
 

 

Entidade Setorial Nacional Mantenedora 
 

 
Associação Nacional de Fabricantes de Esquadrias de Alumínio 

Av. Marques de São Vicente, 121 – 4º andar, sala 401 Barra Funda - São Paulo· SP cep 01139-001 
Telefone: (0XX11) 3221-7144 / 3392-4742 · Fax: (0XX11) 3221-7521 

www.afeal.com.br · afeal@afeal.com.br 

 
 

 

Entidade Gestora Técnica 
 
 
 

 
 
 
 
 

Avenida Prefeito Donald Savazoni, 927, Nova Caieiras, Caieiras, SP, 07704-055 
diretoria@ibelq.org.br  - Fone Fax: (5511) 4442.3779 | ibelq.org.br 

 
 
 

PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE  
 

DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 
 
 

TEXTO DE REFERÊNCIA 
 

 

 
Emissão 

 
Novembro de 2015 

 
PSQ AL - TR 06/15 
 

 



 

TEXTO DE REFERÊNCIA 
 

 
PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 

 
Novembro de 2015 

 
 
GERENTE: 
 
ENTIDADE: 
 
 
CONTATO: 

 
Fernando Rosa 
 
AFEAL – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FABRICANTES DE ESQUADRIAS DE 
ALUMÍNIO 
 
Av. Marques de São Vicente, 121, 4º andar – Sala 401 – Barra Funda – São Paulo – 
SP – CEP: 01139-001 
Tel.: 11 3221-7144 / fax: 11 3221-7521 
e-mail: afeal@afeal.com.br 
Site: www.afeal.com.br 

 

1. OBJETIVOS: 

Os objetivos do programa são: 

• Atingir e manter a qualidade dos produtos alvo, segundo as especificações das normas técnicas de 

referência deste programa, de forma a atender às necessidades dos usuários; 

• Prover de confiança os participantes do programa de que a qualidade pretendida está sendo 

atingida e mantida; 

• Prover de confiança os compradores do produto de que a qualidade pretendida está sendo 

alcançada e mantida nos produtos fornecidos; 

• Fornecer informações que permitam o efetivo combate à não conformidade. 

 

 



 

 

2. DIRETRIZES BÁSICAS DO PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE 

2.1  PRODUTOS ALVO DESTE PSQ 

As tipologias Alvo no atual estágio do PSQ Esquadrias de Alumínio são:  

• Janela de correr veneziana de 03 folhas (JVC 03 fls); 

• Janela de correr veneziana de 06 folhas (JVC 06 fls); 

• Janela de correr de 02 folhas de vidro (JC 02 fls); 

• Janela de correr de 04 folhas de vidro (JC 04 fls); 

• Portas de giro; 

• Janelas Maxim – ar; 

• Janela composta de bandeira. 

 

Além dos produtos alvo, os fabricantes podem aprovar as seguintes tipologias para inclusão no 

Relatório Setorial: 

• Janela de correr de 02 folhas integrada; 

• Porta de correr de 02 folhas; 

• Guarda-Corpos; 

• Sistemas de Fachadas; 

• Outras tipologias. 

 

2.2 PRINCIPAIS PROBLEMAS OCASIONADOS PELO USO DE PRODUTOS NÃO CONFORMES 

As esquadrias são peças fundamentais em uma unidade habitacional ou edificação, pois são elementos 

de acesso e interação constante do morador com o meio ambiente e, portanto, devem oferecer 

segurança, funcionalidade, durabilidade, facilidade na manutenção e conforto térmico e acústico. 

 

De acordo com a ABNT NBR 10821-1, define-se janela e porta como: 

Janela - “esquadria, vertical ou inclinada, geralmente envidraçada, destinado a preencher um vão, em 

fachadas ou não. Entre outras, sua finalidade é permitir a iluminação e/ou ventilação de um recinto 

para o outro”. 

 



 

Porta - "esquadria que, entre outras finalidades, permite ou impede o acesso de um recinto para o 

outro". 

Qualquer que seja o ponto de vista, a esquadria é, como qualquer componente de fachada, um filtro 

das condições externas para as internas, tendo ainda a possibilidade de ser operável e ter um  grau de 

transparência à luz natural. 

 

As janelas e as portas têm funções não quantificáveis, porém extremamente importantes. No entanto, 

para que a esquadria possa ter um comportamento satisfatório, é necessário que ela atenda as 

exigências da qualidade, que podem ser assim classificadas: 

• Exigências de segurança: envolvem comportamento mecânico e comportamento ao fogo; 

• Exigências de habitabilidade: envolvem os aspectos de estanqueidade, higrotermia, acústica, 

aspecto e manobras; 

• Exigências de durabilidade: dizem respeito à conservação das propriedades e aos aspectos de 

manutenção e reparos; 

• Exigências da qualidade dos dispositivos complementares de estanqueidade e dos componentes. 

 

Isso demonstra que produtos não conformes ao serem utilizados poderão causar problemas 

patológicos nas construções, dentre os quais destacam-se: 

• Fissuras nas paredes; 

• Aparecimento de eflorescências na parede; 

• Bolhas na pintura; 

• Manchas na parede; 

• Esboroamento na pintura; 

• Comprometimento do conforto acústico, térmico e salubridade da habitação; 

• Ruptura dos vidros quer pela baixa resistência dos perfis de alumínio, quer pela utilização de 

espessura de vidro menores do que os especificados no projeto, execução e aplicações 

inadequadas (com possibilidade de causar acidentes graves às pessoas); 

• Destacamento da folha em relação ao quadro da janela ou da porta; 

• Deteriorização de componentes de forma a comprometer o funcionamento da esquadria; 

• “Facilidade” para arrombamento da esquadria. 



 

 

 

3. HISTÓRICO E SITUAÇÃO ATUAL 

A partir de março de 2011, a avaliação da qualidade das esquadrias de alumínio é realizada com base 

nas normas específicas para as esquadrias, nas quais são avaliados os requisitos de desempenho dos 

produtos finais, conforme os seguintes documentos de referência: 

• ABNT NBR ISO 9001 - Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos 

• ABNT NBR 10821:2011 - Parte 1 - Esquadrias externas para edificações - Terminologia; 

• ABNT NBR 10821:2011 - Parte 2 - Esquadrias externas para edificações – Requisitos e Classificação; 

• ABNT NBR 10821:2011 - Parte 3 - Esquadrias externas para edificações – Métodos de ensaio. 

• ABNT NBR 14718 – Guarda-corpos para edificações 

• Projeto de norma 191.000.01-001/4 - Esquadrias para edificações ─ Requisitos adicionais de 

desempenho para esquadrias externas 

• Projeto de norma 191.000.01-001/5 - Esquadrias para edificações - Instalação e manutenção 

• NIT-DICOR-024, Anexo C - Requisitos para a avaliação de laboratórios não acreditados por 

organismos de certificação de produtos. 

• Portaria nº 332, de 20 de junho de 2014, que regulamenta os requisitos mínimos para habilitação 

técnica, para funcionamento e para o sistema de gestão do processo de acreditação de entidades 

gestoras técnicas que operam Programa Setoriais da Qualidade, no âmbito do SiMaC, do PBQP-H. 

 

Os requisitos de desempenho das esquadrias avaliados são: 

- Permeabilidade ao ar; 

- Estanqueidade à água; 

- Resistência às cargas uniformemente distribuídas; 

- Resistência às operações de manuseio, de acordo com a tipologia da esquadria; 

- Resistência às operações de segurança ao manuseio, de acordo com a tipologia da esquadria. 

- Avaliação do tratamento de superfície nos perfis utilizados na esquadria (anodização avaliada 

conforme ABNT NBR 12609 e pintura avaliada conforme ABNT NBR 14125); 

- Avaliação da guarnição elastomérica, conforme ABNT NBR 13756. 

 



 

 

Os requisitos a serem avaliados atualmente são: 

� Requisitos do sistema de Gestão da qualidade; 

� Requisitos da norma ABNT NBR 10821-2, item 4: 

� Item 4.1.1, Guarnição de EPDM, avaliada conforme ABNT NBR 13756, através de coleta de amostras 

identificadas pela EGT, para realização de ensaios em laboratório e através de qualificação de 

fornecedor de acordo com os requisitos do item 7.4 da ABNT NBR 9001. 

� Item 4.1.2, Parafusos de aço inoxidável austenítico, avaliado através de coleta de amostras 

identificadas pela EGT, para realização de ensaios em laboratório e através de qualificação de 

fornecedor de acordo com os requisitos do item 7.4 da ABNT NBR 9001. 

� Item 4.2, Perfis de alumínio com tratamento de superfície com anodização ou pintura, avaliado 

conforme ABNT NBR 12609 e ABNT NBR 14125, respectivamente, através de coleta de amostras 

identificadas pela EGT, para realização de ensaios em laboratório e através de qualificação de 

fornecedor de acordo com os requisitos do item 7.4 da ABNT NBR 9001. 

� Item 4.6, utilização de vidros de segurança, conforme exigido na ABNT NBR 7199, através de 

qualificação de fornecedor de acordo com os requisitos do item 7.4 da ABNT NBR 9001. 

� Avaliação do processo produtivo; 

� Coleta de amostras de produtos alvo, identificadas pela EGT, para realização dos ensaios de desempenho 

das esquadrias, requeridos na ABNT NBR 10821-2. 

 

 

3.1 AÇÕES DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE 

A metodologia para a realização da Auditoria de Qualificação dos fabricantes de esquadrias de 

alumínio está descrita, definida e documentada nos procedimentos da Entidade de Gestão Técnica, 

conforme a seguir: 

a) Procedimento Qualificação de esquadrias para edificação (POP 008); 

b) Procedimento de Manutenção da Qualificação de esquadrias para edificação (POP 009). 

 



 

 

3.2 AÇÕES FUTURAS 

Com a evolução do setor serão implantadas algumas ações futuras, a saber: 

• Ampliação da gama de produtos alvo do programa; 

• Avaliação do desempenho acústico e térmico das esquadrias, conforme projeto de norma ABNT 

NBR 10821-4, dentro dos critérios da ABNT NBR 15575-4; 

• Promoção de encontros técnicos interlaboratoriais, com objetivo em estabelecer parâmetros 

técnicos dos laboratórios prestadores de serviços de avaliação do desempenho térmico e acústico 

das esquadrias; 

• Ampliar a comunicação no setor da construção civil (entidades parceiras, jornais, revistas, 

publicações etc.) para divulgação dos fabricantes com seus produtos qualificados. 

 

 

4. CRONOGRAMA DAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA 

O segmento dos fabricantes de Esquadrias de Alumínio, em conjunto com os fabricantes de Esquadrias 

de Aço e PVC, consultores de esquadrias, laboratórios de ensaio e consumidores entendeu que a 

norma encontrava-se desatualizada e, portanto, se fez necessária a revisão geral da norma de 

esquadrias. 

A atual ABNT NBR 10821 é composta de 05 partes. Está prevista a inclusão de mais 02 partes nesta 

norma. 

As partes 1, 2 e 3, que incluem a especificação e a classificação das esquadrias, foram aprovadas com 

validade a partir de 13 de fevereiro de 2011. A Comissão de Estudos Especial de Esquadrias ABNT/CEE-

191), atualmente se reúne para: 

• Análise dos textos do projeto de norma: 

Parte 4 – Requisitos adicionais de desempenho; 

Parte 5 – Instalação e Manutenção. 

• Desenvolvimento dos textos do projeto de norma: 

Parte 6 – Esquadrias internas – Requisitos e classificação, métodos de ensaios, instalação e 

manutenção; 

Parte 7 – Esquadrias externas e internas – Critérios para o atendimento à Vida Útil de Projeto. 



 

 

Durante o ano de 2011 a 2014, os laboratórios realizaram vários ensaios para qualificação e 

manutenção da qualificação de fabricantes de esquadrias de alumínio, foram verificadas diversas 

situações em que as Parte 2 e 3 publicadas em Fevereiro/2011 não estavam sendo claras nos requisitos 

de aprovação ou os métodos de ensaios não estavam bem definidos, para correta interpretação de 

todos. 

 

4.1 COMBATE À NÃO CONFORMIDADE 

As empresas que praticam não conformidade sistemática, tem seus nomes publicados no site do PBQP-

H, para serem conhecidas pela sociedade, principalmente para os compradores envolvidos com a 

construção civil, escolherem corretamente seus fornecedores de esquadrias de alumínio. 

Com base nestes dados este PSQ possui alguns processos jurídicos em andamento, em alguns Estados 

brasileiros. 

 

 

5. INDICADOR DE CONFORMIDADE 

Com base no Ofício circular nº 000373/2011/PBQP-H/SNH/MCIDADES, emitido em janeiro de 2011, é 

realizado o cálculo do indicador de conformidade para o PSQ de Esquadrias de Alumínio. Atualmente o 

mesmo está em revisão, aguardando a próxima autorização de atualização do Relatório Setorial. 

 
Ic = Npc/Np 

Ic = Em revisão 

 

Rp = Pp/Pt 

Rp = Em revisão 

 

Ica = Ic * Rp + (Nac/Na)*(Pa/Pt) 

Iac = Em revisão 

 



 

 

Ra = (Pp + Pa)/ Pt 

Ra = Em revisão 

 
Onde: 
Ic: Indicador de Conformidade do Programa 

Ica: Indicador de conformidade estendido ao setor 

 

Np: número de empresas participantes do PSQ 

Npc: número de empresas em conformidade participantes do PSQ 

 

Na: número de empresas não participantes acompanhadas pelo PSQ 

Nac: número de empresas em conformidade não participantes acompanhadas pelo PSQ 

 

Pp: produção das empresas participantes do PSQ 

Pa: produção das empresas não participantes acompanhadas pelo PSQ 

Pt: produção das empresas participantes e não participantes do PSQ 

 

Rp: representatividade do indicador do programa 

Ra: representatividade do indicador estendido ao setor 



 

 

 

6. PARCERIAS 

O PSQ Esquadrias de alumínio atua com os seguintes parceiros. 

PARCEIRAS DESCRIÇÃO 

ABAL 
Comitê Técnico da Construção Civil envolvido com a 
homologação dos sistemistas e qualificação dos fabricantes 
que utilizam sistemas homologados 

ABNT/ CB-02/CB-35 /CB-37/          
CEE-191/CEE-188 

Agilização dos processos de andamentos para revisão e 
elaboração de normas técnicas relacionadas às esquadrias e 
seus componentes. 

ANAMACO Exercício do poder de compra das revendas 

BNDES, BANCO DO BRASIL E BANCOS 
PROVADOS 

Exercício do poder de concessão de financiamento para 
indústrias e construtores. 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
Exercício do poder de compra do Estado e do poder de 
concessão de financiamentos para construtores. 

LABORATÓRIOS DE ENSAIO Realização de ensaios de acordo com as normas técnicas. 

SDE / MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Ações legais de combate à não-conformidade em defesa do 
mercado consumidor 

SINDUSCON 
Exercício do poder de compra dos construtores. Identificação 
de eventuais problemas de qualidade do produto. 

 

 

7. DIVERSOS 

Link: www.cidades.gov.br/pbqp-h 

- Fundamentos do PSQ Esquadrias de Alumínio 

- Empresas qualificadas e seus produtos 

- Empresas não conformes 

- Relatório setorial em revisão 


