. É a Abravi-

dro cumprindo seu compromisso de estimular o crescimento sustentável

do segmento vidreiro.



Palavra do leitor

  Teste em vidro temperado

Minha empresa participará, como expositora, da 4ª

Feira Construir RN. Nossa intenção é chamar a atenção

dos visitantes para a eficácia dos vidros de segurança.

Para isso, colocaremos em prática o teste de quebra

do vidro temperado com a esfera de aço caindo sobre

o vidro e demonstrando sua resistência. No entanto,

gostaria de saber como faço o teste e como consigo os

equipamentos necessários. Preciso de autorização do

Corpo de Bombeiros? Aproveito a oportunidade para

agradecer à Abravidro e à revista O Vidroplano por

sempre nos trazer informações relevantes sobre o

mercado do vidro.

Cláudio Costa

Real Vidros

claudio@realvidros.com.br

O ensaio está descrito na ABNT NBR 14698:2001 - Vi-

dro temperado. Os equipamentos e metodologia do en-

saio podem ser detalhados pelo Centro Tecnológico

Falcão Bauer - tel. (11) 3611-0833. Não é necessário

pedir autorização ao

Corpo de Bombeiros

para fazer o teste. Se

necessário, a Abra-

vidro está à disposi-

ção para mais infor-

mações por telefone.

Clélia Basseto

Consultora de

Normalização

da Abravidro

Tel. (11) 3873-9908

Dario de Freitas

http://www.newtemper.com.br
http://www.newtemper.com.br
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sustentabilidade à vista
Vidro na Casa Cor:

Mostra integra o material

aos ambientes internos e

consagra a transparência

em residências

Capa

A Suíte do Casal Apaixonado, de Sueli Adorni, trazia uma cama
de casal com uma base feita inteiramente de peças de vidro la-
minado 19 mm incolor DiamondGuard, da Guardian. Um espelho
quase do tamanho da parede foi colocado ao lado. Com esses
materiais, a arquiteta inovou em um dos itens mais tradicionais
do mobiliário doméstico e agregou elegância e leveza ao am-
biente. As divisórias entre o quarto e o banheiro também são de
vidro – UltraWhite 12 mm, da Guardian, que é mais transparente
que vidros comuns, nas medidas 1,3 x 2,8 m; 0,95 x 2,8 m e 0,38
x 2,8 m. Mais informações: 0800-709-2700 (Guardian) e (11)
4166-5550 (Sueli).

o vidroplano 2010julho8
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Propostas ousadas para utilização do vi-

dro é sempre uma marca da Casa Cor. A

cada ano, vemos espelhos em todas as

suas nuances, paredes revestidas com vidro de

diferentes cores e texturas e aplicações de peças

vidreiras gigantescas, mostrando que o material é

sempre bem-vindo ao design de interiores.

A edição 2010, montada de 25 de maio a 18 de

julho no Jockey Club, em São Paulo, confirmou o

uso definitivo do vidro nas áreas internas. Vitri-

nas e espelhos estavam por todos os cantos,

ocupando o espaço tradicional. Porém, os am-

bientes, dessa vez, inovaram ao trazer móveis e

acabamentos de vidro que antes não existiam.

No mobiliário, chamaram a atenção uma mesa

com tampo de vidro integrado a um tronco de

árvore e uma cama com base de vidro laminado,

entre outros exemplos. Reforçando tendência de

anos anteriores, tampos de mesa com vidros de

grande espessura e móveis revestidos de espelho

também eram vedetes da mostra. Para propor-

Na entrada da Joalheria, da arquiteta Danie-
la Colnaghi, uma porta automática da Dorma,
modelo ES 400, abria passagem para os visi-
tantes. O teto, assim como o arco que dividia
o ambiente, é recoberto de espelhos Dia-
mondGuard 10 mm, da Guardian, garantindo
um aspecto diferente e ousado ao lugar. No
total, oito peças de 0,6 x 0,5 m e quatro de
0,5 x 0,5 m decoravam o ambiente. Mais in-
formações: 0800-709-2700 (Guardian), (11)
5073-9501 (Daniela) e (11) 4689-9200 (Dorma).

cionar mais leveza e integração entre os ambientes, o

vidro em grandes formatos era constante em divi-

sórias. Confira essas tendências nas páginas seguintes

de O Vidroplano.

9edição 451



Vinheta
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titulo 2
Titulo 1p

olho

olhop

Texto

O Banheiro Público Masculino, da arquiteta Andréa Gonzaga, abusou da cor
branca, contrastando-a com os vidros serigrafados pretos de 8 mm da Guardian.
Na parede, espelhos 6 mm, no formato triangular, criavam uma decoração dinâ-
mica e vibrante. As portas dos boxes utilizaram as dobradiças automáticas 8630,
que possibilita o retorno automático da porta, e os trincos A69, ambos produtos da
Belcom. Mais informações: 0800-709-2700 (Guardian), (11) 4392-3166 (Belcom) e
(11) 5533-5171 (Andréa).

O Banheiro Público Femini-
no, de Andréa Lattanzi Tava-
res e Tildchen Moussa, apre-
sentou um espelho único de
bordas arredondadas junto às
pias e contou com uma porta
eletrônica da Vipdoor. A porta,
da linha Esmeralda, possuía
duas folhas móveis de vidro
incolor 10 mm temperado ade-
sivado e era ativada por meio
de sensor de aproximação.
Mais informações: (11) 2673-
6633 (Vipdoor) e (11) 9616-
1155 (Andréa e Tildchen).

o vidroplano 2010julho10
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No Studio da Jovem Senhora,
de Antônio Ferreira Junior e
Mario Celso Bernardes, via-se
uma divisória de vidro atrás da
cama que separava (e, ao mes-
mo tempo, integrava, por meio
da transparência) o quarto e o
banheiro. O vidro incolor trans-
mitia com harmonia as cores
quentes e vibrantes do banhei-
ro. Mais informações: (11)
3289-5066 (Antônio e Mario
Celso).

Funcional e moderno. Esses são alguns
dos adjetivos do ambiente Loft do Jo-
vem Investidor. Assinado pelo arquiteto
Leonardo Junqueira, o espaço tinha o vi-
dro espelhado Magic Mirror, de 4 mm,
produzido pela L’vitrier. Atrás dele havia
uma TV de LCD que se tornava invisível
quando desligada. O armário com porta
espelhada da Criare era outro móvel pre-
sente no ambiente. Mais informações:
(11) 3088-7578 (Leonardo), (11) 5051-
2363 (L’vitrier) e 0800 725 1575 (Criare)

O Loft Sustentável, da arquiteta Fernan-
da Marques, como o próprio nome  diz,
trazia a sustentabilidade para dentro da
moradia. Uma mesa com tampo de vidro
integrado a um tronco de árvore agregava
transparência ao espaço. No tampo de
mesa, o Cristal (incolor) Belga Ultravision
AGC Glaverbel laminado, jumbo, 16 mm,
na medida 4,2 x 1,1 m. Mais informações:
(11) 3848-3464 (Fernanda) e (31) 3421-
3500 (Glaverbel)

11edição 451



No Loft do Cineasta Consagrado, da arquiteta Marília Brunetti de Campos Veiga, objetos característicos de um cinéfilo
estavam dispostos em um ambiente aconchegante e arrojado, decorado com muito vidro. A parede em que estão a
televisão e o home theater, por exemplo, apresentava um espelho bronze montado pela Casa Atual, proporcionando ares
de requinte ao lugar. Na cozinha, além do vitrocerâmico Ceran, da alemã Schott, havia um armário superior basculante, da
Casa Atual, com vidro argentato (espelho acidado) de 4 mm. Mais informações: (11) 3021-1717 (Marília), (11) 3064-4500
(Atual) e (11) 4591-0200 (Schott)

http://www.ouroverdetl.com.br
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é anfitrião
Vidro ‘high-tech’

Casa Hotel 2010

une tecnologia

ao nosso material

em ambientes

temáticos e

inspirados em

celebridades

Casa Hotel

Logo na entrada do espaço que a Casa Hotel ocupava
no Jockey Club, um dos primeiros ambientes pelo qual
os visitantes passavam era o Espaço Design e Sala
de Imprensa, assinado por Lionel Sasson. Não houve
quem não se encantasse com a mesa de tampo incolor
bisotado, de 18 mm, comercializada pela Grifes & De-
sign. A base, de vidro incolor, sem emendas e recor-
tada a laser, simula galhos de uma árvore que se abre
para sustentar o tampo. No mesmo ambiente, uma das
paredes era revestida por um espelho prata, da Modali,
e a outra tinha vidro serigrafado preto de 6 mm com
garrafas decorativas coloridas da Di Murano. Mais
informações: (11) 3068-0288 (Lionel), www.moda-
li.com.br (Modali), (47) 3327-0459 (Di Murano) e (11)
3062-1251 (Grifes & Design).

o vidroplano 2010julho14
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ecnologia. Essa é uma das marcas da Casa

Hotel 2010, realizada no Jockey Club de São

Paulo simultaneamente com a Casa Cor São

Paulo. Na mostra, foram apresentadas tendências e

design em hotelaria e turismo na visão de diversos

arquitetos que planejaram mais de vinte ambientes

dispostos em suítes, jardins e espaços sociais. Nas sa-

las, quartos e banheiros das suítes o que mais se viam

eram espelhos e vidros refletivos com aparelhos de

televisão embutidos. Outra tendência eram as paredes

T

Ao chegar no piso superior da
Casa Hotel, o primeiro ambiente
a que o visitante tinha acesso era
a Suíte Las Vegas, projetada pe-
los arquitetos Alessandro Jordão
e Kiko Sobrinho, do Studio Mãos.
A suíte temática era cheia de ob-
jetos e cores que fazem alusão à
cidade americana dos cassinos.
O vidro estava presente na esca-
da de ferro que levava ao meza-
nino da suíte – os degraus eram
de laminado (20 mm) incolor da
Guardian e representavam toda a
resistência e segurança do vidro.
Mais informações: (24) 3355-
9000 (Guardian) e (11) 5090-
0060 (Studio Mãos).

e móveis revestidos por vidros coloridos ou espe-

lhados.

Neste ano, a mostra homenageou Lucio Costa, ar-

quiteto e urbanista responsável pelo Plano Piloto da

cinquentenária cidade de Brasília. Algumas suítes fo-

ram inspiradas em personalidades brasileiras como

Adriane Galisteu, Ana Maria Braga e o jogador Raí. Pa-

ra quem não teve oportunidade de visitar a Casa Ho-

tel, as próximas páginas trazem uma boa referência

dos vidros aplicados nos ambientes.

O Banheiro Público Unissex de 60
m2 criado pelos arquitetos Marco
Portes e Cida Portes teve como
marca o respeito ao meio ambiente
e a sustentabilidade. Por esse mo-
tivo, as torneiras da pia, produtos
higiênicos e iluminação eram con-
trolados por sensores que evitavam
o desperdício. O vidro estava pre-
sente no espelho Optimirror, da Ce-
brace, que decorou e ampliou o am-
biente. Mais informações: (11) 4019-
4007 (Marco e Cida Portes Arqui-
tetos) e 0800 72 84376 (Cebrace).

15edição 451



A Suíte Raí, assinada pela arquiteta Consuelo Jorge, foi um dos espaços em que o
vidro mais esteve presente. Coincidência ou não, o ambiente recebeu o prêmio de
melhor projeto da Casa Cor Hotel 2010. Logo na entrada, o visitante se deparava
com uma porta da Cinex, de vidro de 4 mm. Pintado com tinta hidrossolúvel azul na
face interna, ele proporcionava um tom vibrante e intenso ao ambiente. Um armário
tomava conta de quase toda uma das paredes da suíte: revestido pelo vidro
refletivo da Grigio, de 4 mm, seu objetivo era controlar a entrada de luz e propor-
cionar efeito estético contemporâneo. No banheiro, foi utilizado espelho Diamon-
Guard, da Guardian. No boxe montado pela MHJ, o vidro utilizado era o 10 mm,
temperado incolor, também da Guardian. Mais informações: (54) 3455-2222 (Cinex),
(24) 3355-9000 (Guardian), (11) 2579-8305 (MHJ) e www.grigio.com (Grigio).

O espaço Bilheteria e Concierge,
primeiro a ser visto na parte in-
terna da exposição, foi assinado
por Marcio Nascimento e Regina
Arruda. Ele conta com as ferra-
gens de guarda-corpo e corrimão
Easy Glass, da Glass Vetro, na es-
cada, dividindo as filas comuns e
àquela exclusiva para pessoas
com necessidades especiais. Mais
informações: (11) 2195-0505 (Glass
Vetro), (13) 3468-3157 (Marcio e
Regina).

o vidroplano 2010julho16



17edição 451

Um dos ambientes mais luxuosos da Casa Hotel 2010 era a Suíte
São Paulo, assinada por Moema Wertheimer. O local tinha toda a
imponência da cidade de São Paulo e o conforto de que um morador
ou hóspede necessitam. Utilizaram-se ali espelhos, da Guardian
(DiamonGuard), de 6 mm, no banheiro, quartos e bar. No mezanino,
onde foi construído uma espécie de escritório, de frente para a TV da
sala, uma mesa de vidro incolor da Guardian, 19 mm, com corte es-
pecial arredondado, decorava o ambiente. Mais informações: (24)
3355-9000 (Guardian) e (11) 5054-5601 (Moema).

A banheira toda feita de Cristal Incolor
DiamondGuard, de 19 mm, produzida
pela Amaral Vidros, chamava a atenção
de todos que entravam na Suíte Ana
Maria Braga, assinada por Karina
Afonso. A mesa de centro com tampo
de vidro de 19 mm, também da Guar-
dian e da Amaral Vidros, preenchia a
sala. Na cozinha, a parede era reves-
tida por espelho de 6 mm que dava sta-
tus de requinte e ampliava o ambiente.
Mais informações: (11) 3831-1000 (Ama-
ral Vidros) e (24) 3355-9000 (Guardian).



A Suíte Adriane Galisteu, assinada por Betina Barcellos, Karina Salgado e Andréa
Bugarib, da In House Design, usou e abusou de imagens projetadas no vidro.
Destacam-se a porta do banheiro, de vidro laminado de 8 mm (Penha Vidros), com
imagens da apresentadora e o espelho instalado no banheiro. Mais informações:
(11) 3721-1157 (In House) e (11) 3225-3713 (Penha).

http://www.speedtemper.com.br
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om catorze ambientes

elaborados por 22 pro-

fissionais, a Casa Kids

foi uma das mostras simultâneas

que se realizaram durante a Casa

Cor São Paulo 2010. Com espaços

baseados no cotidiano familiar,

como o Playground, Brinquedote-

ca e outros ambientes temáticos, a

garantida
Segurança

Casa Kids reforça uso seguro do vidro e

atrai olhares de todos os públicos

Casa Kids

C
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O Loft dos Sonhos das Crian-
ças, de Luciana Pastore e Maria
Paula Giuliano, era um ambiente
espaçoso e cheio de brinquedos
diferentes para os pequenos. As
paredes de um dos lados pos-
suíam vidros na parte de baixo,
fazendo a conexão com o piso e
mostrando o material com aplica-
ção estrutural. As pias dos ba-
nheiros também tinham divisórias
de vidro laminado. Os vidros do
Loft foram fornecidos pela Cebra-
ce e o ambiente foi escolhido co-
mo o Melhor Projeto da Casa
Kids. Mais informações: 0800-72-
84376 (Cebrace) e 11 3807-9064
(Luciana e Maria Paula).

exposição atraiu não só a atenção

de crianças, mas de todos que

passavam por perto. E a utilização

do vidro nos ambientes mostrou

que o antigo tabu de que o vidro

pode ser algo perigoso caiu por

terra. Confira agora alguns espa-

ços da Casa Kids em que o vidro

foi utilizado de maneira inovadora.
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Brunete Fraccaroli deu vida ao espaço Casa de Bonecas, um ambiente montado ex-
ternamente, todo feito de vidro e que representa o sonho de consumo de toda menina.
Para as paredes, Brunete utilizou os vidros SunGuard Solar Neutral 70 mm, da Guardian.
No teto, instalou o vidro 14 mm SunGuard Neutral. Esses vidros (SunGuard) recebem um
tratamento especial para reduzir a temperatura interna ao mesmo tempo que permite a
entrada de luz natural. Dentro da casa havia prateleiras feitas de vidro Cristal
DiamonGuard de 19 mm – dez vezes mais resistentes a riscos que os vidros comuns –
que deram abrigo a bonecas de pano e outros brinquedos. Mais informações: 11 3885-
8309 (Brunete) e 24 3355-9000 (Guardian).
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O Banheiro Público Masculi-
no, de Rozania de Souza Ba-
tista Nicolau, mostrou uma be-
líssima bancada de vidro fumê
que se destacava por ser feita
com peça única que já incluía
a cuba. Três grandes espe-
lhos, colocados lado a lado,
completavam o conjunto. Os
boxes eram feitos de vidro ver-
melho pintado a frio – a cor vi-
brante quebrava a frieza do
ambiente. Mais informações:
11 8196-3891 (Rozania).

Fotos: divulgação

http://www.vidrosuldracena.com.br


http://www.tecvidro.com.br
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que salva
O vidro

Aqui está tudo que você quer saber sobre os vidros

de segurança, mas tem vergonha de perguntar

Especial

N
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os últimos anos, a ex-

pansão do mercado de

vidros de segurança

tem sido notável. Com a tendência

de se utilizar cada vez mais vidros

nas edificações, o crescimento da

construção civil e a criação e revi-

são de normas relacionadas às

suas aplicações, esses vidros estão

mais em voga do que nunca, sen-

do de utilização obrigatória em

muitos casos. Porém, algumas ca-

racterísticas do material ainda pas-

sam despercebidas por muitos

profissionais do setor vidreiro, o

que nos levou a elaborar esse guia

com questões sobre vidros de se-

gurança.

A regra da segurança

Segundo a norma ABNT NBR NM

293 – Terminologia de vidros pla-

nos e dos componentes acessórios

à sua aplicação, a definição de vi-

dro de segurança é “vidro plano

cujo processamento de fabricação

reduz o risco de ferimentos em ca-

so de quebra”.

Existem três tipos de vidro de

segurança: temperado, laminado e

aramado. Todos possuem caracte-

rísticas específicas que permitem a

Rochaverá Corporate Towers,
em São Paulo: prédio utilizou

vidro laminado na fachada

Fotos: divulgação
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eles ser classificados como tal, di-

ferenciando-se dos demais. “O vi-

dro comum, ao quebrar, tem como

característica principal a formação

de fragmentos em formatos agu-

dos, tal como o de cunha, e com

arestas cortantes, o que pode cau-

sar ferimentos maiores”, explica

Cláudio Lúcio Silva, consultor-téc-

nico da Associação Brasileira de

Distribuidores e Processadores de

Vidros Planos (Abravidro).

jam temperados ou laminados.”

A Associação Brasileira de Nor-

mas Técnicas (ABNT) possui 37

normas para regular os vidros –

confira a lista completa no site da

Abravidro. No caso dos vidros de

segurança, as normas referentes

são as seguintes: ABNT NBR

14697 – Vidro laminado, ABNT

NBR 14698 – Vidro temperado e

ABNT NBR NM 295 – Vidro ara-

mado. Além delas, outra norma

importante que estabelece parâ-

metros para a aplicação de cada

vidro a ser consultada é a NBR

7199 – Projeto, execução e aplica-

ções de vidros na construção civil.

Ajude o vidro a

ajudar você

Mesmo que o vidro seja produ-

zido rigorosamente de acordo

com a norma, ainda existem fato-

res que podem comprometer seu

desempenho. Um armazenamento

inadequado, que coloque o vidro

sobre superfícies irregulares e o

exponha à umidade, é o primeiro

A característica de um vidro de

segurança é a de proteger o usuá-

rio desses efeitos danosos em caso

de quebra acidental. “Uma peça

de vidro monolítico comum não

pode ser classificada como de se-

gurança, mas pode ser base para a

fabricação de um vidro de segu-

rança por têmpera ou laminação”,

enfatiza o consultor. “Já o vidro in-

sulado será de segurança desde

que os vidros que o compõem se-

Laminado em
guarda-corpos e

sacadas: em caso de
quebra, impede que

uma pessoa caia

Ambiente da Casa Cor PR: vidro laminado impresso
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VIDRO TEMPERADO

CARACTERÍSTICAS – Um dos mais utilizados entre os vi-
dros de segurança, o temperado tem como vantagem em
relação aos outros sua maior resistência mecânica e a efei-
tos térmicos. “Teoricamente, essas características fazem
dele um vidro com maior vida útil”, afirma Cláudio Lúcio. A
têmpera aumenta em até cinco vezes a resistência original
do vidro, trazendo também outra vantagem adicional: no
caso de quebra, o temperado se estilhaça em centenas de
pequenos pedaços não pontiagudos, ou seja, não produz
estilhaços afiados ou lascas que poderiam machucar. As di-
mensões do temperado dependem dos tamanhos aceitos
pelos fornos de têmpera. Hoje, no Brasil, já existe equipa-
mento que aceita peças com medida 2,6 x 6,2 m para têm-
pera, aumentando o leque de opções de uso do temperado
na construção civil.

COMO É FABRICADO – O vidro temperado é produzido
por meio de um processo industrial que consiste em aque-
cimento a altas temperaturas seguido por um rápido resfria-
mento do material. Temperar vidros finos e grossos, porém,
pode complicar o processo. “Os extremos sempre são mais
trabalhosos – necessitam de maior quantidade de equipa-
mentos ou de regulagens”, define Carlos Henrique Mattar,
gerente de Desenvolvimento de Mercado da Cebrace. “No
caso dos vidros finos, a dificuldade está no resfriamento rá-
pido em função da baixa espessura. Já nos grossos, a di-
ficuldade está no aquecimento lento e uniforme”, explica.

APLICAÇÕES – Kátia Sugimura Simões, coordenadora de
Marketing da Saint-Gobain Glass, explica: “Segundo a NBR
7199, é necessária a utilização do vidro temperado nas se-
guintes aplicações: boxes, portas, divisórias, portas de ar-
mários, janelas e basculantes, quando projetadas para o

exterior a mais de dois pavimentos, com projeção superior
a 25 cm da fachada”.

VANTAGENS – O fato de ser o único vidro que pode ser
aplicado sem a utilização de caixilhos (necessita apenas de
ferragens) é uma das principais vantagens. Esse tipo de
aplicação pode ser visto em portas e vitrinas de lojas, por
exemplo. O mercado de arquitetura e decoração tem apro-
veitado essa característica. Também é muito comum o uso
de vidros temperados no mercado automotivo para os vi-
dros laterais e traseiro (já que os de para-brisa, por lei, só
podem ser laminados).

DESVANTAGENS – A maior desvantagem do temperado é
que, após o processo de têmpera, não se pode manipulá-lo
– isso inclui corte e furo. Já a suposta “quebra espontânea”
do vidro temperado é um tema polêmico, mas os especia-
listas concordam que, na maioria dos casos, existe um fa-
tor que explica a quebra. Esses fatores podem ser a má
instalação do vidro, algum defeito de fabricação e até o
mau dimensionamento da peça. “Essas ‘quebras’ ocorrem
em raríssimos casos, quando temos elementos incrustados
na massa do vidro que permanecem nele após o processo
de têmpera”, afirma Mattar. Cláudio Lúcio explica que trin-
cas, lascas, riscos e batidas, originados dos problemas aci-
ma descritos, funcionam como concentradores de tensão.
“Eles, seguramente, farão com que a influência de fatores
externos, necessários para a quebra, seja menor. E isso
faz com que um produto como o vidro temperado perca o
seu maior atributo, a resistência mecânica superior”, afirma
o consultor. As quebras espontâneas, porém, são conside-
radas fenômenos excepcionais.

Plataforma do Metrô,
em São Paulo:
portas de vidro
temperado 8 mm
evitam queda de
objetos e
passageiros



o vidroplano 2010julho28

VIDRO LAMINADO

CARACTERÍSTICAS – Um vidro laminado é composto por duas ou mais peças de
vidro intercaladas com uma camada intermediária. O fator de segurança se dá, pri-
meiro, à elasticidade do material que fica entre os vidros, garantindo maior resistên-
cia. A segunda e principal característica é a forte adesão dos vidros a essas cama-
das. No caso de quebra, o vidro se estilhaça, mas não se desprende do material. Is-
so faz com que não sejam produzidos cacos e a superfície do vidro permaneça in-
transponível. Essa característica é essencial para algumas aplicações, como, por
exemplo, guarda-corpos, coberturas, pisos e fachadas, entre outros.

COMO É FABRICADO – As peças de vidro que compõem o vidro laminado podem
ser de vidro comum, impresso ou estirado (recozido comum ou temperado). A cama-
da intermediária, que adere firmemente à peça, pode ser de polivinil butiral (PVB) ou
resina de poliéster líquida. O conjunto é preparado e colocado em uma máquina es-
pecial onde é submetido à temperatura e à pressão adequadas para que a camada
intermediária se fixe no vidro.

APLICAÇÕES – Janelas, guarda-corpos, divisórias, boxes, vitrinas, fachadas de edi-
fícios, sacadas, telhados, móveis, fechamentos de claraboias e outros. “A NBR 7199
exige a aplicação do vidro laminado ou aramado em situações em que o vidro corre
o risco de cair ao se quebrar, como janelas, vitrinas, claraboias, guarda-corpos, fa-
chadas e coberturas”, lembra Kátia Sugimura. “O vidro laminado é indicado também
para piso de vidro, que, no Brasil, ainda é uma aplicação cuja norma está em de-
senvolvimento”, observa a coordenadora de Marketing da Saint-Gobain Glass.

VANTAGENS – Além de segurança, a laminação confere ao vidro função termoacús-
tica. Os vidros impressos podem ser laminados, desde que a superfície impressa
não fique em contato com as camadas intermediárias (PVB ou resina), garantindo,
assim, maior adesão do vidro. Também é possível laminar duas ou mais peças de vi-
dro temperado. Tem-se, assim, um conjunto ainda mais seguro: a laminação garante
que os cacos não se desprendam e a têmpera proporciona maior resistência. “Quan-
do a instalação for suscetível a variações de temperatura na mesma peça ou tiver a
necessidade de ser autoportante, o conjunto laminado deve ser constituído de vidros
temperados”, afirma Cláudio Lúcio.

DESVANTAGENS – Com o tempo, o laminado pode sofrer delaminação, compro-
metendo sua função de vidro de segurança. Esse problema, porém, é causado mais
por falhas no acabamento e na instalação do que pela característica do material.

Uma das vantagens
do vidro laminado:
segurar cacos e
permanecer
intransponível
após a quebra
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VIDRO ARAMADO

CARACTERÍSTICAS – O aramado possui, em seu interior, uma malha quadri-
culada de arame de aço, o seu grande fator de segurança. Essa proteção
retém os cacos no caso de quebra, impedindo que eles se projetem no ar ou
que criem pontas perfurantes. Por manter sua integridade física após a que-
bra, o aramado, assim como o laminado, não pode ser transpassado, de modo
que, mesmo com o choque, não há como uma pessoa ou objeto cair através
dele. Segundo Caroline Sanchez, coordenadora de Marketing da União Bra-
sileira de Vidros (UBV), os padrões do vidro aramado são espessura de 6 mm
e dimensões de chapa de 2 x 2,44 m e 1,83 x 2,44 m.

COMO É FABRICADO – A tela metálica é inserida durante a própria fabricação
do vidro, no momento em que a massa vítrea vai para a estenderia.

VANTAGENS – “O aramado tem preço menor em relação ao laminado e con-
fere privacidade sem perda de luminosidade”, afirma Caroline. A privacidade é
garantida porque, por ser um vidro impresso, uma das faces do aramado é tex-
turizada e “embaça” a imagem, impedindo que alguém do outro lado identifi-
que o que se passa.

DESVANTAGENS – O aramado é oferecido apenas no padrão incolor, com li-
mitação de espessura – está disponível apenas em 6 mm. Kátia Sugimura re-
comenda que o vidro seja cortado e polido para que não ocorram trincas após
a instalação. “No momento da especificação para o corte do vidro, nem sem-
pre é solicitado esse acabamento, o que pode, consequentemente, ocasionar
algumas quebras”, argumenta ela.

APLICAÇÕES – Coberturas, guarda-corpos, divisórias, janelas, saídas de
emergência, caixas de escada, fechamentos de claraboias, sacadas, peitoris,
tampos de balcões e móveis, entre outros.

deles. O transporte vem em se-

guida – os vidros precisam estar

acomodados com firmeza nos ca-

valetes e cobertos por lonas, evi-

tando movimentos e colisões.

A instalação é outra etapa pri-

mordial. Um vidro instalado de

forma inadequada pode estar ex-

posto a pressões não uniformes e

umidade. Além disso, calço incor-

reto, falta de espaço para expan-

são natural (devido à temperatura)

e ferragens soltas geram rachadu-

ras que podem se tornar perigosas.

“Nos temperados, não se deve

comprometer a integridade da su-

perfície, das bordas e das arestas,

tanto das laterais como de furos

ou recortes”, ensina Cláudio Lú-

cio. Peças lascadas, riscadas ou

com marcas de batida devem ser

descartadas e cuidados especiais

devem ser dados ao correto uso

de ferragens e ferramentas na ins-

talação para não provocar lascas,

riscos ou tensionamentos.

Com relação aos laminados,

Cláudio Lúcio chama a atenção

para a integridade da película in-

termediária: não se devem utilizar

no vidro produtos químicos que

possam atacar o material interno

utilizado para a laminação. Vidros

lascados, riscados, batidos, com

bolhas ou que apresentem delami-

nação devem ser descartados.

Já os vidros aramados não de-

vem ter nunca suas bordas expos-

tas, principalmente quando utiliza-

dos em locais suscetíveis a intem-

péries. O motivo é que a malha de

aço aramado pode enferrujar e

comprometer a integridade do

Vidro aramado
utilizado no teto
de ambiente
doméstico



metal e, por consequência, a segu-

rança do vidro. Nos aramados, a pre-

sença de lascas, riscos e batidas tam-

bém é motivo para a troca, assim

como ferrugem na malha de aço.

Especifique bem

Conhecer os vidros de seguran-

ça é apenas o primeiro passo para

uma obra de sucesso. De nada

adianta instalar um temperado on-

de um laminado seria o mais ade-

quado, por exemplo.

A única forma de saber é con-

versar com um arquiteto para que

ele conheça suas necessidades cor-

retamente e possa especificar o vi-

dro de acordo. Observar se a Nor-

ma 7199 está sendo seguida na

aplicação, procurar fornecedores

Fale com eles!

Cebrace
Tel. 0800-7284376

Abravidro
Tel. (11) 3873-9908

Saint-Gobain Glass
Tel. 0800-125125

UBV
Tel. 0800-709-0710

certificados e de confiança tam-

bém são formas de prevenir pro-

blemas. Em caso de dúvidas, entre

em contato com a Abravidro ou com

a área técnica dos fabricantes. O

esforço valerá a pena quando sua

instalação estiver completa.

Aramado: tela
metálica impede que
o vidro se desprenda
em caso de quebra

http://www.vidroline.com.br


http://www.keraglass.com
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Brasil se reúnem em SC
Bombeiros de todo o

Abravidro participa e divulga a importância das normas

técnicas sobre vidros de segurança

Direto da Abravidro

A
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bela cidade de Blume-

nau, no interior do Es-

tado de Santa Catari-

na, deu lugar, de 23 a 26 de junho,

ao 11º Seminário Nacional de Bom-

beiros (Senabom), evento que tem

como objetivo o aprimoramento

técnico das corporações de todos

os Estados brasileiros. Realizado

no Parque Vila Germânica, o even-

to, além de receber os 27 coman-

dantes-gerais das unidades de

bombeiros da União, contou com

a presença de cerca de 1.100

oficiais de todo o País.

A Associação Brasileira de Dis-

tribuidores e Processadores de Vi-

dros Planos (Abravidro), que já

vem mantendo estreito contato

com as corporações de diversos

Estados, aproveitou para montar

um estande no evento e divulgar

as normas técnicas do vidro plano,

com ênfase nos vidros de seguran-

ça. Trata-se de mais uma ação da

entidade para incentivar as corpo-

rações a vistoriar os vidros utiliza-

dos em edificações e atender a

norma ABNT NBR 7199 – Projeto,

execução e aplicações de vidros na

construção civil.

Participação

da Abravidro

Além de Silvio Bueno de Carva-

lho, coordenador de Normalização

do ABNT/CB-37 e CMS 21, o setor

vidreiro foi representado por Ibel-

son F. de Sousa (Abravidro), Samir

Cardoso e Patrícia Santos, da As-

sociação Catarinense de Empresas

Vidreiras (Ascevi). Como patroci-

nadores da ação da Abravidro es-

tavam Cristiane Vieira, da Cebrace,

e Erickson Esteves e Marco Ferrei-

ra, da Guardian.

No espaço do vidro se distribuí-

ram exemplares de O Vidroplano,

fôlderes sobre os vidros de segu-

rança e exibiu-se um vídeo com as

propriedades dos vidros laminado,

temperado e comum. O que mais

chamou a atenção do público fo-

ram as demonstrações de quebra

do vidro laminado.

O evento

O Senabom é realizado a cada

dois anos e é sempre sediado em

um Estado diferente. Neste ano,

ele foi promovido pelo Corpo de

Bombeiros Militar de Santa Cata-

rina (CBMSC) e pela Associação

Parque Vila Germânica,
Blumenau: sede do 11º
Senabom, de 23 a 26 de junho



Cristiane Duarte (Cebrace), Erickson Esteves (Guardian), tenente-
coronel Carlos Henrique de Araujo e tenente-coronel Carlos Antonio
Noia de Souza (Corpo de Bombeiros de São Paulo), Marcos Ferreira
(Guardian) e Ibelson F. de Sousa (Abravidro)

dos Bombeiros Comunitários de

Blumenau.

Durante os quatro dias, a pro-

gramação foi dividida entre o se-

minário e a feira de exposição. O

seminário é a oportunidade na

qual os oficiais trocam informa-

ções técnicas e experiências ad-

quiridas em diferentes atividades.

Além de profissionais brasileiros,

falaram bombeiros de corporações

da França, Estados Unidos e Chile.

Já a feira de exposição, onde esta-

va o estande da Abravidro, serviu

para apresentar aos bombeiros no-

vidades do mercado com relação a

equipamentos e técnicas que pos-

sam melhorar a segurança da po-

pulação e as condições de traba-

lho dos militares e seu desem-

penho.

Boa aceitação

Ao que tudo indica, o trabalho

de conscientização da corporação

realizado pela Abravidro surte ca-

da vez mais efeito. É o que de-

monstra o comandante-geral do

CMBSC, coronel Álvaro Maus.

“Observei nos participantes do

evento um grande interesse com

relação à temática das normas téc-

nicas sobre utilização de vidros de

segurança, especialmente quanto

à ABNT NBR 7199.”

O comandante-geral do Corpo

de Bombeiros da Polícia Militar do

Estado de São Paulo, coronel Luiz

Humberto Navarro, explica que

ações que visam a melhorar a se-

gurança de civis e bombeiros são

sempre bem aceitas nas corpora-

ções. “Sempre nos preocupamos

Parceria segura

Desde março de 2008, a Abravidro atua junto às corporações de vários Esta-
dos brasileiros para conscientizá-las sobre a necessidade de averiguar os vi-
dros instalados em edificações.
Hoje, a entidade desenvolve trabalho junto a corporações de São Paulo, Rio
Grande do Sul, Paraíba, Santa Catarina, Tocantins, Goiás, Alagoas, Paraná,
Mato Grosso do Sul, Roraima, Amazonas e Rio Grande do Norte, além do Dis-
trito Federal. O intuito é incentivá-las a verificar se os vidros estão sendo apli-
cados de forma segura, conforme a norma ABNT NBR 7199.
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Cristiane Duarte (Cebrace) e Sílvio de Carvalho (Abravidro), com o
coronel Álvaro Maus e comandantes de outros Estados
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em aprimorar a segurança das

pessoas. Por isso, a ajuda da Abra-

vidro é muito bem-vinda.” E elo-

gia: “A preocupação e a luta que a

Abravidro trava para que haja di-

minuição no número de acidentes

com o vidro são uma bela de-

monstração de que nós bombeiros

contamos com parceiros que, as-

sim como nós, preocupam-se com

o bem-estar da população”.

Reunião do Ligabom

Os oficiais aproveitaram a rea-

lização do Senabom para pro-

mover uma reunião extraordinária

da Liga Nacional dos Corpos de

Bombeiros Militares do Brasil

(Ligabom). O comandante-geral

do CBM do Distrito Federal, coro-

nel Antonio Gilberto Porto, que

ocupa o cargo de presidente inte-

rino da liga, foi quem presidiu a

sessão. “Na reunião, vimos apre-

sentações de soluções voltadas

para os serviços de bombeiros,

atuação na Força Nacional, viatu-

ras especiais e equipamentos”,

conta.

Dia do Bombeiro

No dia 4 de julho foi realizada, no
Parque da Independência, em
São Paulo, uma solenidade em
homenagem ao Dia do Bombei-
ro, comemorado no dia 2 do
mesmo mês. Ibelson F. de Sousa
e Silvio de Carvalho marcaram
presença e representaram a
Abravidro no evento.

Fale com eles!

Abravidro
Tel. (11) 3873-9908
www.abavidro.org.br

Senabom/Praxis Feiras e
Congressos
Tel. (47) 3326-4159
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Samir Cardoso e Patrícia Santos (Ascevi) e Silvio de Carvalho.

Comandante-geral do Corpo de Bombeiros de São Paulo, coronel
Luiz Humberto Navarro, no espaço da Abravidro
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formando profissionais
Capacitando e

Adivipar dá treinamento para vidraceiros,

engenheiros e arquitetos em Curitiba

Treinamento

N
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Fotos: Divulgação

o mês de junho, a As-

sociação dos Distribui-

dores e Processadores

de Vidros do Paraná (Adivipar)

deu mais uma vez sua contribui-

ção para a capacitação de profis-

sionais ligados ao segmento vi-

dreiro no Estado do Paraná: trei-

namento para engenheiros, arqui-

tetos e vidraceiros. Realizados nos

dias 17 e 19, na sede do Sindicato

da Indústria da Construção Civil

do Estado do Paraná (Sinduscon-

PR), os eventos contaram com o

patrocínio da Cebrace, Guardian,

Saint-Gobain Glass e da União

Brasileira de Vidros (UBV).

Os cerca de 120 profissionais

que compareceram ao treinamen-

to voltado para engenheiros e

Treinamento para
engenheiros e arquitetos,
realizado no dia 17 de
junho, levou
aproximadamente 120
profissionais para o
auditório do Sinduscon-PR



37edição 451

arquitetos ouviram palestras dos

patrocinadores e do engenheiro e

arquiteto Paulo Duarte, que se no-

tabilizou por décadas de consulto-

ria na especificação de vidros em

grandes obras. De acordo com a

Adivipar, mesmo com o longo

tempo de duração das palestras, o

público se mostrou paciente e en-

cantado com a demonstração de

conhecimento dos palestrantes.

Belga Metal e Design Ferragens

apoiaram esta iniciativa da Adivipar.

O treinamento direcionado a vi-

draceiros recebeu por volta de 150

participantes e teve apoio da Al-

clean, Belga Metal, Design Ferra-

gens e Glaston. Além das palestras

feitas pelos profissionais das em-

presas patrocinadoras, Amauri Cro-

zariolli, professor de Pós-gradua-

ção em Marketing Pessoal e Co-

municação no Processo de Ven-

das, falou sobre o Caminho das

vendas. Empregando técnica moti-

vacional, Crozariolli prendeu a

atenção de todos. Seu tema in-

cluiu os itens básicos para a reali-

zação de uma venda e as atitudes

que fazem a diferença na hora de

se comercializar algo.

Objetivo alcançado

“É gratificante poder dar conti-

nuidade aos trabalhos desenvolvi-

dos pela Adivipar no sentido de

levar conhecimento e informação

aos profissionais de nosso Esta-

do”, avalia a presidente da Adivi-

par, Rosemari Bremm. “Não é fácil

manter um público após seis anos

ininterruptos, mas, com a colabo-

ração dos nossos associados, esta-

Satisfeita com os resultados,
Rosemari Bremm, presidente
da Adivipar, já planeja novas
atividades promovidas pela
entidade

O arquiteto Paulo Duarte
transmitiu aos participantes
seu conhecimento sobre
especificação de vidros em
grandes obras

Motivação: participantes se divertiram durante palestra
ministrada por Amauri Crozariolli



Fale com eles!

Adivipar
Tel. (41) 3346-4617

Alclean
Tel. (11) 4144 – 9090

Belga Metal
Tel. (11) 4392-2944

Cebrace
Tel. 0800-7284376

Design Ferragens
Tel. (41) 3072-3838

Glaston
Tel. (11) 4061-6511

Guardian
Tel. (24) 3355-9000

Saint-Gobain Glass
Tel. 0800-125125

União Brasileira de Vidros
Tel. 0800-709-0710

mos conseguindo isso.” Rosemari

credita o êxito do empreendimen-

to a seus patrocinadores e apoia-

dores. “A participação dos fabri-

cantes é primordial e espero que

possamos continuar com nossas ati-

vidades por muitos anos. Os resul-

tados desses investimentos estão

visíveis, já que o consumo de vi-

dros no Estado do Paraná aumen-

tou.” E vem mais por aí. A asso-

ciação paranaense continua pro-

movendo atividades e, no mês de

julho, na cidade de Cascavel, in-

terior do Paraná, iniciou, como

parceira, o Curso de Vidraceiros

(veja quadro).

Adivipar apoia

Curso de Vidraceiro

em Cascavel

O Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae) e o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai),
com o apoio da Adivipar, pro-
movem na cidade de Cascavel o
Curso de Vidraceiro. As aulas se
iniciaram no dia 19 de julho e
terminam no mês de outubro.
O curso é ministrado às segun-
das, quartas e sextas-feiras, das
19h às 22h30, alcançando uma
carga horária de 160 horas. Os
interessados tiveram de desem-
bolsar o valor de R$ 375,00 – alu-
nos indicados pela Adivipar obti-
veram desconto e pagam pela
formação a quantia de R$ 150,00,
parcelados em três vezes.

http://www.adeliolattuada.com


http://www.alclean.com.br
http://www.alclean.com.br
http://www.alclean.com.br
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No mundo do vidro
por Beatriz Strawinsky
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Inscrições abertas

para prêmio de

arquitetura em vidro

A Solutia Internacional está di-

vulgando o seu novo prêmio de ar-

quitetura, o World of Color Awards,

que premiará trabalhos de todo o

mundo que utilizem vidros lami-

nados com o Vanceva, PVB colori-

do produzido pela empresa. Nos

anos anteriores, a companhia rea-

lizava o Solutia Design Awards,

agora extinto. Podem se candida-

tar ao prêmio arquitetos, designers

de interiores e outros profissionais

desse segmento.

Os únicos requisitos são que os

trabalhos utilizem o Vanceva

e tenham sido produzidos en-

tre 1º de janeiro de 2006 e 31

de dezembro de 2009. Os

projetos serão julgados por

um júri especializado com

membros de vários países.

Segundo a fabricante, o pro-

duto permite, com suas quin-

ze diferentes cores, produzir

combinações que geram até 3

mil outras cores. Para se ins-

crever, os profissionais devem

visitar o site www.worldofcolor-

awards.com.

As inscrições vão até o dia 15

de agosto deste ano. Mais infor-

mações: (11) 3579-1800.

Em prol da

acessibilidade

A Cebrace patrocinou a 1ª Mos-

tra Casa e Corporativo Acessíveis

2010, promovida pelo Grupo Ci-

randa Cultural e pelo D&D Shop-

ping, em parceria com o Instituto

Brasil Acessível. O evento se rea-

lizou entre os dias 23 de junho e

25 de julho, em São Paulo, no

D&D Shopping. A participação da

Cebrace se deu por meio do for-

necimento de todo o vidro para o

fechamento externo dos doze am-

bientes assinados por dezoito

arquitetos.

A mostra teve como atração

principal a casa instalada na praça

de alimentação do shopping. De

metal e vidro, ela tinha doze am-

bientes com acessibilidade para

deficientes físicos e idosos. Além

disso, nos corredores do shopping

estavam expostos ambientes cor-

porativos, residenciais e até uma

garagem que segue o mesmo con-

ceito dos outros ambientes.

Ao todo, foram utilizados 130

m2 de vidros laminados incolores

de 10 mm, que proporcionaram

segurança e transparência ao lo-

cal. Assim, era possível a quem

passasse pelo lado de fora da casa

visualizar toda a acessibilidade

dos ambientes. Mais informações:

0800 72 84376

Fotos: divulgação

La Casa de Mamá, em
Guadalajara, na Espanha:

arquiteto Angel Luis
Lorenzo utilizou o produto

Vanceva na obra
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Schott é premiada

por vitrocerâmico

No dia 30 de abril, em Muni-

que, Alemanha, a Schott recebeu

o German Innovation Award 2010

(Prêmio Alemão de Inovação) –

Categoria Grandes Empresas –,

pelo desempenho de engenharia,

produto e marketing do Ceran,

um vitrocerâmico para cooktops

(fogões elétricos vitrocerâmicos).

O prêmio foi entregue pelo pre-

sidente do Conselho Executivo da

Holding GmbH & Co. KG, Frank

Riemensperger, a Udo Ungeheuer,

engenheiro-diretor do Business

Unit Home Tech da Schott.

De acordo com a Schott, o júri

justificou a premiação ao Ceran

pelos processos sustentáveis e

ecológicos que envolvem o pro-

duto e, também, pela estratégia

adotada pela empresa alemã com

os parceiros da indústria de eletro-

domésticos. No discurso de agra-

decimento, Ungeheuer lembrou-se

de todo o trabalho de desenvolvi-

mento do produto, desde os anos

1990, e fez menção a todos os fun-

cionários da empresa que de algu-

ma forma contribuíram para que a

Schott recebesse a cobiçada pre-

miação.

Mais informações: (11) 4591-0200

Nova solução para fixação de vidros

em escadas e parapeitos

A Idéia Glass, fabricante de sistemas para boxes de

banheiro, colocou recentemente no mercado uma es-

pécie de parafuso de aço inox para a fixação de vi-

dros em escadas e parapeitos. Batizado de Prolonga-

dor Maxx, de acordo com a empresa, ele tem design

arrojado e é ao mesmo tempo discreto, sendo capaz

de sustentar toda a estrutura de vidro (suporta até

meia tonelada) por meio de um único ponto.

A fabricante também divulga que o produto é o

único em todo o mundo que permite a regulagem si-

multânea do prumo e furação, dispensando, dessa

forma, ajustes posteriores com apoio de outros mate-

riais. O Prolongador Maxx pode ser encontrado nas

cores branca, preto e inox.

Mais informações: (11) 3016-9300

No mundo do vidro



Novo ‘showroom’ reúne

vidro e aço inox

A Reiki, atuante há mais de dez

anos no ramo de envidraçamento

de ambientes, inaugurou em ju-

nho deste ano seu showroom, em

Santo André, ABC paulista. Em

área de 980 m², os clientes pode-

rão ver ali os mais novos produtos

da Reiki e da mais nova empresa

do grupo, a World Steel, fabricante

de mezaninos, guarda-corpos, me-

sas e escadas de aço inox.

O local, que também serve para

treinamento de funcionários, foi inau-

gurado em cerimônia com mais de

duzentos convidados entre clien-

tes, parceiros e fornecedores, que

foram recepcionados pelos proprie-

tários Edson Bianchi, Waldirene

Bianchi e Clemente de Queiroz.

Os três últimos lançamentos da

companhia estavam à vista: a co-

bertura retrátil de vidro e aço inox

operada por sistema elétrico, um

moderno sistema de guarda-cor-

pos de aço inox e um exclusivo

sistema de envidraçamento com

peças e acessórios de fabricação

própria. Os produtos e sistemas da

Reiki são patenteados e possuem

garantia de cinco anos. A empresa

opera em todo o território nacio-

nal com filiais em todos os Esta-

dos, além de atuar também na Ar-

gentina, Uruguai e Chile. O show-

room fica na Rua Manoel de Paiva,

198, Bairro Jardim, Santo André,

SP. Mais informações: (11) 3801-

2117
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No mundo do vidro Acontece

tenção, vidreiros do Nordes-

te: a Cebrace inaugurou, no

dia 15 de julho, seu novo centro

de distribuição na região, em For-

taleza. A capital cearense foi es-

colhida devido à sua posição es-

tratégica e às possibilidades de lo-

gística que apresenta. Na edição

de agosto de O Vidroplano, você

confere a cobertura completa da

inauguração.

Glass Vetro está completan-

do quinze anos de funda-

ção. Para comemorar, a empresa

presenteia o mercado com um no-

vo site e uma nova identidade vi-

sual. Além do novo design, a pági-

na tem aspecto moderno e traz mais

informações sobre os produtos da

companhia.

Acesse: www.glassvetro.com.br

tendendo a pedidos, nos

próximos dias o portal da

Abravidro – www.abravidro.org.br

– irá apresentar o material exibido

em seu estande na Glass South

America. Os saudosistas vão se

divertir com as fotos da linha do

tempo dos 20 anos de história da

maior entidade vidreira do Brasil.

Já os modernosos poderão confe-

rir tendências e curiosidades no

uso do vidro nos próximos anos.

grande pergunta é onde vai

parar o número de acessos

ao portal, que tem aumentado ver-

tiginosamente nos últimos meses.

É esperar para ver...

A

A

A

A

Seguro para funcionários é

facilitado às associadas do Sinbevidros

O Sindicato das Indústrias de Beneficiamento e Transformação de

Vidros e Cristais Planos do Estado de São Paulo (Sinbevidros) avisa a

suas empresas associadas que firmou parceria com o Plano de Am-

paro Social e Imediato (Pasi) para garantir o cumprimento das

exigências da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), cuja vigência

termina dia 30 de novembro deste ano.

O Pasi é uma modalidade exclusiva de seguro de vida e acidentes

em grupo, pioneiro em seu segmento de atuação e vigente desde

1989. Reconhecido como o “primeiro seguro popular do Brasil”, ele é

um produto parceiro da Federação das Indústrias do Estado de São

Paulo (Fiesp), por meio da Central de Serviços (CSER). “Por todas

essas razões, o Pasi é o seguro que o Sinbevidros elegeu como par-

ceiro e recomenda aos seus associados”, afirma Roberto Menedin,

presidente do Sinbevidros.

A parceria firmada prevê uma taxa especial para os associados e

uma maneira simplificada de contratação. Para contratar o Pasi, o

Sinbevidros recomenda que o empresário entre em contato com seu

corretor de seguros ou consulte a corretora de seguros especializada

FBN Seguros, tel. (11) 4825-6060. Para mais informações sobre o

plano, a sugestão é ligar diretamente à Central de Atendimento do

Pasi Indústria SP, tel. (11) 3262-0971.



http://www.glassvetro.com.br
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N

pensar nas malas
Glasstec: é hora de

Confira opções de pacotes para os brasileiros

visitarem a feira vidreira alemã

Exposição

o primeiro semestre deste ano, o evento

mais esperado e comentado pelo setor vi-

dreiro do Brasil e da América Latina foi a

Glass South America, realizada em maio, em São Pau-

lo. Agora, as atenções se voltam para a Glasstec, a

maior feira do vidro no mundo, a se realizar em Düs-

seldorf, Alemanha. A 21ª edição do evento bienal

ocorrerá mais cedo em 2010: de 28 de setembro a 1º

de outubro, com organização da Messe Düsseldorf.

Por isso, apresse-se e prepare as malas.

Entre as novidades deste ano está a realização si-

multânea da Solarpeq, uma feira exclusiva para em-

presas que fabricam equipamentos para geração de

energia solar. O evento ocupará todo o Pavilhão 14 do

Düsseldorf Trade Center e estará integrado à Glasstec.

Como em todos os anos, os simpósios também se

destacam, principalmente pelo alto nível dos pales-

trantes. Sob o tema Eficiência energética com o vidro,

serão realizadas sessenta apresentações e a expecta-

tiva é de que cerca de 5.500 pessoas participem da

conferência. Os arquitetos terão espaço especial e

contarão com palestras de profissionais renomados

apresentando novas tendências a partir do uso do

vidro.

Para facilitar a vida dos leitores dispostos a atraves-

sar o Atlântico para visitar a megafeira, a redação de O

Vidroplano entrou em contato com empresas de turis-

mo que oferecem pacotes de viagem para a Glasstec.

Lembramos que os preços citados nesta reportagem

foram pesquisados no início de julho. Para obter valo-

res atualizados, as opções de pagamento e outros itens

inclusos nos pacotes, consulte as empresas.

Messe Dusseldorf/Tillmann
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TREND
OPERADORA

- Passagem aérea da
Lufthansa/Air Fran-
ce a partir de C
1.050,00 + C 155,00
de taxa de embar-
que.
- Embarque no Ae-
roporto de Guaru-
lhos, em São Paulo.
- Valor da passa-
gem sujeito a alte-
rações sem aviso
prévio.

Estadia de quatro noites no
Holiday Inn Düsseldorf Neuss,
de nível quatro estrelas, por C
695,00 (quarto duplo) e C
1.199,00 (individual).
O mesmo período no Hotel
Swissotel Düsseldorf, cinco
estrelas, sai por C 985,00 (du-
plo) e C 1.820,00 (individual)

Entre C 1.900,00 e C
3.025,00, dependendo do
hotel e acomodação esco-
lhida.

Tel. (11) 3123-8555

www.trendoperadora.com.br

TRISTAR
TURISMO

- Voo em classe
econômica por C
968,00;
- Taxas de embar-
que não estão in-
clusas;
- Valor sujeito à dis-
ponibilidade de va-
gas e à alteração
sem aviso prévio.

Hospedagem de quatro noites
no NH Düsseldorf City, hotel
de primeira categoria, custa
de C 873,00 (apartamento du-
plo) a C 1.331,00 (individual).
No Holiday Inn Düsseldorf,
também de primeira categoria,
hospedagem de quatro noites
sai por C 1.004,00 (duplo) ou
C 1.716,00 (individual)

Valores entre C 1.844,00,
equivalente a hospeda-
gem em apartamento du-
plo no hotel NH Düssel-
dorf City e C 2.684,00,
com hospedagem em apar-
tamento individual no ho-
tel Holiday Inn Düsseldorf.

Tel. (11) 3016-1411

www.tristaroperadora.com.br

VIA HG
TURISMO

- Valor incluso nos
pacotes;
-Saída do Aeropor-
to de Guarulhos,
em São Paulo, com
duas opções de
companhias aéreas:
Tam e British Air.

Estadia de cinco noites com a
opção de se hospedar nos ho-
téis Ibis HBF e Ibis Handelzen-
trun (categoria turística) ou no
Mercure Düsseldorf (primeira
categoria). Todos oferecem aco-
modações duplas e individuais.

O valor total depende da
companhia aérea, hotel e
acomodação escolhida. O
valor mais em conta é o do
pacote que inclui voo da
Tam e apartamento duplo
no Ibis Handelzentrun: C
1.630,00.

Tel. (11) 4229-9593

www.viahg.com.br

AGÊNCIA

SOCALTUR
TURISMO

AÉREO

- Valor incluso no
pacote.
- Saída do aeropor-
to de Guarulhos, em
São Paulo, com es-
calas.
- Taxas de embar-
que não inclusas.

HOTEL

Estadia de cinco noites nos ho-
téis Stadthotel Düsseldorf (três
estrelas), Terminus Hotel Düs-
seldorf (três estrelas), Novotel
Düsseldorf City West (quatro
estrelas), Radisson Blu Scan-
dinavia (quatro estrelas) e Ho-
liday Inn City Center Königsa-
llee (quatro estrelas)

VALOR TOTAL

Depende do hotel e tipo
de acomodação escolhida.
O valor mais em conta é o
de estadia em apartamento
duplo no Novotel Düssel-
dorf City West, que sai por
C 1.855,00. O valor mais
elevado, de C 2.837,00, é
referente à acomodação
em apartamento individual
no Holiday Inn City Center
Königsallee.

CONTATO

Tel. (51) 3584 1900

www.socalturlcc.com.br

Pacotes para a Glasstec 2010

Fale com eles!

Glasstec
www.glasstec-online.com
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P

em discussão
Energia fotovoltaica

Simpósio internacional analisa aplicações viáveis

para o Brasil e América do Sul

Evento

Fotos: divulgação

reservação do meio ambiente e geração de

energia limpa e renovável. Esses são os prin-

cipais motivos que levaram a Hydro Alumínio

Acro, multinacional belga que atua no ramo da ener-

gia e alumínio, a organizar o 1º Simpósio Internacional

sobre Energia Solar. Realizada no dia 28 de junho, no

Espaço Milenium, em São Paulo, a conferência contou

com cerca de trezentos participantes e conseguiu

reunir especialistas do Brasil, Estados Unidos e Europa

para discutir tecnologias solares que estão disponíveis

e que podem ser aplicadas na América do Sul.

As discussões e palestras sobre o tema foram am-

plas e envolveram desde a legislação vigente em nos-

so País até a viabilidade da energia solar no continen-

te. Também foram apresentados alguns projetos de

energias renováveis que já estão em desenvolvimento

ou em prática em países sul-americanos, com análise

de seus pontos positivos e negativos.

Apresentações

O primeiro a falar foi o professor Ricardo Rüther,

especialista da Universidade Federal de Santa Catarina.

Seu tema tratou da construção no Brasil de edificações

urbanas, estádios e aeroportos com tecnologia foto-

voltaica. Depois dele, Rafael Gutierrez, representante

da empresa americana Ascent Solar Technologies, fa-

Adesão: cerca de
trezentas pessoas
participaram do simpósio
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lou sobre novos produtos e tecnologias disponíveis no

mercado fotovoltaico. A arquitetura também teve seu

espaço e foi representada por Steven Strong, arquiteto

e fundador-presidente da Solar Design Associates, se-

diada nos Estados Unidos. Um dos pioneiros no mun-

do na elaboração de projetos com autogeração de ener-

gia, Strong apresentou exemplos e destacou as pers-

pectivas arquitetônicas para construções ecologica-

mente corretas.

Ouviu-se ainda o diretor de Estratégia da empresa

espanhola Abengoa Solar, Florian Klein: experiências

de sua companhia com relação a tecnologias para usi-

nas térmicas e solares. O diretor de Desenvolvimento

para o Mercado Solar da Hydro, Kwame Yeboah, en-

cerrou o período de palestras apresentando informa-

ções técnicas com relação ao uso de alumínio extruda-

do em sistemas de painéis fotovoltaicos e em plantas

de energia solar concentrada. Ele também abriu espa-

ço para que todos discutissem a elaboração de proje-

tos de ar condicionado movidos a energia fotovoltaica.

Perspectiva para o País

Em linhas gerais, o evento reforçou a mensagem de

outros congressos internacionais sobre o tema: o custo

financeiro da energia fotovoltaica será viável quando

houver subsídios governamentais e, como conseqüên-

cia, maior escala dessa matriz energética.

Para o presidente da Extrusão da Hydro na América

do Sul, Ivar Venas, discussões e abordagens cada vez

mais frequentes sobre a produção de energia solar au-

mentam as possibilidades da aplicação do método no

País. “O alto número de pessoas presentes em nosso

evento demonstra que a indústria reconheceu a im-

portância do desenvolvimento e execução de um ro-

teiro para produção de energia fotovoltaica no Brasil”,

disse ele. “Isso torna possível a afirmação de que a

produção de energia solar se tornará realidade em

breve.”

Fale com eles!

Abengoa Solar
www.abengoasolar.com

Ascent Solar Technologies
www.ascentsolar.com

Hydro Alumínio Acro
Tel. (11) 4025-6700
www.hydroacro.com.br

Solar Design Associates
www.solardesign.com

Universidade Federal de
Santa Catarina
Tel. (48) 3721-9000
www.ufsc.br

Palestrantes: Rafael Gutierrez, representante da
Ascent Solar Technologies, professor Ricardo
Ruther, da Universidade Federal de Santa Catarina,
Steven Strong, da Solar Design Associates e o
diretor de Desenvolvimento para o Mercado Solar
da Hydro, Kwame Yeboah.

Kwame Yeboah, diretor da Hydro: vantagens da
utilização de alumínio extrudado em painéis
fotovoltaicos
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Vidros e suas aplicações
na construção civil

•   Revisão NBR 7199 – Projeto, execu-
ção e aplicações de vidro na cons-
trução civil
O texto está sendo analisado para ser
enviado para consulta nacional

  
•     Projeto 37:000.03-005 – Vidro insulado
     A comissão de estudos está avaliando

os ensaios da norma.

•  Projeto 37:000.03-007 – Vidros para
controle solar
A comissão de estudos está analisando
os ensaios a serem incluídos na norma.

•  Projeto 37:000.03-008 – Envidraça-
mento de sacadas
A comissão de estudos definiu os en-
saios a serem incluídos na norma e um
grupo de empresas fará os testes em
seus produtos. A partir dos resultados
verificados, a comissão especificará os
parâmetros dos requisitos.

•     Projeto 37:000.04-003 – Vidro blindado
      A comissão de estudos está iniciando a

análise dos requisitos a serem incluídos
na norma.

•   Projeto 00:001.45-002 – Sistemas de
portas automáticas – Métodos de
ensaio e classificação
A comissão concluiu a análise do ensaio
de durabilidade e está definindo a re-
dação do ensaio do motor do operador a
ser incluído.

Vidros e suas aplicações
na indústria moveleira

  
•    Projeto Revisão NBR 14488 – Tam-

pos de vidro para móveis

Projetos que estão sendo
desenvolvidos no Mercosul

•    PNM 21:00-0006 – Vidro temperado
     A comissão de estudo está analisando

quais são as adequações necessárias
por ser um projeto de Norma Mercosul

 

ABNT/CB-37 – COMITÊ BRASILEIRO DE VIDROS PLANOS

CSM 21 – COMITÊ SETORIAL MERCOSUL DE VIDROS PLANOS

•    PNM 21:00-0007 – Vidro laminado
     A comissão de estudo está analisando quais

são as adequações necessárias por ser um
projeto de Norma Mercosul

ESTAMOS TRABALHANDO

Com a finalização da Consulta Nacional,
sem nenhum voto de reprovação, o texto
será enviado para publicação.

•  Revisão NBR 14564 – Vidros para
sistemas de prateleiras – Requisitos e
métodos de ensaio

   A comissão de estudo está avaliando
quais as atualizações necessárias

Vidros e suas aplicações em
veículos de transporte

 
•    Projeto de revisão NBR 9491 – Vidros

de segurança para veículos rodo-
viários
A comissão de estudos continua ava-
liando os requisitos a serem atualizados
na norma, em comparação com o re-
gulamento ECE 43, e em paralelo está
revisando as normas de ensaio referen-
te ao requisito, conforme segue:

•   NBR 9492 – Vidros de Segurança –
Determinação da visibilidade após
ruptura e segurança contra estilhaços

•    NBR 9493 – Vidros de Segurança –
Determinação da resistência ao im-
pacto com Phanton

•    NBR 9494 – Vidros de Segurança – De-
terminação da resistência ao impacto
com esfera

•    NBR 9503 – Vidros de Segurança – De-
terminação da transmissão luminosa
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das ferragens
A hora e a vez

Falando em normas

É

Começa o trabalho para normalização

das ferragens para vidro

motivo de comemoração

para o setor vidreiro to-

da vez que se inicia um

novo trabalho normativo. Em ju-

nho, um novo grupo foi criado,

encarregado de criar uma norma

para um segmento do nosso setor

que é carente delas, o de ferra-

gens para vidro.

O Sindicato da Indústria de Ar-

tefatos de Metais Não Ferrosos no

Estado de São Paulo (Siamfesp),

por meio do Grupo Setorial de

Ferragens para Vidro e atendendo

às solicitações de seus associados,

criou uma comissão de estudos

para elaborar o texto da norma,

após muita pesquisa e consulta

com os profissionais do setor. O

ABNT/CB-37 participará do tra-

balho, fornecendo informações

sobre as normas vidreiras.

Objetivos

A comissão de estudos terá co-

mo objetivo rever a ABNT NBR

14651 – Fechaduras para portas

de vidro – Requisitos, ampliando e

atualizando o seu escopo. Com es-

se novo grupo, pretendemos criar

parâmetros mínimos de seguran-

ça, durabilidade e limitações para



o funcionamento, uma vez que o

uso de ferragens para vidros é co-

mum e está em ascensão no mer-

cado.

O que vemos hoje é que, ape-

sar desse intenso uso, muitas ve-

zes os materiais são utilizados de

maneira errada, fora dos limites

que os sistemas suportam. A nor-

ma tratará de todos os tipos de fer-

ragem utilizados em vidros auto-

portantes.

É claro que o grupo é novo e os

trabalhos estão apenas no início.

Mas a empolgação é grande e a

expectativa de criar uma norma

útil e importante para o setor, ain-

da maior. Tanto é que, já nas pró-

ximas reuniões, deveremos iniciar

o detalhamento da norma.

Fotos: divulgação

http://www.ideiaglass.com.br


Claudia Patrícia Lopes é
Gerente de Produtos da
Divisão Glass da Dorma e
coordenadora da Comissão
de Estudos do Grupo
Setorial de Ferragens para
Vidro do Siamfesp

Fale com eles!

Abravidro
Tel. (11) 3873-9908
cb37@abnt.org.br
www.abravidro.org.br

ABNT
www.abnt.org.br

Siamfesp
Tel. (11) 2291-5455
www.siamfesp.org.br

Consulte o andamento de
cada projeto do ABNT/
CB-37 acessando o site
www.ovidroplano.org.br

As reuniões são abertas e as

próximas têm data marcada para

os dias 17 de agosto, 5 de outubro

e 16 de novembro, sempre às

13h30, na sede do Siamfesp (Rua

Padre Raposo, 39, 7 º andar, Mooca,

São Paulo, SP). É muito importan-

te que as empresas e profissionais

interessados apareçam e contri-

buam na troca de ideias. Só assim

teremos uma norma assertiva e

que atenda plenamente os interes-

ses do setor de ferragens para vidro.

Até a próxima reunião!

http://www.triulzi.com


http://www.temperanewbox.com.br
http://www.temperanewbox.com.br


 Evento          Período                    O que é                      Local / Contato

Vidro em dia

Consulte a agenda completa de eventos do setor acessando o site www.abravidro.org.br

SETEMBRO

GLASSBUILD
AMERICA

14 a 16/9 A feira anual de vidros, janelas e portas,
organizada pela National Glass Associa-
tion (NGA), receberá cerca de 9 mil profis-
sionais – fornecedores de vidro, revende-
dores de janelas, portas, espelhos e bo-
xes, fabricantes de janela e portas resi-
denciais, distribuidores de vidros lamina-
dos e temperados, arquitetos e outros pro-
fissionais ligados ao setor vidreiro.

Las Vegas Convention Center
Las Vegas, EUA

www.glassbuildamerica.com

GLASSTEC 28/9 a 1/10 Profissionais das mais diversas nacionali-
dades reunir-se-ão na maior feira mundial
do vidro. Juntamente com a Glasstec, ins-
talar-se-á a 1ª edição da Solarpeq, uma
feira direcionada ao setor de energia so-
lar. Mais de duzentos expositores de trinta
países apresentarão seus produtos, entre
eles, equipamentos para processamento
de silício, células solares e módulos. Veja
reportagem na página 47.

Düsseldorf, Alemanha

www.glasstec-online.com

M
es

se
 D

us
se

ld
or

f/
Ti

llm
an

n

D
iv

ul
ga

çã
o

http://www.abrasipa.com.br


Ilu
st

ra
çã

o:
 A

nd
ré

 O
liv

ei
ra

do seu empreendimento
Viabilize a expansão

Conheça quatro recursos que podem mudar sua

empresa para melhor. Escrito por Ronaldo Koloszuk

Para o seu negócio

T

o vidroplano 2010julho60

ive a sorte de ganhar de um amigo, há dez

anos, o livro Estratégias políticas: chimpan-

zé, Maquiavel e Gandhi, de Carlos Matus.

Foi um dos melhores presentes da minha vida. Um

dos capítulos dessa obra chamava a atenção para algo

inédito. O autor ensinava a arte de viabilizar projetos.

Segundo a metodologia, existem quatro recursos

escassos disponíveis no mundo que o empreendedor

deve almejar para viabilizar o seu projeto. São eles:

Recurso econômico;

Recurso organizacional;

Recurso político;

Recurso cognitivo (conhecimento específico).



Fale com eles!

Ronaldo Koloszuk é publicitário, sócio da Alclean e
diretor da Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp)
Tel. (11) 4144-9090
ronaldo@alclean.com.br
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O recurso econômico, como o nome diz, refere-

se à questão financeira. Sem esse recurso é muito difí-

cil empreender e devemos tirar o chapéu para esses

heróis.

O recurso organizacional é a capacidade de fazer

mais com menos, fazer o dia render por dois, tocar

mais de uma coisa ao mesmo tempo. Como sabemos,

não são todas as pessoas que dispõem desse recurso.

O recurso político se refere à rede de amigos e

contatos. Como dizia o filósofo, “nós não somos o que

queremos ser, mas sim o que os nossos amigos que-

rem que sejamos”.

O recurso cognitivo diz respeito a um conheci-

mento específico, a uma especialidade.

O método nos mostra que é quase impossível ter os

quatro recursos em abundância. Porém, se conseguir

acumular um deles em profusão, você aumenta a pos-

sibilidade de alavancar os outros. E alavancando os

outros, você consegue viabilizar o seu empreendi-

mento.

Vejamos na prática com este exemplo. O João é

dono de uma vidraçaria e tem o sonho de montar uma

têmpera e ser um industrial. Porém, ele não tem di-

nheiro (recurso econômico), não sabe tocar uma

fábrica (recurso cognitivo) e nem é bem organizado

(recurso organizacional) – a sua mesa, por sinal, é

uma bagunça!

No entanto, João tem a vidraçaria há dezessete anos

e durante todo esse período, ele sempre pagou suas

contas em dia, entregou suas obras no prazo e culti-

vou boas amizades. Isso fez com que ele acumulasse

bons contatos (recurso político).

Então, quando João resolve montar a sua têmpera,

com algum esforço ele consegue financiamento de

amigos e bancos. Com esse recurso econômico, ele

consegue contratar um gerente capacitado para orga-

nizar a fábrica (recurso organizacional) e um técni-

co para implementar e tocar o forno (recurso cogni-

tivo).

A história poderia ter sido diferente. O João poderia

ser um dos maiores especialistas em indústria do vidro

(recurso cognitivo) e ter sido convidado por ter essa

qualidade para ser sócio de um investidor numa

fábrica nova. Ou ainda João poderia nem ser do setor,

mas, por ter dinheiro (recurso econômico) e bons

contatos (recurso político), ele resolve entrar no

segmento do vidro pela porta da frente ficando sócio

de algum grande empresário do setor.

Enfim, quando se tem consciência da existência

desses quatro recursos e se consegue acumulá-los da

forma como mostramos acima, a chance de se ter êxi-

to na expansão dos negócios é brutalmente poten-

cializada. É claro que dificuldades virão. Porém, “o

vento contrário faz o marinheiro ser mais marinheiro”.



Ache fácil

São Bernardo do Campo
Tel. (11) 4101-6800, Fax: 4354-8145
vendas@alpuxadores.com.br
www.alpuxadores.com.br

Alpex Alumínio
Perfis de alumínio para vidro temperado,
Kit Box 6 e 8 mm, Kit Engenharia 8 e 10 mm.
São Paulo
Tel. (11) 2215-8844, Fax: 2215-8844
aluminio@alpex.com.br
www.alpex.com.br

Arbax
Rebolos para polimentos em vidro,
Óxido de cério e lixas.
São Paulo
Tel: (11) 2965-9110; Fax: 2965-4663
arbax@arbax.com.br
www.arbax.com.br

Belcom
O melhor da Europa, agora no Brasil.
Dobradiças automáticas, sistema para portas.
São Bernardo do Campo
Tel. (11) 4392-3166; Fax: 4392-3166
belcom@belcomsolutions.com.br
www.belcomsolutions.com.br

Belga Metal
Ferragens com preço, qualidade e
prazo de entrega confiáveis.
São Paulo
Tel. (11) 4393-2944, Fax: 4392-3955
belga@belgametal.com.br
www.belgametal.com.br

Canaltec
Toda linha de ferramentas para
o beneficiamento do vidro.
Atibaia
Tel. (11) 4412-8700; Fax: 4412-8700
canaltec@canaltec.ind.br
www.canaltec.ind.br

Casa Castro – Ferreira Nanes
Mais de 1000 itens em acessórios,
máquinas, ferragens, etc.
São Paulo
Tel. (11) 3228-7444, Fax: 0800-117444
vendas@casacastro.com.br
www.casacastro.com.br

Dorma
Molas, barras antipânico, puxadores,
ferragens, portas automáticas.
Barueri
Tel. (11) 4689-9218, Fax: 4689-9260
vendas@dorma.com.br
www.dorma.com.br

Galpão do Vidraceiro
Tudo em um único lugar; acessórios
para vidros, perfis, kit Box.
São Paulo
Tel. (11) 2296-9000, Fax: 2295-8973
galpaodovidraceiro@galpaodovidraceiro.com.br
www.galpaodovidraceiro.com.br

Glasspeças
Ferragens e acessórios para
vidros temperados.
São Paulo

Oportunidades

SÃO PAULO

Euroglass Envidraçamentos
Fechamento de varandas e divisórias de am-
bientes.
Guarujá
Tel. (13) 3354-5777; Fax: 2436-0589
cpcomercial@euroglass.com.br
www.euroglass.com.br

Ferro Enamel/Glass System
Esmalte cerâmico para impressão pelo
processo screen e rolo; variedade de cores.
Americana
Tel: (19) 2108-9900; Fax: 2108-9954
ferrobrazil@ferro.com
www.ferro.com

Massfix – Reciclagem de Vidros
Reaproveitamento de vidros
planos e laminados.
São Paulo
Tel. (11) 2088-3637, Fax: 2436-0589
contato@massfix.com.br
www.massfix.com.br

Triarte Indústria
Desenvolvimento de tintas fundentes
para vidros temperados.
São Paulo
Tel. (11) 5524-4630; Fax: 5524-4629
triarte@triarteprodutos.com.br
www.triarteprodutos.com.br

Acessórios para vidro

PARANÁ

Elber Ferragens
Ferragens, Perfis, acessórios,
e soluções para vidro para temperado.
Curitiba
Tel. (41) 2108-1700; Fax: 0800-7070-141
contato@elber.com.br
www.elber.com.br

Safira Componentes para vidro
Acessórios e ferragens para vidro
temperado. Consulte o seu distribuidor.
Araucária
Tel: (41) 3642-5050; Fax: 3642-5050
safira@safirafer.com.br
www.safirafer.com.br

SÃO PAULO

Abrasipa
Produtos para polimento de vidros e recupe-
ração de ferramentas diamantadas.
São Paulo
Tel. (11) 3933-2999, Fax: 3932-1720
abrasipa@abrasipa.com.br
www.abrasipa.com.br

Al Puxadores e Ferragens
Ferragens com tecnologia, qualidade
e facilidade na instalação.

Tel: (11) 5670-9090; 5670-9090
vendas@glasspecas.com.br
www.glasspecas.com.br

Good Goods
COLA UV para vidros, lâmpadas UV,
ventosas e acessórios em geral.
São Paulo
Tel. (11) 5181-0800, Fax: 5181-0800
goodgoods@goodgoods.com.br
www.goodgoods.com.br

Gusmão Representações
Acessórios para vidro duplo, rebolos,
ventosas, linha de segurança.
São Paulo
Te. (11) 3998-2020; Fax: 3998-2028
gusmao@gusmao.com.br
www.gusmao.com.br

Megamax
Alumínios, ferragens e acessórios
Para vidros temperados.
São Paulo
Tel. (11) 2507-8395; Fax: 2507-8395
mega.max@terra.com.br
www.megamaxacessorios.com

Tec-Vidro
Kit Box Tec-Vidro.
Referência de qualidade.
São Paulo
Tel. (11) 5682-2366, Fax: 5682-2360
www.tecvidro.com.br
tecvidro@tecvidro.com.br

VipDoor/Solution
Portas automáticas: deslizantes, pivotantes,
telescópicas, curvas, herméticas e antipânico.
São Paulo
Tel. (11) 2673-6633, Fax: 2673-0149
contato@vipdoor.net
www.vipdoor.com.br ou www.vipdoor.net

Distribuidores e
processadores de vidro

BAHIA

Maxitempera
Vidros temperados, laminados, de
segurança, e para Box.
Feira de Santana
Tel: (75) 3229-9300; Fax: 3229-9329
comercial@maxitempera.com.br
www.maxitempera.com.br

DISTRITO FEDERAL

Vitral Vidros Planos
Vidros laminados, temperados, distribuição
de vidros planos, impressos e espelhos.
Brasília
Tel. (61) 3403-6100, Fax: 3403-6110
matriz@vitral.com.br
www.vitral.com.br

Vitral Vidros Planos
Vidros laminados, temperados, distribuição
de vidros planos, impressos e espelhos.
Brasília
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Ache fácil

Tel. (61) 3403-6200, Fax: 3403-6210
filial-strc@vitral.com.br
www.vitral.com.br

ESPÍRITO SANTO

Viminas Vidros Especiais
Vidros temperados, insulados, esmaltados,
Laminados, refletivos, chaparias, box.
Serra
Tel. (27) 3398-1500, Fax: 3398-1520
viminas@viminas.com.br
www.viminas.com.br

GOIÁS

Govidros
Vidros temperados, curvos, laminados
e acabamentos: bisotê – 3G – OG.
Goiânia
Tels: (62) 3558-5066 / 3277-9500
govidros@govidros.brte.com.br
www.govidros.com.br

Milano Tempervidros
Temperados, laminados, insulados,
pintados, decoração, modulados.
Aparecida de Goiânia
Tel. (62) 4008-7226, Fax: 3283-7167
comercial@tempervidros.com.br
www.tempervidros.com.br

V.P.M. Vidros Planos 
Temperados, tampos, espelhos,
serigrafados, chaparias e laminados.
Goiânia
Tel. (62) 3297-3500, Fax: 3297-3513
vpm@vpm.com.br
www.vpm.com.br

Vitral Vidros Planos
Vidros laminados, temperados, distribuição
de vidros planos, impressos e espelhos.
Goiânia
Tel. (62) 3240-2400, Fax: 3240-2444
filial-go@vitral.com.br
www.vitral.com.br

MATO GROSSO DO SUL

Douraglass
Vidro temperado de 4 a 19mm, Box,
espelhos, tampos e bisotês.
Dourados
Tel. (67) 3424-0099; Fax: 3424-0099
douraglass@douraglass.ind.br

LM Vidros Ltda
Vidros temperados, laminados,
refletivos e duplos
Campo Grande
Tel. (67) 3303-2433, Fax: 3303-2434
lmvidros@lmvidros.com.br
www.lmvidros.com.br

MINAS GERAIS

Bend Glass
Vidros acústicos, multilaminados,
coloridos, temperados e espelhos.
Contagem
Tel. (31) 3361-5599, Fax: 3361-5599
bendglass@bendglass.com.br
www.bendglass.com.br

Cristaltemper
Vidros Float, impresso, temperado, laminado,
bisotado, espelho, ferragens e acessórios.
Muriaé
Tel. (32) 3729-8000, Fax: 3729-1000
cristaltemper@cristaltemper.com.br
www.cristaltemper.com.br

Divinal Vidros
Vidros temperados, laminados, serigrafados,
Refletivos, espelhos, tampos de mesa.
Belo Horizonte
Tel. (31) 2103-9633, Fax: 2103-9633
www.divinalvidros.com.br

Itaipu Vidros Ltda
Distribuidora de vidros, cristais
e temperados.
Belo Horizonte
Tel. (31) 3385-7272, Fax: 3385-7272
itaipuvidros@terra.com.br
www.itaipuvidros.com.br

Lamina Temper
Uma empresa do Grupo Bend Glass.
Temperados: diversas cores e espessuras.
Contagem
Tel. (31) 3362-8787, Fax: 3362-8787
lamina@laminatemper.com.br
www.laminatemper.com.br

Pestana Vidros
Franqueado Blindex: temperados, laminados,
acústico, autolimpante, espelhos.
Belo Horizonte
Tel  (31) 3389-1750
Fax 3389-1770
pestana@pestanavidros.com.br

Vitral Vidros Planos
Vidros laminados, temperados, distribuição
de vidros planos, impressos e espelhos.
Uberlândia
Tel. (34) 3233-8900, Fax: 3233-8901
filial-udia@vitral.com.br
www.vitral.com.br

PARANÁ

Cristal Sete Vidros
Temperados com selo Inmetro, tampos,
espelhos, bisotes e ferragens.
Apucarana
Tel. (43) 3420-7100, Fax: 3420-7101
cristalsete@cristalsete.com.br
www.cristalsete.com.br

Interbox
Vidros temperados, serigrafados,
e laminados com PVB.
Araucária
Tel. (41) 2108-1000, Fax: 0800-7070-057
comercial@interbox.com.br
www.interbox.com.br

Linde Vidros
Temperado de 3 à 19 mm, serigrafado,
bisotado, lapidado, laminado e espelho.
Rio Negro
Tel. (47) 3641-4444, Fax: 3641-4400
linde@lindevidros.com.br
www.lindevidros.com.br

Temperlândia
Vidros temperados, curvos, serigrafados,
Bisotados e lapidados.

Rolândia
Tel. (43) 2101-6100, Fax: 0800-707-8373
temperlandia@temperlandia.com.br
www.temperlandia.com.br

Vidrolar
Vidros duplos, serigrafados,
curvos e temperados.
Curitiba
Tel. (41) 3014-2200, Fax: 3014-2242
vidrolar@vidrolar.com.br
www.vidrolar.com.br

RIO DE JANEIRO

BR Vidros
Vidros laminados e insulados
para pronta entrega.
Rio de Janeiro
Tel. (21) 3410-5010; Fax: 3151-0470
brvidros@brvidros.com.br
www.brvidros.com.br

Glass Rio
Vidros laminados, box para pronta entrega,
ferragens e acessórios em geral.
Rio de Janeiro
Tel: (21) 3416-4800; Fax: 3416-3099
glassrio@hotmail.com
www.glassrio.com.br

Vetro Rio
Vidros temperados, fachadas, divisórias,
janelas e Portarias. Box padrão e Kits para
pronta entrega.
Rio de Janeiro
Tel: (21) 2441-3100; Fax: 2441-0264
vetrorio@hotmail.com

Vidraço Comercial
Cristal, vidros, espelhos, vidro de
segurança laminado, refletivos.
Rio de Janeiro
Tel. (21) 2201-6398, Fax: 2261-6154
sac@vidracocomercial.com.br
www.vidracocomercial.com.br

Vidros Belém
Vidros: laminados múltiplas camadas,
curvos e termoacústicos.
Rio de Janeiro
Tel. (21) 2589-0430, Fax: 2589-8167
sac@vidrosbelem.com.br
www.vidrosbelem.com.br

SANTA CATARINA

Linde Vidros
Temperado de 3 à 19 mm, serigrafado,
bisotado, lapidado, laminado e espelho.
Mafra
Tel. (47) 3641-4444, Fax: 3641-4400
linde@lindevidros.com.br
www.lindevidros.com.br

Vipel
Vidros temperados planos e
curvos, laminados
Duplos, serigrafados e decorativos.
Tubarão
Tel. (48) 3631-0100; Fax: 3631-0111
vipel@vipel.ind.br
www.vipel.ind.br

63edição 451

http://www.vitral.com.br
http://www.viminas.com.br
http://www.govidros.com.br
http://www.cristaltemper.com.br
http://www.temperlandia.com.br
http://www.vidrolar.com.br
http://www.divinalvidros.com.br
http://www.itaipuvidros.com.br
http://www.brvidros.com.br
http://www.laminatemper.com.br
http://www.glassrio.com.br
http://www.vidracocomercial.com.br
http://www.vitral.com.br
http://www.vitral.com.br
http://www.vpm.com.br
http://www.tempervidros.com.br
http://www.vidrosbelem.com.br
http://www.cristalsete.com.br
http://www.interbox.com.br
http://www.lmvidros.com.br
http://www.lindevidros.com.br
http://www.vipel.ind.br
http://www.bendglass.com.br
http://www.lindevidros.com.br


Ache fácil

SÃO PAULO

Contempera
Beneficiamos vidros para o seu
conforto e segurança.
São Paulo
Tel. (11) 2827-7255, Fax: 2827-7268
contempera@uol.com.br
www.conlumi.com.br

Coveb Vidros
Vidros: Comuns, temperados
e laminados.
São Paulo
Tel. (11) 2958-2250; Fax: 2958-2250
coveb@uol.com.br

Cyberglass
Vidros Laminado, Temperado, Curvo,
Serigrafado, Impresso e Espelhos.
São Paulo
Tel. (11) 2914-7211, Fax: 2914-1488
cyberglass@uol.com.br
www.cyberglass.com.br

Diamante Vidros
Vidros duplos para refrigeração,
linha branca, moveleira e engenharia.
São Caetano do Sul
Tel. (11) 4224-3666, Fax: 4229-6040
diamante@diamantevidros.com.br
www.diamantevidros.com.br

Divinal Vidros
Vidros temperados, laminados, serigrafados,
Refletivos, espelhos, tampos de mesa.
São Paulo
Tel. (11) 2827-2100
Fax: 2827-2130
www.divinalvidros.com.br

Garante Indústria de Vidros
Laminados, temperados, serigrafados,
colagens, acessórios e espelhos.
Santo André
Tel. (11) 4451-5077, Fax: 4451-5102
garante@garantevidros.com.br
www.garantevidros.com.br

Glassec Vidros
Vidros Laminado, insulado, serigrafado, tempe-
rado, refletivo, Lowe, Corta-fogo, Extraclear.
Nazaré Paulista
Tel: (11) 4597-8118; Fax: 4597-8100
glassec@glassec.com.br
www.glassec.com.br

Interbox
Vidros temperados, serigrafados,
e laminados com PVB.
São Paulo
Tel. (11) 2108-1000, Fax: 0800-7070-057
interbox-sp@interbox.com.br
www.interbox.com.br

M Simões
Vidros temperados, laminados, blindados,
alto impacto, antiinvasão e decorados.
São Paulo
Tel: (11) 2412-9541; Fax: 2412-9541
msimoes@msimoes.com.br
www.msimoes.com.br

Mansur Vidros
Laminados, temperados, especiais, projetos,
instalações e envidraçamento de sacadas.
São Paulo
Tel. (11) 2955-6644, Fax: 2955-6644

Dracena
Tel. (18) 3821-8220
Fax. 3821-8222
vidrosul@vidrosuldracena.com.br

Indústrias vidreiras

SÃO PAULO

Cebrace
Vidros de controle solar, laminado,
anti-reflexo, autolimpante e espelhos.
Jacareí
Tel.: 0800-7284376, Fax: (12) 3955-8055
marketing@cebrace.com.br
www.cebrace.com.br

Máquinas e equipamentos

SÃO PAULO

Bottero do Brasil
Tecnologia italiana em máquinas
para processamento de vidros.
São Paulo
Tel. (11) 4072-3031; Fax: 4077-1619
bottero@botterodobrasil.com.br
www.bottero.com

Brglass
Máquinas e ferramentas para
beneficiamento de vidros
São Paulo
Tel. (11) 2206-0963, Fax: 2993-8651
brglass@uol.com.br

Bystronic Glass
Soluções completas para corte,
linhas de insulado e laminado.
Indaiatuba
Tel. (19) 3935-3533/3534, Fax: 3935-3532
vendas@bystronic-glass.com.br
www.bystronic-glass.com.br

Glaston Corporation
Equipamentos Tamglass e Bavelloni
Softwares Albat+Wirsam
Diadema
Tel. (11) 4061-6511, Fax: 4061-6516
brazil@glaston.net
www.glaston.net

Glastronic
Rolos Cerâmicos, ferramentas de corte,
embalagem de vidro.
Barueri
Tel. (11) 4192-4566
Fax: 4192-4574
e.saler@terra.com.br

Gusmão Representações
Acessórios para vidro duplo, rebolos,
ventosas, linha de segurança.
São Paulo
Te. (11) 3998-2020; Fax: 3998-2028
gusmao@gusmao.com.br
www.gusmao.com.br

Keraglass South America
Forno de Tempera, Linha Serigrafia,
Linha Laminado, Forno de EVA
São Paulo
Tel. (11) 5532-0743; Fax (11) 5041-1895
southamerica@keraglass.com
www.keraglass.com

vendas@mansurvidros.com.br
www.mansurvidros.com.br

Menedin / Qualidrex
Laminados, temperados, curvos,
serigrafados, blindados, insulados.
Guarulhos
Tel.(11) 2611-1100, Fax: 2611-1126
vendas@menedin.com.br
www.menedin.com.br

Penha Vidros
Curvo, laminado, anti-reflexo,
Corta-fogo, extra clear, spider glass.
São Paulo
Tel. (11) 3333-3713, Fax: 3333-3713
contato@penhavidros.com.br
www.penhavidros.com.br

São Mateus Vidros
Temperado, laminado, espelho,
tampo de mesa, chapas e corte.
São Paulo
Tel. (11) 2010-7515, Fax: 2010-7515
smvidros@saomateusvidros.com.br
www.saomateusvidros.com.br

Speed Temper
Vidros temperados de 4 a 19 mm, box,
laminados, tampos e espelhos.
São Roque
Tel. (11) 4716-9110, Fax: 4716-2011
vendas@speedtemper.com.br
www.speedtemper.com.br

Tempersul
Temperados em geral, Box para
banheiro, kits e ferragens.
Dracena
Tel. (18) 3821-8220
Fax. 3821-8222
tempersul@vidrosuldracena.com.br

Terra de Santa Cruz Vidros
Vidros temperados, laminados, curvos,
Blindados, Box, Guarda-Corpo.
São Paulo
Tel. (11) 2291-4611, Fax: 2693-6331
www.terradesantacruzvidros.com.br
terrastacruz@terra.com.br

TVT Vidros Temperados
Vidro temperado certificado Inmetro,
Construção Civil, moveleiro, linha branca.
Várzea Paulista
Tel: (11) 4606-8330; Fax: 4606-8333
tvt@tvtvidros.com.br
www.tvtvidros.com.br

Valéria Vidros
Vidros para indústria moveleira: espelhos,
tampos de mesa, temperados, serigrafados.
Louveira
Tel. (19) 3878-9191, Fax: 3878-9194/95
contato@valeriavidros.com.br
www.valeriavidros.com.br

Vidroline
Vidros temperados, laminados,
serigrafados, insulados, refletivos.
Taubaté
Tel: (12) 2123-8888; Fax: 2123-8884/8823
vidroline@vidroline.com.br
www.vidroline.com.br

Vidrosul Dracena
Distribuição de chaparia, vidros
Fantasia Float e espelhos.
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ELETROGLASS
(19) 3881-1011

ESTRELA VIDROS
(27) 2124-7500

GARANTE
(11) 4451-5077

GLASSEC
(11) 4597-8118

GLASSMAXI
(71) 3444-3566

GOVIDROS
(62) 3558-5066

ILHA DOS CRISTAIS
(11)3508-4888

INCOVISE
(11) 6446-3856

INTERBOX
(41) 2108-1000

INTERBOX - SP
(11) 2108-1000

ITAIPU VIDROS
(31) 3385-7272

IV CENTENÁRIO
(11) 2091-5833

IVT
(85) 3260-1955

LM VIDROS
(67) 3303-2433

M. SIMÕES
(11) 2412-9541

MANSUR VIDROS
(11) 2955-6644

MAXITEMPERA
(75) 3229-9300

MENEDIN
(11) 2611-1100

MIRANDEX
(69) 3422-1404

MURIAÉ
(32) 3729-8000

NATUVIDROS
(15) 3273-1648

NAZÁRIO
(13) 3596-9110

NEW TEMPER
(21) 3448-8500

NORVIDRO
(81) 3376-4424

NORVIDRO SALVADOR
(71) 3381-3959

NOVO TEMPO VIDROS
(16) 3969-9898

PALÁCIO DOS CRISTAIS
(11) 2452-6330

PENHA VIDROS
(11) 3333-3713

PERSONAL GLASS
(48) 3033-1333

PESTANA VIDROS
(31) 3389-1750

PKO DO BRASIL
(11) 4791-8999

ROHDEN VIDROS
(47) 3562-0706

ARTEMPER
(16) 3663-6255

BELGA VIDROS
(11) 4398-6633

BEND GLASS
(31) 3361-5599

BESCHIZZA (DVB)
(16) 4009-1500

BYSTRONIC GLASS
(19) 3935-3533

CASAS BANDEIRANTES
(87) 3831-1520

CHEMETALL DO BRASIL
(11) 4525-5600

C.N.V. TÊMPERA
(11) 3382-0888

CONTEMPERA
(11) 2827-7255

CRISTAL SETE VIDROS
(43) 3420-7100

CYBERGLASS
(11) 2914-7211

DIAMANTE
(11) 4224-3666

DIVINAL
11) 2827-2100

DORMA
(11) 4689-9200

DOURAGLASS
(67) 3424-0099

DUPONT DO BRASIL
(11) 0800-17-17-15

SCHOTT BRASIL
(11) 4591-0239

SOLUTIA BRASIL
(11) 3579-1800

SPACE GLASS
(11) 4223-4151

SPEED TEMPER
(11) 4716-9110

TEMPERA NEW BOX
(21) 2676-3390

TEMPERLÂNDIA
(43) 2101-6100

TEMPERLINE
(45) 3037-2700

TEMPERMAX
(15) 3238-5100

TEMPERMED
(45) 3264-3610

TEMPERSINOS
(51) 3582-0066

TEMPERSUL
(18) 3821-8220

TEMPERVIDROS
(62) 4008-7226

TERRA DE SANTA CRUZ
(11) 2291-4611

TVT VIDROS
(11) 4606-8330

UNIÃO GLASS
(11) 4591-1177

VALÉRIA VIDROS
(19) 3878-9191

VETRO RIO
(21) 2441-3100

Associados Abravidro

VIDRAÇARIA LINDE
(47) 3641-4444

VIDRAÇARIA MARINHO
(85) 3535-5500

VIDROBENS
(17) 3234-6300

VIDROFORT
(86) 3220-6444

VIDROFORTE
(54) 3224-8800

VIDROLAR COMERCIAL
(41) 3014-2200

VIDROLINE VIDROS
(12) 2123-8888

VIDROMINAS
(35) 3292-2440

VIMINAS
(27) 3398-1500

VIPDOOR/SOLUTION
(11) 2673-6633

VIPEL
(48) 3631-0100

VIPRADO
(54) 3293-1524

VITOR CARLOS TRÊS & CIA.
(54) 3449-1499

VITRAL VIDROS PLANOS
(61) 3403-6100

VITRAX
(63) 3214-2040

VITRUM
(21) 3475-1500

V.P.M. VIDROS PLANOS
(62) 3297-3500

VTC  TECNOLOGIA
(11) 4496-1919

Ache fácil

SÃO PAULO

Corte Certo
Software para otimização de corte de chapas,
controla estoque de chapas e retalhos, etc.
São Paulo
Tel. (11) 3673-1119, Fax: 3803-9091
cortecerto@cortecerto.com
www.cortecerto.com

Pacaembu Têmpera de Vidros
Vidros temperados, bisotados
e serigrafados.
São Caetano do Sul
Tel. (11) 4221-1999, Fax: 4229-5478
pacaembutempera@terra.com.br
www.pacaembuvidros.com.br

Vidraçarias

ACRE

Vidronorte
Vidros comuns, laminados, temperados,
Distribuidor Blindex no estado do Acre.
Rio Branco
Tel. (68) 3224-5599
Fax. 3224-5599
vidro_norte@yahoo.com.br

PIAUÍ

Lojão do Vidraceiro
Acessórios para vidros em geral.
Teresina
Loja-Teresina-Tel.(86) 3218-2744
Loja-Campo Maior-Tel.(86) 3252-1816
lojao2006@hotmail.com

Maratá Vidros
Vidros laminados, Box para banheiro,
tampos de mesa, temperados para engenharia.
Teresina
Fone: (86) 3218-1889
Fax: (86) 3218-6160
maratavidros@globo.com
www.maratavidros.com.br

SÃO PAULO

Nazario Vidros
Temperados na dimensão de até
2400 x 4200, laminados, tampos de mesa.
Praia Grande
Tel. (13) 3596-9110, Fax: 3481-1133
nazario@nazariovidros.com.br
www.nazariovidros.com.br
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Lisec do Brasil
Máquinas para corte, vidro duplo e
linhas de laminação com PVB.
São Paulo
Tels. (19) 9601-0981
orlando.tamiosso@lisec.com
www.lisec.com

Vesuvius
ZYAROCK – Roletes de Sílica
Fundida para Vidro Temperado.
São Paulo
Tel: (11) 4702-4837; Cel: 7573-5657
hawkins@uol.com.br; www.vesuvius.com/
end-markets/fused-silica/

Serviços

PARANÁ

SystemGlass
Revolução de Software Gerencial
para vidraçarias e têmperas.
Curitiba
Tel. (41) 3346-4000; Fax: 3346-4000
comercial@systemglass.com.br
www.systemglass.com.br
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ABRASIPA

_____________________________________59

Tel. (11) 3933-2999 

www.abrasipa.com.br 

ADESPEC

_____________________________________49

Tel. (11) 2166-3535

www.adespec.com.br 

ALCLEAN

_____________________________________39

Tel. (11) 4144-9090

www.alclean.com.br 

BR GLASS

_____________________________________38

Tel. (11) 2206-0963 / 8389-1858

brglass@uol.com.br

CEBRACE CRISTAL PLANO

_____________________________________68

Tel. 0800-773-5252

www.cebrace.com.br 

DIVINAL VIDROS

_____________________________________35

Tel. (11) 2827-2966

www.divinalvidros.com.br 

DORMA

_____________________________________13

Tel. (11) 4689-9200

www.dorma.com.br 

GLASSEC VIDROS

_____________________________________46

Nazaré Paulista - Tel. (11) 4597-8118

São Paulo - Tel/Fax. (11) 3951-5222

www.glassec.com.br 

GLASS VETRO

_____________________________________45

Matriz: Tel. (11) 2195-0505

Show Room: (11) 3660-5555

www.glassvetro.com.br 

GLASTON CORPORATION
_____________________________________19
Tel. (11) 4061-6511/4066-2506

www.glaston.net 

GUARDIAN
_____________________________________02
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IDÉIA GLASS
_____________________________________56
Tel. (11) 3016-9300

www.ideiaglass.com.br

KERAGLASS
_____________________________________31
Tel. (11) 5532-0743

www.keraglass.com 

LAMINAR VIDROS
_____________________________________67
Telfax: (21) 3407-2056 / 3407-2077 /

3407-2772

vendas@laminar.com.br 

LISEC
_____________________________________54
Tel. (19) 9601-0981

orlando.tamiosso@lisec.com

www.lisec.com 

METAL VIDROS
_____________________________________40
Tel. (41) 3296-1563

www.metalvidros.com.br

NEW TEMPER
_____________________________________06
Tel. (21) 3448-8500

Tel. (22) 2765-9655

www.newtemper.com.br  

OURO VERDE TRANSPORTES
_____________________________________12
Tel. Tatuí/SP – (15) 3259-2665

Tel. Porto Real/RJ – (24) 3355-9088

www.ouroverdetl.com.br

PKO
_____________________________________50
Tel. (11) 4791-8999
www.pkodobrasil.com.br

SAINT-GOBAIN GLASS
_____________________________________07
Tel. 0800-125125
www.saint-gobain-glass.com.br 

SPEED TEMPER
_____________________________________18
Tel. (11) 4716-9110
Fax (11) 4176-2011- 24hs
www.speedtemper.com.br 

STAM FECHADURAS E CADEADOS
_____________________________________53
Tel. 0800 024 1020 
www.stam.com.br 

TEC-VIDRO
_____________________________________23
Tel. (11) 5682-2366
www.tecvidro.com.br 

TÊMPERA NEW BOX
_____________________________________58
Tel. (21) 2676-3390 / 2776-3931
www.temperanewbox.com.br

TRIULZI
_____________________________________57
Tel. (+39) (02) 9963991
www.triulzi.com

VIDROLINE
_____________________________________30
Tel. (12) 2123-8888
www.vidroline.com.br 

VIDROSUL/TEMPERSUL
_____________________________________22
Tel. (18) 3821-8220
www.vidrosuldracena.com.br

VIPEL
_____________________________________24
Tel. (48) 3631-0100
www.vipel.ind.br   
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