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RESUMO 

 

Hoje no brasil a construção civil encontra-se em grande crescimento e além do eminente 
crescimento de empreendimentos buscando novas soluções em materiais e mão de obra na 
intenção de proporcionar ao consumidor o custo benefício que melhor lhe atender, tendo em 
vista destacar a importância da gestão da empresa e do planejamento estratégico. Será 
apresentado nesse trabalho de conclusão de curso, o levantamento dos materiais mais utilizados 
na produção das esquadrias dentre elas: o alumínio, vidros e PVC. O fundamento base das 
propriedades, características, funcionalidade viabilidade econômicas de cada material e sua 
melhor utilização em determinado casos e vãos. Para comprovar os resultados do objetivo 
apresentado, foi realizado um estudo bibliográfico em artigos, TCCs, livros, catálogos, normas 
e entre outros. Em conclusão, afirmou-se que todos os materiais têm seus pros e contras, e que 
é de fundamento para o engenheiro civil ter em sua formação a aprimoração desse 
conhecimento para dar orientação aos seus futuros clientes. O presente trabalho apresenta um 
comparativo das vantagens e desvantagens das esquadrias de alumínio e PVC. Um comparativo 
de custos, que foi utilizado um projeto de 218 m² que nele consta 11 (onze) janelas e 2 (duas) 
portas, cada um dos itens com suas especificações. 
Por fim pode-se ver que os dois produtos têm vantagens e desvantagens nos seus sistemas, que 
os torna produtos de excelente qualidade em sua função distinta, por virtude de alguns requisitos 
o PVC se torna 55% mais caro que o alumínio. 
 
Palavras-chaves: Esquadrias. Custo. Beneficio. Construção civil. 
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ABSTRACT 
 

Today in Brazil, civil construction is growing rapidly and, in addition to the imminent growth 
of enterprises, seeking new solutions in materials and labor, the intention is to provide 
consumers with the cost-benefit that best suits them, with a view to highlighting the importance 
of management of the company and strategic planning. This course conclusion work will 
present a survey of the materials most used in the production of frames, including: aluminum, 
glass and PVC. The basis of the properties, characteristics, functionality, economic feasibility 
of each material and its best use in certain cases and spans. To prove the results of the presented 
objective, a bibliographic study was carried out in articles, TCCs, books, catalogs, norms and 
others. In conclusion, it was stated that all materials have their pros and cons, and that it is 
essential for civil engineers to have in their training the improvement of this knowledge to 
provide guidance to their future customers. The present work presents a comparison of the 
advantages and disadvantages of aluminum and PVC frames. A comparison of costs, which 
used a project of 218 m² which includes 11 (eleven) windows and 2 (two) doors, each item with 
its specifications. 
Finally, it can be seen that the two products have advantages and disadvantages in their systems, 
which makes them products of excellent quality in their distinct function. Due to certain 
requirements, PVC becomes 55% more expensive than aluminum. 

 
Keywords: Frames. Cost. Benefit. Construction 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Atualmente cada vez mais os produtos vêm sendo melhorados na construção civil. 

Levando em consideração isso, a mão de obra qualificada se torna um dos pontos chaves para 

que isso aconteça. Houve uma vasta evolução tanto nos materiais utilizados quanto ao processo 

de fabricação. Referente as esquadrias, há algum tempo atrás, não se dava tanta importância na 

estética e no seu funcionamento, mas ao passar dos anos essa história foi ficando para trás, com 

novas técnicas e tecnologias os processos vêm ano após ano ganhando força em beleza e 

sofisticação.  

No setor de esquadrias é preciso seguir alguns requisitos, como, um excelente 

desempenho, oferecendo ainda mais qualidade, sendo, o isolamento acústico, estanqueidade, 

esforços de uso e esforços a carga de ventos. A partir disso, são feitos ensaios obedecendo todas 

as normas regulamentadoras para que as esquadrias cumpram a função necessária. 

As esquadrias de PVC estão sendo cada vez mais utilizadas no mercado da construção 

civil, pelas suas características estéticas e funcionais. As aberturas de PVC têm várias formas e 

modelos de uso, com seus perfis robustos e que passam uma segurança a quem os usa, sempre 

tendo como prioridade uma boa aplicação e desempenho. 

 As esquadrias de alumínio são predominantemente utilizadas em edifícios devido às 

suas características estruturais. Os perfis tubulares, geralmente são em formatos retangulares, e 

com espessuras e dimensões adequadas, apresentam melhor trabalhabilidade, permitindo 

atender diferentes tipos de vãos. O  PVC possui qualidades semelhantes às do alumínio, contudo 

tem pouca resistência estrutural, necessita perfis em aço interno para reforços.  (DUARTE, 

2011). 

Sendo assim, este trabalho visa avaliar os dois sistemas de esquadrias definindo a melhor 

utilização para cada um deles e comparando custos onde ambos os sistemas podem ser 

utilizados. 

O trabalho tem como objetivo a comparação dos materiais e dos custos que empregam 

nas esquadrias de alumínio e de PVC. Avaliando as características e o desempenho estrutural, 

facilidade de manuseio e seus devidos locais de aplicabilidade. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

As esquadrias cumprem funções mais amplas do que apenas o fechamento de vão, de 

portas e janelas, utilizar as esquadrias de maneira estratégica para que tenha o maior 

aproveitamento de luz natural e também aproveitamento de recurso de ventilação. 

Contudo, além da utilização nas esquadrias, nos materiais de PVC e alumínio, há muitos 

outros materiais que podem ser utilizados. Mas devido à alta demanda desses materiais permite 

comparar as vantagens e desvantagens que os dois processos trás até o mercado da construção, 

por cada material ter a sua composição distinta. 

As esquadrias em si têm uma grande função de não só embelezar, mas de favorecer os 

ambientes que nelas foram empregados, na maioria das vezes evitando acúmulos excessivos 

em energia, tornando o ambiente mais arejado e confortável para os ocupantes das edificações. 

Os produtos em estudo tratam de uma grande importância na construção civil, 

principalmente pelos inúmeros problemas de infiltração gerados, assim causando um 

desconforto e contribuindo para diversas patologias. 

Este trabalho tem o objetivo de estudar e avaliar a produção e as tipologia das esquadrias 

de alumínio e PVC, utilizado para diversos tipos de obras, sendo mostrado os requisitos dos 

perfis e montagem até a entrega do produto. 

Entretanto será demonstrado um comparativo das esquadrias, onde será possível 

identificar as vantagens e desvantagens de cada um dos materiais aplicados. Além desses fatores 

citados acima, será realizado um comparativo de valores empregados em cada um dos sistemas 

de esquadrias de PVC e/ou alumínio, visando apresentar para os clientes ambas as soluções e 

com isso garantir a melhor escolha na hora de executar uma obra. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL  

 

 Avaliar e comparar os sistemas de esquadria em PVC e alumínio, analisar a utilização 

dos dois sistemas em um projeto que será executado, apresentando assim o comparativo de 

custo dos dois sistemas. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

  

 Apresentar os sistemas de esquadrias em PVC e Alumínio através de estudos bibliográficos. 

 Avaliar as vantagens e desvantagens de cada sistema em projetos distinto em estudo. 

 Comparar custos dos sistemas de esquadrias em PVC e Alumínio para o projeto. 
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4 REFERENCIAL TEORICO 

 

4.1 HISTORICO DO ALUMÍNIO 

 

A produção do alumínio em escala foi obtida por Charles Martin Hall, nos Estados 

Unidos, e na França com Louis Toussaint Héroult, na França quando obtiveram a dissolução 

eletrolítica de oxido de alumínio (alumina), o metal puro em banho de criolita. O processo do 

Hall-Héroult como é conhecido, ainda se destaca como principal processo de produção do 

alumínio. Anos mais tarde pela grande demanda em fabricar metais mais leves e resistentes 

impulsionou a indústria do alumínio. (ABAL, 2011, p.1).  

Até a década de 50 (cinquenta), as esquadrias eram com predomínio de madeiras ou de 

perfil laminado de ferro. As esquadrias de alumínio surgiram no final da década de 50 

(cinquenta) e foi reconhecida com uma grande facilidade em trabalhar com o material, porém 

era muito sensível a amassamentos e riscos acidentais (LIZUKA, 2001). 

O alumínio, embora seja o terceiro material mais abundante no mundo, pode-se dizer 

que ele se torna um dos materiais mais jovens a ser utilizado em escala industrial. O material 

se mostrou mesmo nas civilizações mais antigas, que traziam um toque de modernidade e 

sofisticação aos mais diferentes locais usados. (ABAL, 2011). 

Como em qualquer outro segmento, a evolução do setor de esquadrias de alumínio 

ocorreu com a melhoria da matéria prima, que passou a dar melhores condições para que 

alcançassem os padrões necessários (LIMA, 2009). 

 

4.1.1 O ALUMÍNIO NO BRASIL 

 

A primeira utilização para a produção de alumina e alumínio no Brasil aconteceu em 

1944, pelo apoio do governo daquele ano, mas em junho de 1950 é que se tornou a primeira 

empresa multinacional do mercado brasileiro produzindo não só o alumínio, mas também 

produtos transformados do alumínio. (ABAL, 2009).  

No Brasil, em 2009, a indústria do alumínio registrou uma participação de 3,9% do PIB- 

Produto Interno Bruto industrial, gerando um faturamento US$13,3 Bilhões. Sendo assim nesse 

mesmo ano foi registrado uma produção de 1.535.000 toneladas de alumínio primário. 

(REIS,2011). 

Segundo a Associação Brasileira do Alumínio (ABAL 2009), o Brasil, desde 1998, fica 
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na sexta posição no ranking dos maiores produtores de alumínio primário, ficando atrás apenas 

da Rússia, China, Canadá, Estados Unidos da América e Australia. No Brasil, foram destinados 

cerca de 62% do total dos produtos do alumínio para o setor da construção civil sejam elas em 

estruturas pré-fabricadas acessórios para banheiro, portas e janelas, perfis para divisórias e entre 

outros.  

 

4.1.2 O ALUMÍNIO E SUAS LIGAS 

 

O chamado processo Bayer é um método de extração e hidro metalúrgico, para chegar 

até a solução de alumina -AL2O3, se inicia com a separação do hidróxido de alumínio com uma 

solução de soda com altas temperaturas, e em seguida com a separação das partículas solida. O 

óxido, ou seja, alumina, só é obtido por uma transformação térmica do hidróxido. (REIS, 2006). 

A redução do processo em transformar alumina em alumínio metálico que é realizado 

em cubas eletrolíticas e em altas temperaturas, com esse processo fica depositado no fundo de 

uma cuba o alumínio e é extraído por sucção com cadilhos, os cadilhos tem a função de 

transferir o liquido a refusam para a criação de alumínio primário na forma de vergalhões, 

lingotes e placas. (REIS, 2006). 

 

Figura 1- Alumina 

 
Fonte: (Abal, 2009) 
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Figura 2- Fornos de Redução 

 
Fonte: (Abal, 2009) 

 

 

Figura 3- Alumínio 

 
Fonte: (Abal, 2009) 

 

 

A partir desse processo é que se pode destinar a liga de alumínio fundido, assim 

fazendo que o metal líquido passe por uma transformação mecânica para um semiacabado, 

sendo assim essa transformação mecânica permite que o material possa ser destinado a várias 

formas de fabricação, podendo ser extrusados numa infinidade de perfis ou até mesmo forjado 

ou impactado.  (REIS, 2006). 
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4.1.3 O ALUMÍNIO EXTRUSADO 

 

Segundo (REIS, 2006), A extrusão são peças que a partir de lingotes passam por um 

processo de extrusão no qual são fabricados os diversos perfis para esquadrias, esse processo 

de transformação mecânicas no qual o lingote ou tarugo é reduzido em seções em que quando 

forçado em uma matriz passando por um orifício sobre uma força de alta pressão assim gerando 

um perfil extrusado. 

A variedade de perfis de alumínio é praticamente ilimitada quando toma forma de 

extrusão. O processo elimina processos de usinagem ou junção posteriores, reduzindo custos e 

possibilitando a obtenção de seção mais resistentes sem deixar juntas frágeis e estruturando 

melhor a distribuição do material.  (ABAL, 2009).  

 

Figura 4- Peça extrusora 

 
Fonte: (ABAL, 2009) 

 

 

A variedade de perfis de alumínio é praticamente ilimitada quando toma forma de 

extrusão. O processo elimina processos de usinagem ou junção posteriores, reduzindo custos e 

possibilitando a obtenção de seção mais resistentes sem deixar juntas frágeis e estruturando 
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melhor a distribuição do material.  (ABAL, 2009).  

Segundo (AFEAL, 2021), é essencial de todos e quais quer perfil extrusado que receba 

um tratamento na sua superfície, não só pela estética, mas sim pela proteção do próprio material. 

Para que esse processo seja eficaz em sua proteção, é preciso que tenha um manuseio cuidadoso 

com os materiais eu um rigoroso controle de qualidade em todos os processos, passando por 

banhos sequenciais em tanques de tratamento para desengraxe e limpeza, para que os perfis 

recebam os acabamentos específicos, ou seja, pintura ou anodizado.  

 

4.2 PINTURA 

 

4.2.1 Tratamento da superfície  

 

 Segundo (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2016), todo o 

material que recebera algum tipo de pintura deve receber um tratamento especial na sua 

superfície conforme especificado, no alumínio o processo de limpeza da superfície ocorre por 

uma série de processos das quais manuseado corretamente com medidas de limpeza para que 

não ocorra uma contaminação da peça, assim evitando a contaminação a peça fica isenta de 

correr o risco de perder aderência com o passar do tempo. 

O tratamento não só influência no fator estético, mas na durabilidade e proteção do 

próprio material, no entanto o intuito é combater os agentes agressivos promovidos pelos 

intemperes que são ocasionados pelo meio ambiente, o processo de tratamento de superfície 

para que tenha uma eficiência de proteção só é feito por meio das camadas, que são 

reconhecidas em micras. (AFEAL, 2021). 

O desempenho do processo só ocorrera com um rigoroso método de qualidade passando 

por banhos sequenciais em tanques de tratamento como, desengraxe, fosqueamento e 

neutralização, a cada procedimento feito é passado por uma lavagem para que haja a retirada 

de todo o produto de cada tanque, só assim o material estará apto a receber a camada anodizada 

ou pintura eletrostática a pó. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2017). 
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Figura 5 Tanques de tratamento 

 
Fonte: (RFC Alumínios,2019) 

 

4.2.2 Anodização  

 

De acordo com (RFC ALUMÍNIOS, 2019) a anodização de alumínio é um tratamento 

feito na sua superfície, que tem como principal objetivo formar uma camada uniforme de óxido 

de alumínio, essa camada tem como finalidade a proteção contra a corrosão, quando exposto ao 

meio ambiente, além de harmonizar com uma película decorativa e protetora de alta qualidade 

solidez. 

Ainda sobre o autor anterior, já a camada anódica, é um processo que promove a 

formação de um filme em toda a superfície do material. Posteriormente, teremos a coloração 

que é um processo eletrolítico que deposita no interior dos poros sais metálicos, a cor se define 

pelo tempo do processo, quanto mais dura mais escura a cor. E por fim, a selagem, onde se 

fecham os poros, proporcionando a proteção desejada dos perfis. O processo de anodização 

deverá ser permanentemente controlado por parâmetros físicos, químicos e eletrolíticos. 

A camada anódica do produto semiacabado ou produto final tem as seguintes 

especificações que a tabela abaixo mostra, além de tudo indicando a taxa de agressividade de 

cada ambiente com as suas respectivas camadas anódicas. O procedimento anodizado colorido 

deve receber um tratamento diferenciado com classe A 13 para coloração eletrolítica, e 16 µm 

classe 18 que são para anodização com corantes. (ABNT 10821-2, 2017) 
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Figura 6- Camada de anodização 

 
Fonte: (NBR 12609,2017)  

 

 

Ainda sobre a (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2017),ao 

apresentar o produto ele não deve conter defeitos superficiais, qual quer tipo de rugosidade, 

riscos veias reveladas após o procedimento de anodização, manchas, arranhões ou qualquer tipo 

de atrito. O uso do produto anodizado não deve ter contato com produto alcalino como, ácidos 

e outros materiais mais agressivos, assim estendendo a vida útil do produto. 

 

 

4.2.3 Pintura eletrostática  

 

Segundo a (RFC ALUMÍNIOS, 2019) o processo constitui-se em atração e repulsa de 

cargas elétricas para criar uma camada de tinta de polímero termo endurecido uniforme, a 

aplicação de tinta a pó, é feita por sistema automatizado onde o perfil recebe uma camada 

uniforme pulverizada de tinta, essa camada é mínima de 60 ( sessenta) mícrons, após os perfis 

receberem essa deposição de tinta o material com a pulverização passa por uma estufa de cura 

com uma temperatura de aproximadamente 250°C onde a polimerização se forma com uma 

película de alto acabamento.   
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 Figura 7- Aplicação de pintura a pó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Naville, 2019) 

 

 

De acordo com (VITRALCOLOR,20--?) a tinta que é aplicada na pintura eletrostática 

a pó, pode ser feita manualmente ou automaticamente através de equipamentos eletrostáticos, 

onde ocorre a formação de íons negativos na ponta da pistola. O alumínio atua como um polo 

positivo e é dessa forma que a tinta a pó adere sobre a peça. A pintura eletrostática a pó no 

alumínio traz um acabamento perfeito com uma ótima durabilidade, desde que feita a sua 

manutenção regularmente. 

Segundo (JOAO PEDRO, 2019) a aplicação da pintura a pó tem algumas vantagens 

exclusivas que permitem se destacar com uma melhor eficiência nas demais pinturas, a pintura 

eletrostática a pó não contem solventes assim tem uma baixa probabilidade de risco de incêndio, 

não apresenta qualquer preparação após a cura da pintura, apresenta baixo impacto ambiental 

por não produzir poluentes, resistente a altas temperaturas e uma resistências aos raios UV 

mostrando sempre a pintura bem apresentável durante a sua vida útil. 
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Figura 8- Perfil pintado 

 
Fonte: (Vitralcolor, 20...?) 

 

O perfil com a pintura eletrostática a pó deve seguir alguns requisitos para que a pintura 

tenha um bom desempenho, os produtos com esse revestimento recomenda-se que se utilize 

alguns produtos de limpeza que iram fazer com que essa pintura não se danifique com o tempo, 

trata-se da utilização de detergente neutro e água, não se aplica ferramentas ou outros meios 

mecânicos que venham a danificar a pintura, e além de não utilizar solventes e outros produtos 

químicos. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2016). 

Ainda sobre os autores, um outro ponto importante é que em todo tipo de pintura a pó 

deve ser feita a limpeza dos produtos a cada 12 (doze) messes quando forem usados em 

ambientes urbanos ou rural de baixa e média agressividade, e a cada 3 (três) messes quando 

forem expostos em ambientes mais agressivos industrial ou marítimo. Em regiões que os 

produtos recebem operação de cortes e usinagem, para a montagem de esquadrias, que sejam 

isoladas com selantes de silicone neutro para que não ocorra corrosão do material. 
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4.3 ESQUADRIAS DE PVC 

 

4.3.1 Histórico do PVC 

 

Segundo a revista (IMPOL, 2019), a história do PVC teve início no ano de 1835, quando 

Justus Von Liebig, um químico e inventor alemão descobriu o monômero cloreto de vinila. 

Porém, foi no ano de 1872, que o químico Eugen Baumann, esqueceu acidentalmente um 

recipiente de cloreto de vinila exposto ao sol, tornando-se um pedaço solido, ou seja, o PVC. 

Para tanto, o PVC só passou a ter viabilidade comercial e a ser produzido em grande 

escala em 1926, quando Waldo Semon, descobriu como plastificar o vinil através de aditivos, 

aumentando assim a maleabilidade do plástico e expandiu suas possibilidades de utilização e 

aplicação (IMPOL, 2019). 

 Ainda, de acordo com a revista (IMPOL, 2019), logo após essa popularização do PVC, 

ele passou a fazer parte de vários objetos e materiais do nosso dia a dia, em vários setores e em 

várias funções. E são produtos desde peças e componentes para máquinas até instalações em 

construções, brinquedos, embalagens cartões de crédito, dentre outros. 

O PVC poli (cloreto de vinila) obtido a partir do cloreto, constitui materiais mais duros 

com ótimas resistência térmica e elétrica podendo ser produzidos vários produtos no mercado 

da construção civil, e se associado a plastificantes ele se torna mais flexível podendo ser 

utilizado, em vários produtos como: luvas, mangueiras, sapatos e até mesmo couro sintético. 

Anos mais tarde em 1973 a produção de plástico superou volumétrica mente a produção de aço. 

(CASTRO,2016). 

Atualmente o PVC é considerado o segundo termoplástico mais consumido no mundo, 

tendo um crescimento cada vez maior, por ser um material que não é tão maléfico a natureza. 

Pode-se dizer que o PVC é um termoplástico que auxilia no meio ambiente, pois, além de não 

agredir a natureza, economiza energia e reduz a produção de gases responsáveis pelo efeito 

estufa (IMPOL, 2019).  

 

4.3.2 PVC no Brasil 

 

Segundo minha janela de PVC (PVC, 2017), as primeiras janelas de PVC começaram  

surgir no Brasil por volta de 1980, mas foi no século XXI que o mercado começou a tomar 

forma com a iniciação da fabricação própria nacional. E isso só veio acarretar por alguns 
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motivos que podemos considerar como importantes, nesse tempo o país teve um período de 

fortalecimento na construção civil e em todos os aspectos que envolvem a construção, desde as 

construções mais nobres até as mais simples, no entanto com os mais diversos fatores que 

ajudavam a expandir esse período o que mais alavancou foi a facilitação do turismo 

internacional fez com que pessoas e conhecimentos se alinhassem com as técnicas construtivas 

recentes.  

Por sua vez, o PVC possui uma vasta gama de aplicações devido a sua versatilidade e 

possibilidade de reformular a resina com os aditivos e pela capacidade de ser submetido a 

diversos processos de moldagem e transformação. Na construção civil por exemplo, o PVC é 

utilizado em tubos e conexões, perfis e fios e cabos principalmente, somando assim 

aproximadamente 62% da demanda total de PVC no Brasil, podemos mencionar ainda, que a 

durabilidade do PVC varia de 15 a 100 anos, sendo que a média é superior a 60 anos.  Podemos 

ressaltar ainda o uso do PVC nas áreas da medicina, onde ele é utilizado há várias décadas, não 

existe produto melhor e mais seguro para a fabricação de bolsas de sangue e soro, tubos 

endotraqueais, cateteres cardiovasculares, entre várias outras aplicações. (INSTITUTO 

BRASILEIRO DO PVC, 2017). 

 

4.3.3 Composição do PVC 

 

De acordo com (PVC, 2017) é uma composição química de carbono, a polimerização 

com hidrogênio e cloro. As suas substancias provêm do petróleo 43% (quarenta e três porcento) 

e do sal 57% (cinquenta e sete porcento). São obtidos por polimerização do cloreto de vinila da 

qual a obtenção é feita a partir do cloro e do etileno. É o material termoplástico, isto é, sob ação 

de calor entre 140(cento e quarenta) a 205°C (duzentos e cinco) amolece, podendo facilmente 

criar várias formas e ao esfriar cria a consistência inicial. 

A aplicação real das resinas práticas de PVC, em situações extremamente específicas, 

demanda de misturas com composto ou produtos químicos variados denominados de aditivos. 

A característica da resina de PVC só tem a sua transformação só se adequam com o processo 

de transformação do produto final, isto é, que só com aditivos nas proporções corretas é o que 

vai promover as características específicas desejadas, flexibilidade e rigidez e também 

apresentar resistência aos intemperes. (RODOLFO,2005, pág. 26 apud TITOW,1984).  

Ainda sobre os autores, o composto da mistura da resina de PVC com aditivos 

geralmente é conduzido para um misturador, todo e qualquer misturador deve ser de material 
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cromado ou inox para que reduza no mínimo possível a adesão de ingredientes da formula no 

decorrer do processo de mistura, todo esse processo é para garantir uma boa qualidade e uma 

boa homogeneização da mistura. Qualquer tipo de adição deve ser feito no inicio para que todas 

as partículas se misturem por completo, só assim para obter um padrão de resina e um controle 

tecnológico com padrões excelentes. 

 

4.4 TIPOLOGIAS DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 

 

Segundo a (ABNT 10821-1, 2017) as esquadrias inclinadas ou verticais, e geralmente 

envidraçadas, são destinadas a preencher um vão de vedação sendo ela o sistema vertical interno 

ou externo, sua finalidade é que não impeça a entrada de luz natural no ambiente ou ventilação. 

As portas entre outras finalidades, impede ou permite a passagem de um ambiente e outro de 

uma edificação. Os sistemas de esquadrias se definem por portas e janelas, são definidos pelo 

seu movimento e pelo número de folhas que tem no seu sistema. 

 

4.4.1 Janela fixa 

 

Janelas de folhas fixas na edificação são destinadas a uso interno e externo, das quais a 

folha não dispõe de qualquer tipo de movimento, sem necessidade de aberturas, um componente 

perfeito para o fechamento de vãos, permitindo a vista para o lado externo sem prejudicar a 

luminosidade do ambiente interno. A composição de fachadas é que se mais emprega esse 

sistema, podendo ser fabricada em vários formatos, como arcos e trapézios. (SENAI & CBIC, 

2017). 

 

 



30 

 

Figura 9- Janelas fixa 

 
Fonte: (NBR 10821-1, 2017) 

 

4.4.2 Esquadria de Giro 

 

Segundo a (ABNT 10821-1, 2017) as esquadrias que são destinadas a uso como, 

envidraçadas ou sombreamento, veneziana, com uma ou mais folhas podendo se movimentar 

mediante a rotação em torno de eixos verticais fixos que coincidem com as laterais da folha. 

São esquadrias classificadas de giro, que abrem tanto para fora quanto para dentro. 

 

 

Figura 10- Esquadria de giro 

 
Fonte: (NBR 10821-1, 2017) 
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4.4.3 Janela de tombar projetante 

 

De acordo com (SENAI & CBIC, 2017) destinada a janela de uso interior e exterior da 

edificação, formada por uma ou mais folhas que se movem em torno de seu respectivo eixo 

horizontal onde se localiza na parte superior da folha, pode-se considerar projetante ou de 

tombar. 

 

4.4.4 Janela de tombar 

 

Quando o eixo de rotação é fixo na extremidade inferior da janela, podendo ter a abertura 

tanto para dentro quanto para fora da edificação. (ABNT 10821-1, 2017). 

 

 

Figura 11- Janela de tombar 

 
Fonte: (NBR 10821-1, 2017) 

 

 

4.4.5  Janela de projetar 

 

As janelas de projetar têm a mesma função que a janela de tombar, a única diferença é 

que a projetante o eixo fica na parte superior e o movimento pode ser para fora ou para dentro 

do edifício. (ABNT 10821-1, 2017). 
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Figura 12- Janela projetante 

 
Fonte: (NBR 10821-1, 2017) 

 

 

4.4.6 Janela basculante 

 

A janela basculante tem a mesma funcionalidade que a projetante, o que difere a 

basculante é que foi projetada para uso interno a construções, e o seu eixo que ao invés de ser 

em alguma extremidade esse eixo passa a ser excêntrico ou central. (ABNT 10821-1, 2017). 

 

 

Figura 13- Janela basculante 

 
Fonte: (NBR 10821-1, 2017) 

 

4.4.7 Esquadria de correr 

 

Esquadria que pode ser formada por uma ou mais folhas podendo ser envidraçadas ou 

designada ao sombreamento, tipo veneziana, podendo todas as folhas serem movimentada por 

deslizamento horizontais (SENAI & CBIC, 2017). 
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Figura 14- Esquadria de correr 

 

Fonte: (NBR 10821-1, 2017) 

 

4.4.8 Janela integrada 

 

De acordo com (ABNT 10821-1, 2017) a janela integrada é destinada a uso externo 

gerando um conjunto composto por uma ou mais folhas podendo ser do tipo persiana de enrolar 

manual ou automática, que se movimenta no plano vertical da esquadria, e por duas ou mais 

folhas que se movimentam por deslizamento horizontal no lado interno da esquadria. O 

elemento persiano tem a função de sombreamento e a privacidade do local, muito utilizadas em 

dormitórios e ambientes mais reservados. 

 

 

Figura 15- Esquadria integrada 

 
Fonte: (NBR 10821-1, 2017) 
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4.4.9 Esquadria camarão (sanfonada) 

 

Esquadria com destinação ao uso externo e interno à edificação, formada por várias 

folhas, envidraçadas ou com venezianas com destinação de sombreamento, esse tipo de 

esquadrias tem articulação entre si que, ao seu fechamento uma folha se sobre põem sobre a 

outra, com deslizamento horizontal de seu eixo de rotação. (SENAI & CBIC, 2017). 

 

 

Figura 16- Esquadria camarão 

 
Fonte: (NBR 10821-1, 2017) 

 

4.5 VIDROS 

 

Segundo (AFEAL, 2021) é um dos principais assuntos que precisa ter um cuidado 

maior, é de extrema importância que tenha um respeito com as regras básicas para que haja um 

bom funcionamento e estanqueidade das esquadrias, existem vários tipos de vidros e 

composições, os temperados, laminados, insulados, monolíticos e float. Todo e qualquer tipo 

de vidro usado em esquadrias requer um cálculo de acordo com o comportamento da estrutura, 

o comportamento térmico e acústico conforme o que a obra necessita. 

Todos os vidros mencionados tem a mesma composição química, que são fabricados a 

partir de silicato sodo cálcico, que cada componente tem uma porcentagem específica até a 

obtenção e formação do vidro em si, Dióxido de silício (SIO2) 69% a 74%, óxido de cálcio 

(CaO)5% a 12%, oxido de sódio (Na2O)12% a 16%, oxido de magnésio (MgO) 0%a 6% e 

óxido de alumínio (AL2O3)0% a 3% todos contidos na NM, além dos componentes citados 

pode haver algumas outros a mais como pigmentos e entre outros. (NORMA MERCOSUR, 

2019) 
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4.5.1 Temperado 

 

O vidro temperado tem um tratamento especial, o vidro comum passa por um forno 

vertical ou horizontal com um procedimento de rápido aquecimento e um rápido resfriamento, 

o que o faz se tornar mais resistente mecanicamente ficando até cinco vezes mais do que o vidro 

comum e também mais resistente a choques térmicos, impactos e torção. Após ser temperado o 

vidro não pode ser mais cortado, furado ou beneficiado, sendo assim, qualquer tipo de 

procedimento deve ser feito antes do vidro entrar no forno e ser submetido a altas temperaturas. 

(SENAI & CBIC, 2017). 

É classificado como um vidro de segurança, em razão de quebra de algum tipo de peça 

ele se fragmenta em pequenos pedaços pouco cortante, que minimiza o risco de um ferimento 

de alto grau, vistos com bons olhos na construção civil. Por ser um vidro de mais dureza e 

segurança do que os demais ele é o único vidro que pode ser utilizado em portas sem utilização 

de caixilhos. (ABRAVIDROS, 2021). 

 

 

Figura 15 Vidro temperado 

 
Fonte: (Fonte própria, 2021) 
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4.5.2 Float 

 

O vidro comum ou Float é um vidro inteiramente transparente, de superfície lisa e polida 

e paralelas, perfeitas para aplicações que buscam a maior visibilidade e a grande transmissão 

de luz. Esse vidro se constitui a matéria de diversos peças finais. Podendo ter várias aplicações 

como: laminados, temperados, insulados e vários entre outros, esses tipos de vidros é o que são 

mais utilizados na construção civil. (SENAI & CBIC, 2017). 

O vidro float pode ser encontrado em algumas cores, incolor, verde, fumê ou bronze. 

Para atingir essas cores no vidro comum é preciso colocar corante no processo de fabricação. 

O Brasil é produzido em diversos tamanhos e com espessura que variam de 02 a 19 mm, esse 

tipo de espessura é controlado pela velocidade em que a chapa de vidro se solidifica a extensão 

que vai avançando. (ABRAVIDROS, 2021). 

 

4.5.3 Laminado 

 

É formado por duas lâminas de vidro fortemente ligados por uma ou mais camadas 

centrais. Trabalha na redução dos raios ultravioleta (incluindo até mesmo o vidro incolor), e 

com essa camada central proporciona uma proteção maior em móveis, pisos e roupas que são 

causados por raios UV. Reduzindo os danos causados pela exposição solar e a entrada de ruídos 

externos, trazendo uma melhoria no conforto acústico. (SENAI & CBIC, 2017) 

Ainda sobre os autores anteriores. Com a categoria de segurança esse tipo de vidro uma 

função muito importante, em caso de quebra, os cacos ficam presos a camada central, evitando 

a abertura de algum vão reduzindo riscos de ferimento e acidentes e mantendo a área fechada e 

com segurança até a peça ser substituída por outra. 

Além de ser um vidro de segurança, a laminação entre as camadas de vidros tem função 

termoacústica. O conforto acústico se dá pela função e espessura da camada intermediaria PVB 

ou resina. Ainda que quando produzidos com placas de vidro com controle solar, os vidros 

tornam-se mais eficazes em manter um conforto térmico no ambiente, assim se tornam muito 

mais requisitados em projetos arquitetônicos. (ABRAVIDROS, 2021). 
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Figura 16 Vidro laminado 

 
Fonte: (Fonte própria, 2021) 

 

 

4.6 COMPONENTES E ACESSÓRIOS 

 

Os componentes e acessório tem por si próprios as suas destinadas funções e com cada 

um deles são normatizados e devidamente testados para que cumpram sua função dentro dos 

requisitos exigidos pelas esquadrias externas ou internas, com a sua função de proporcionar o 

desempenho e o funcionamento das esquadrias, esses componentes para esquadrias são 

basicamente mecanismos com função de vedar, movimentar e travar as esquadrias. (ABNT 

15969-1, 2011). 

 

4.6.1  Roldanas 

 

É um componente utilizado em janelas e portas de correr que proporciona o 

deslizamento das partes moveis da esquadria, são instaladas na parte superior ou inferior. As 

roldanas seguem alguns requisitos e são constituídas por um ou mais rodízios, podendo ter 

caixa, cavalete, rolamento e regulagem. (ABNT 15969-1, 2011) 

 

4.6.2 CAIXA 

 

Caixa é um elemento que nos permite a fixação do cavalete ou apenas do rodizio, com 

dimensões adequadas com os perfis serem aplicados. (ABNT 15969-1, 2011). 
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Figura 17 Roldana Caixa 

 
Fonte:(VITRAL SUL, 2021) 

 

 

4.6.3 CAVALATE 

 

Cavalete proporciona a fixação do rodízio e possibilita a regulagem das folhas na altura, 

disposto a compensar algum tipo de desnível na instalação das esquadrias de correr. (ABNT 

15969-1, 2011). 

 

 

Figura 18 Roldana cavalete 

 
Fonte:(VITRAL SUL, 2021) 
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Figura 19 Zona e periodicidade de limpeza 

 
Fonte: (NBR 15969-1) 

 

4.6.4 Parte-2 escova de vedação 

 

Fita vedadora, com fios e filamentos retos que servem para vedar e reduzir a entrada de 

água e o ar, entrelaçados entre si, é composto por uma base de tecido ou fixados de outra 

maneira. A escova de vedação tem uma capacidade elástica de se deformar com aplicação de 

esforços e voltar ao normal assim que liberada do esforço de compressão, as esquadrias 

necessitam de alguns tipos de escovas, a altura da escova de vedação varia com o 

dimensionamento de cada esquadrias, são dimensionadas por sua funcionalidade com espessura 

da base e com o comprimento do pelo. (ABNT 15969-2, 2011). 

 

 

Figura 20 Escova de vedação 

 
Fonte: (NBR 15969-2) 
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4.6.5 Parte-3 fecho 

 

Segundo (ABNT 15969-3, 2017) fechos tem o sistema variado de manipulo, base e 

trava, são ligados entre si por dispositivo de travamento das folhas móveis de uma esquadria, 

instalados nos perfis possuindo contra fecho ou não, existem alguns tipos de contrafecho eles 

podem ser diferenciados conforme o uso e a aplicação ou tipo de mecanismo. O contrafecho é 

o mecanismo que compõem o fecho que possibilita o travamento quando há duas folhas móveis 

na esquadria.  

 

4.6.6 Fecho tipo punho 

 

Fecho punho, é composto por base, manipulo, contrafecho e trava mais utilizado em 

esquadria do tipo maxim-ar ou giro, podendo ser acionado na parte superior ou frontal, esse 

tipo de fecho tem algumas limitações que não posso ser utilizado quando houver peitoril acima 

de 1,80 m ( um e oitenta metros ), acima dessa medida dificultara o acesso ao usuário, e para 

folhas com largura acima de 1,00m ( um metro), deve ser feito no mínimo dois pontos de 

travamento. (ABNT 15969-3, 2017). 

 

 

Figura 21 Fecho tipo Punho 

 
Fonte: (NBR 15969-3) 

 

 

 

 



41 

 

4.6.7 Fecho tipo cremona 

 

o fecho tipo cremona pode ter um ou mais pontos de travamento por um único 

acionamento, é utilizado um sistema de transmissão que se adequa em cada tipo de esquadria. 

Esse mecanismo é composto por base, manípulo, haste e componentes de transmissão que varia 

com o tipo da esquadria, trava com ou sem chave que são fixados nas folhas móveis e 

contrafecho nas peças fixas da esquadria. (ABNT 15969-3, 2017). 

 

 

Figura 22 Fecho Cremona 

 
Fonte: (NBR 15969-3) 

 

Ainda sobre o autor anterior, esse tipo de Cremona tem por meio de acionamento 

giratório acionar o componente de transmissão em um ou mais pontos que travam a folha da 

esquadria, se aplica em várias esquadrias como: do tipo maxim-ar, portas, janelas de correr e 

de giro, sendo assim se o elemento de transmissão for compatível com cada sistema de perfil 

ele pode ser utilizado.  

 

4.6.8 Fecho Concha  

 

O fecho concho é mais utilizado em janelas de correr e tendo a possibilidade de ter chave 

ou não, composto por linguete e manípulo, fixados nas folhas móveis da esquadria e acionados 

pelo lado interno do ambiente, é acionado por meio deslizante vertical ou de pressionamento 

que possibilita o fechamento das folhas móveis da esquadria. A trava do contrafecho é efetuada 
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de forma vertical ou transversal tendo a possibilidade de ser automática ou manual. (ABNT 

15969-3, 2017). 

 

 

Figura 23 Fecho Concha 

 
Fonte: (NBR 15969-3) 

 

4.6.9 Parte-4 articulação. 

 

O sistema de articulação é instalado e fixado no marco e na folha móvel da esquadria, é 

composto por barras e por rebites que possibilitam a movimentação, podem ser classificados 

como sistema deslizante, projetante, reversível ou progressivo, mais utilizadas em janelas 

maxim-ar e compatível com os tipos de perfis que possibilitam o funcionamento correto da 

articulação. Cada tipo de articulação tem um sistema de freio com pistão ou sistema de freio 

que impeça o fechamento indevido por ações de vento ou movimento inadequado pelo usuário. 

(ABNT 15969-4, 2017)  
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Figura 24 Articulação 

 
Fonte: (NBR 15969-4) 

  

4.6.10 fechaduras 

 

As fechaduras de embutir são aquelas usadas em portas de qualquer edificação na maior 

parte dos casos, podendo ser internas ou externas, de perfil estreito ou de banheiro, com a função 

de proporcionar segurança e o controle de acesso da edificação. As fechaduras tem basicamente 

o mecanismo, que através consegue abrir ou fechar portão ou porta, podendo incluir puxador, 

maçaneta, espelho, contra testa e tranqueta. (ABNT 14913, 2011). 

 

 

Figura 25 Fechadura porta de giro 
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Fonte:(VITRAL SUL, 2021) 

 

 

 

Figura 26 Fechadura porta de correr 

 

Fonte:(VITRAL SUL, 2021) 

 

 

4.6.11 Dobradiças 

 

É um dispositivo formado por dois perfis ou duas chapas unidos por um eixo normal, 

em torno do qual tem a sua articulação. (ABNT 10821-1, 2017). 

 

Figura 27 Dobradiça 

 
Fonte:(VITRAL SUL, 2021) 
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4.6.12 Guarnição de borracha  

 

As guarnições devem ter faces uniformes e homogêneas, que não tenham algum tipo de 

material que possa atrapalhar na hora de sua instalação, esse tipo de guarnição precisa 

apresentar uma estrutura uniforme devendo ser livre de falhas, tais como poros, bolhas, 

rebarbas, fissuras e qualquer tipo de falhas que podem prejudicar na sua utilização. As 

guarnições podem conter emenda desde que não prejudiquem o processo de fabricação bem 

como as características e mecânicas da mesma. 

 

 

Figura 28 Guarnição de borracha 

 
  Fonte:(VITRAL SUL, 2021) 

 

 

4.7 DESEMPENHO ACÚSTICO  

 

A edificação habitável obter o isolamento acústico apropriado junto das vedações 

externas, no que se trata de ruídos aéreos e entre outros providos dos ambientes do lado externos 

a edificação habitada, junto com áreas privativas. A vedação externa proporciona requisitos 

mínimos de isolamento acústico. É muito importante salientar que as esquadrias fazem parte de 

um sistema, sendo assim, não correspondem isoladamente pelo nível de redução de ruídos, 

recordando que qualquer tipo de abertura, fresta são a principal passagem para que o sistema 

não funcione corretamente, mesmo com uma vedação na esquadria se a instalação não for de 

maneira correta pode comprometer todo o isolamento acústico que engloba todo o sistema. 

(SENAI & CBIC, 2017). 
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 Segundo os autores anteriores as condições de isolamento e montagem da estrutura. O 

isolamento acústico da janela é função de vários parâmetros: a espessura da vidraça, as 

características das caixilharias e, sobretudo, as dimensões e tratamento dos vãos entre as partes 

móveis da moldura. Nesse sentido, a existência de escovas e lacres é imprescindível. Também 

deve ser destacado que para não perder rendimento durante a instalação, é necessário cuidar da 

vedação entre o caixilho e a parede. 

 

 

Tabela 1- Exemplos de VUP (Vida útil de projeto) 

 
Fonte: (SENAI & CBIC, 2017) 
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4.7.1 Conforto térmico. 

 

Os níveis de conforto térmico das esquadrias estão indicados na figura a baixo, e 

mostra a quantidade de graus-hora de desconforto (GHd), de acordo com os limites de 

temperatura estabelecidos. (SENAI & CBIC, 2017). 

 

 

Figura 29 Níveis de desempenho das esquadrias 

 
Fonte: (ABNT 10821-4,2017) 

 

 

4.7.2 Permeabilidade do ar 

 

As esquadrias feitas independentemente do material aço, alumínio, madeira ou PVC 

devem ser classificada no teste de permeabilidade ao ar, podendo ter os seguintes níveis de 

desempenho, mínimo M, Intermediário I, Superior S, esse teste verifica o fluxo de ar através da 

estrutura em metros cúbicos por hora, quando este é para suportar uma pressão de 50 Pa e, em 

seguida, sua formula de cálculo de fluxo é metros lineares de fenda esse resultado deve ser 

registrado em metros cúbicos por hora por metro, e a área do vão do quadro resultando em 

metros cúbicos/hora/ metros quadrados. (SENAI & CBIC, 2017). 

Os requisitos das esquadrias instaladas têm sua classificação na posição vertical, em 

edificações de natureza comercial ou residencial, são no mínimo estabelecidos para as cinco 

classes em relação ao número de pavimentos e à altura do edifício. O gráfico abaixo mostra a 

região e a suas respectivas classes de velocidade do vento. Para instalações das esquadrias em 

classes muito elevadas, deve ser consultada a NBR 6123 para conferir e obter informações sobre 

as pressões que as esquadrias vão ser atingidas. (ABNT 15969-2, 2011). 
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Figura 30- Gráfico de isopletas 

 
 Fonte: (ABNT 10821-2, 2017) 

 

 

4.7.3 Estanqueidade de ÁGUA 

 

A frequente exposição à água das chuvas e a à umidade vindo do sol e aquela natural do 

uso da edificação habitada deve ser considerada em projeto, visto que, essa humidade acelera 

os mecanismos de deterioração do material, e acarretando em perdas e condições habitacionais 

do ambiente construído.  (ABNT 15575-1, 2021). 

Quando a moldura (janela, portas ou fachadas cortinas) não podem ser identificada 

qualquer tipo de vazamento que ocorra o escorrimento de água pelas paredes ou componentes 

sobre as quais está fixada, as esquadrias tem alguns requisitos mínimos, intermediários e 

superiores que podem ser submetidos, MÍNIMOS: é permitido a passagem de água pelos perfis 

das esquadrias, desde que não ultrapassem a face interna da parede. INTERMEDIARIOS:  pode 

ser permitido o acumulo de água apenas no perfil inferior do marco. SUPERIOR: não pode ter 

passagem de água em qualquer parte da esquadria, deve ser totalmente vedada. (SENAI & 

CBIC, 2017). 
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4.7.4 Instalação das esquadrias de alumínio 

 

O vão a ser instalado a esquadria deve ter condições de limpeza e espaço suficiente para 

que o trabalho se torne eficaz e de qualidade. A edificação com mais de um pavimento, deve 

ter espaço suficiente para que se tenha uma movimentação das peças e para que o instalador 

tenha segurança para fazer a instalação. O local deve oferecer energia elétrica e pintura acabada 

para que não haja possíveis danos as esquadrias depois de montadas. (SENAI & CBIC, 2017). 

De acordo com o autor acima, as esquadrias de alumínio podem ser instaladas com 

contramarco ou sem contramarco, assim os vãos devem estar acabados em ambas as opções de 

instalação e com as medidas previamente estabelecidas para receber as esquadrias, todos os 

vãos devem ser maiores que que o produto instalado.  

 

4.7.5 Instalação das esquadrias de PVC 

 

Segundo  (SENAI & CBIC, 2017). As esquadrias de PVC de um modo geral podem ser 

instaladas de 3(três) formas, fixação com parafusos, chumbamento com grapas. E também 

instalação com contramarco. Formas diferentes de instalação exigem diferentes preparos para 

o vão, deve ter uma restrita observação afim de que a garanta o desempenho da esquadria na 

sua instalação. 

Ainda sobre os autores anteriores, os três tipos de instalação têm suas especificidades 

com: sem contramarco, esse método é indicado para vãos já acabados e requadrados, sendo 

assim o marco das esquadrias são fixados por meio de junção de buchas e parafusos com 

vedação entre os elementos. A instalação com chumbamento com grapas é indicado para vãos 

sem emboço, esse método é por meio de chumbar com argamassa a haste metálica (grapa) 

fixada no marco, para que o acabamento fique de forma bem vista é exigido um perfil de 

acabamento entre a esquadria e a alvenaria. Já a instalação com contramarco é indicado quando 

a regularidade do vão deve ser feita antes do reboco, ou quando haja necessidade específica, o 

contramarco é chumbado na alvenaria para receber a esquadria. 
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4.8 VANTAGENS E DESVANTAGENS  

 

PVC 

Vantagens das esquadrias de PVC, são materiais muito duráveis e resistentes, o PVC 

possibilita também uma grade isolamento térmico e acústico. O seu isolamento térmico mostra 

um bom desempenho que reduz a troca de frio e calor entre os ambientes internos e externos, 

sendo assim, mantendo uma temperatura agradável no ambiente, diminuindo gastos com 

climatização. Mais um ponto que o PVC ganha é com a facilidade de limpeza e leveza do 

material, que assim se tornam mais fáceis de serem manuseados e transportados, assim 

facilitando os elementos da construção. 

Desvantagens das esquadrias de PVC, em relação ao mercado nacional, o PVC tem um 

impacto maior no custo no primeiro momento em razão da sua qualidade e estrutura diferente 

dos demais, mas a longo prazo o investimento é excelente. (ESQUADRA PVC, 2019). 

 

Alumínio  

Vantagens da esquadria de alumínio, há uma grande resistência a maresias e intemperes 

que afetam sua estrutura com corrosão, visto assim uma das principais atrações do alumínio. 

As esquadrias de alumínio são bonitas e versáteis, dando um toque de sofisticação às obras 

compatíveis com projetos especiais, sem contar com a variedade de cores e estilos para 

harmonizar os ambientes. O alumínio tem por sua vez oferece facilidade em limpeza e uma 

ótima vedação à água e ar. com material leve que facilita a sua instalação e transporta, e mais 

um ponto positivo do alumínio é que serve como função estrutural para perfis de PVC. 

Desvantagens do alumínio comporta um baixo isolamento térmico. Algumas empresas 

adicionam outros tipos de produtos para amenizar esse problema, com essa fala é preciso ser 

compensado com climatizador de ambiente. (CASA & FESTA, 2021). 
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5 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

O método da pesquisa foi desenvolvido com intuito de facilitar a visualização das 

esquadrias por pessoas leigas, o desenvolvimento foi pensado em mostrar a aplicação de cada 

esquadria e a sua função destinada, mostrando em cada tipologia as suas vantagens e 

desvantagens do produto conforme a normas vigentes. 

O trabalho foi realizado por meio de: artigos, livros, revistas, referencias eletrônicas e 

normas técnicas que foram desenvolvidas para cada tipo de material. 

Foi realizada visitas nas empresas que montam as esquadrias para entender o 

funcionamento de montagem. Para este trabalho utilizou-se um projeto de uma residência de 

218m², no qual foi realizado levantamento quantitativo conforme os projetos arquitetônicos que 

estão em anexos, com os orçamentos concluídos serão feitos um comparativo entre as 

esquadrias de PVC e alumínio afim de identificar qual produto tem o melhor custo benefício 

viável para os empreendimentos de Pinhalzinho-SC. 

O projeto se trata de uma residência unifamiliar de um pavimento, em uma área total de 

218m², aonde a obra será realizada em uma localização rural da cidade de Pinhalzinho-SC, 

como qual foi desenvolvida para atender as necessidades da família. A casa é mista, sendo de 

madeira e alvenaria todos os cômodos são bem distribuídos conforme a necessidade dos 

usuários, contendo três dormitórios sendo um uma suíte, um escritório, um banheiro social, um 

lavabo, uma lavanderia, sala de estar e cozinha integradas e varanda e garagem integradas. A 

residência será construída em um padrão alto, por ser um projeto diferenciado e exclusivo, 

amplo, com materiais de acabamento de primeira linha e de altíssima qualidade, a figura 31 nos 

mostra a planta baixa da edificação.  
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5.1 PLANTA BAIXA DO PROJETO 

 

 

 

 

Figura 31-Planta Baixa da edificação 

 
Fonte: (Fonte própria, 2021) 
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6 RESULTADOS E DISCURSÕES  

 

6.1 DESCRIÇÕES DAS ESQUADRIAS  

 

Os modelos de esquadrias foram escolhidos pelo arquiteto juntamente com o 

proprietário bem como as necessidades do projeto, as esquadrias na ferragem e perfis na cor 

preta e vidros laminado transparentes. Os vidros transparentes foram escolhidos por terem uma 

iluminação natural com maior aproveitamento da luz natural que os demais tipos, a tipologia 

das esquadrias usadas nesse projeto vai ser constituído de: porta quatro folhas móveis, porta de 

giro, janelas duas folhas com vidro, janela maxim-ar, janela duas folhas com peitoril, todas as 

janelas vão comportar tela mosqueteiro e moldura para um melhor acabamento, assim abaixo 

poderemos ver a tipologia de cada esquadria e o seu respectivo valor. 

Segue abaixo as figuras 32, 33, 34, que são fachadas que nos mostram a realidade do 

projeto em si, também mostrando aonde cada tipologia se emprega na edificação. 

Figura 32- Fachada 1 

 
Fonte: (Fonte própria, 2021) 
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Figura 33- fachada 2 

 
Fonte: (Fonte própria, 2021) 

 

Figura 34- Fachada 3 

 
Fonte: (Fonte própria, 2021) 
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6.2  ORÇAMENTO 

 

Foram efetuados orçamentos em uma edificação residencial com empresass fabricante 

de esquadrias em alumínio e PVC, ambas localizadas na região oeste de Santa Catarina. 

A edificação é de pavimento térreo, e cada empresa apresentou os orçamentos da melhor 

forma possível, mostrando a finalidade de cada produto e a sua qualidade com as linhas de 

esquadrias em que mais trabalham, mostrando os benefícios que cada seguimento nos traz. 

As esquadrias em si têm finalidade não só de fechar vãos, mas sim de mostrar que a 

função delas é tão importante do que qualquer outro item na obra, sem contar que são versáteis. 

O alumínio traz alguns benefícios como: é um material versátil que se adequa aos mais variáveis 

tipos de projeto e diferentes dimensões de vãos, a variedade que ele apresenta permite ser 

explorado de forma criativa suas combinações com outros elementos da edificação, destacando 

por sua estética, cores, que deixam o ambiente mais aconchegante. 

As esquadrias de alumínio são normatizadas por normas que estabelecem requisitos 

mínimos como, acústica, isolamento térmico, durabilidade, leveza, sustentabilidade e 

economia, todos dentro de um limite aceitável que possa ser comercializado como qualquer 

outro produto. 

O PVC tem inúmeros benefícios começando pelo custo benefício e qualidade, apesar de 

ter o seu valor maior de outras matérias encontradas no mercado ele é visto como um 

investimento ao logo prazo por conta da sua durabilidade e valores de manutenção que é 

extremamente baixo.  Outro ponto positivo que o PVC trás é o isolamento térmico, acústico e 

estanqueidade devido a baixa permeabilidade do ar e a possibilidade de usar vidros duplos até 

duas camadas duplas, as esquadrias possuem os cantos soldados com o próprio material, além 

do uso de borracha sintética protegendo de causas naturais.  

As esquadrias de PVC são ecologicamente corretas, pois, são livres de chumbo e 

totalmente recicláveis. O PVC não se altera com tempo como pode ocorrer com outras matérias, 

podendo chegar até a 50 anos em boas condições fazendo as manutenções necessárias. 

 

6.3 DESCRIÇÃO DOS ORÇAMENTOS 

 

Abaixo é possível observar o orçamento das portas de alumínio e PVC. Nos orçamentos 

consta a descrição do material como: vidro, cor, acabamento e seus demais itens. Ambas a 

esquadria tem resistência aos intemperes acompanhando a vida útil da edificação e são 
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regulamentados por normas técnicas. Os dois itens além de possuir beleza, tecnologia e 

durabilidade por terem uma dimensão grande e cada folha trabalhar em conjunto com as demais.  

 

 

Figura 35- Porta de PVC 

 
 

 

 

Figura 36-Porta de alumínio 

 

Fonte: (Fonte própria, 2021) 

 

Os orçamentos foram realizados conforme projeto. Foram definidos os vidros incolores 

laminados 4+4, justamente por ser uma porta com comprimento de 4400 mm e uma altura de 

2100mm, sendo assim para utilizar um vidro mais fino e com pouca segurança, material com a 

cor preta e foram definidos 4 (quatro) planos e que esses planos se movam independentemente 

um do outro para que se tenha um melhor aproveitamento com passagem de vento. O orçamento 

de PVC nesse momento fica custado R$ 21.402,08 (Vinte e um mil e quatrocentos e dois reais 

com oito centavos), a figura 35 nos mostra mais detalhes, já a figura 36 mostra o alumínio,  

como custo R$ 10.433,50 (dez mil e quatrocentos e trinta e três reais com cinquenta centavos), 

com tudo o PVC fica mais caro pelo simples fato de ter mais estrutura em alumínio e pelos 

perfis serem mais robustos em razão das medidas em que vão ser utilizados, sendo assim 
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comparando os valores dos itens o PVC é 48% mais caro que o alumínio. 

 

Observando abaixo os orçamentos das janelas 2 (dois) planos com peitoril, no 

orçamento são apresentados os materiais utilizados, esse modelo foi optado por ter o peitoril 

que possibilita a entrada de mais luz natural no ambiente, para que diminua o consumo de 

energia elétrica. Assim uma boa opção para ter mais visibilidade para fora da edificação. 

 

 

Figura 37- Janela sala com peitoril em PVC 

 

 

 

Figura 38- Janela sala com peitoril em alumínio 

 
Fonte: (Fonte própria, 2021) 

 

 

Deste modo, para essa janela foi utilizado vidros incolores laminado 3+3mm, esse 

modelo foi dimensionado para uma largura de 2500mm e uma altura de 2100mm com um 

peitoril de altura 899mm, nesse caso essa espessura de vidro se torna excelente para vãos 

menores se tornando assim um produto com segurança e que atenda todos os requisitos 

exigidos. O material na cor preta e foram definidos dois planos e que esses planos se movam 

independentemente um do outro para que se possam abrir para qualquer lado, com um peitoril 

para ter mais luz natural no ambiente. O orçamento de PVC fica R$7.808,38 (sete mil oitocentos 

e oito reais com trinta e oito centavos), como a figura 37 apresenta. O alumínio custa R$ 
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5.091,23 (cinco mil e noventa e um reais com vinte e três centavos), afigura 38 trata-se do 

alumínio nesse que se torna mais barato pelo fato de utilizar mais material que agrega menos 

valor como kits e demais acessórios, portanto, comparando os valores o PVC tem em torno 53% 

mais caro do que o alumínio.  

O item a seguir trata do orçamento das janelas de PVC e alumínio, no orçamento 

apresenta a descrição dos materiais utilizado, esse modelo foi definido pelos itens serem fáceis 

de limpeza e de fácil manutenção, além de sua estética simples e que dá a sensação de amplitude 

do ambiente. 

 

 

 

Figura 39- Janela dois planos escritório 

 

 

 

Figura 40- Janela dois planos escritório 

 
Fonte: (Fonte própria, 2021) 

 

 

Desta forma para essa janela foi utilizado vidros incolores laminado 3+3mm, esse 

modelo foi dimensionado para uma largura de 1200mm e uma altura de 1200mm, nesse caso 

essa espessura de vidro se torna muito resistente para vãos menores se tornando assim um 

produto com segurança e que atenda todos os requisitos. O material na cor preta e foram 
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definidos dois planos e que esses planos se movam independentemente um do outro para que 

se possam abrir para qualquer lado. O orçamento da figura 39 de PVC fica R$3.617,86 (três mil 

seiscentos e dezessete reais com oitenta e seis centavos),  a figura 40 do alumínio custa R$ 

2.368,56 (dois mil trezentos e sessenta e oito reais com cinquenta e seis centavos), nesse caso 

o alumínio se torna mais barato pelo fato de utilizar mais material que agrega menos valor como 

kits e demais acessórios portanto, comparando os valores o PVC tem em torno 53% mais caro 

do que o alumínio.  

 

A baixo se trata do orçamento das janelas 4 (quatro) planos de PVC e alumínio, no 

mesmo apresenta a descrição dos materiais utilizado, esse modelo foi definido pelas folhas 

serem fáceis de manusear e de fácil manutenção, que precise de mais iluminação e controle de 

ventilação, além de sua estética simples e sofisticada deixado o ambiente mais iluminado. 

 

Figura 41-Janela quatro planos suíte 

 

 

Figura 42- Janela quatro planos suíte 

 
Fonte: (Fonte própria, 2021) 

 

 

Os orçamentos foram realizados com as especificações dos Arquitetos, foram definidos 

os vidros incolores laminados 3+3 laminados com um comprimento de 4000 mm e uma altura 
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de 1200mm, material com a cor preta e foram definidos 4 (quatro) planos e que esses planos se 

movam independentemente um do outro para que se tenha um melhor aproveitamento com 

luminosidade e passagem de vento.  A figura 41 do orçamento de PVC nesse momento custa 

R$ 9.537,95(nove mil quinhentos e trinta e sete com noventa e cinco centavos), já figura 42 o 

alumínio custa R$ 6.857,92 (seis mil oitocentos e cinquenta e sete com noventa e dois centavos), 

com tudo o PVC fica mais caro pelo simples fato de ter mais estrutura em alumínio e pelos 

perfis serem mais robustos em razão das medidas em que vão ser utilizados, sendo assim 

comparando os valores dos itens o PVC é 39% mais caro que o alumínio. 

 

O item a seguir trata-se do orçamento das janelas de PVC e alumínio, no orçamento 

apresenta a descrição dos materiais utilizado, esse modelo foi definido pelos itens serem fáceis 

de limpeza e de fácil manutenção, além de sua estética simples e sofisticada como também 

versáteis. 

 

Figura 43- Janela banheira 

 

 

 

 

Figura 44- Janela banheira 

 
Fonte: (Fonte própria, 2021) 
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Deste modo para essa janela foi utilizado vidros incolores laminado 3+3mm, foi 

diminuído a espessura do vidro por não ser um vão tão grande que poderia exigir mais da 

esquadria, esse modelo foi dimensionado para uma largura de 1500mm e uma altura de 

1500mm, nesse caso essa espessura de vidro se torna excelente para vãos menores se tornando 

assim um produto com segurança e que atenda todos os requisitos exigidos. O material na cor 

preta e foram definidos dois planos e que esses planos se movam independentemente um do 

outro para que se possam abrir para qualquer lado. A figura 43 do orçamento de PVC fica 

R$4.458,14 (quatro mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais com quatorze centavos), o 

alumínio que a figura 44 nos mostra custa R$ 3.227,15 (três mil duzentos e vinte e sete reais 

com quinze centavos), nesse caso o alumínio se torna mais barato pelo fato de utilizar mais 

material que agrega menos valor como kits e demais acessórios, portanto, comparando os 

valores o PVC tem em torno 38% mais caro do que o alumínio.  

Em seguida o orçamento trata-se da esquadria do banheiro chamadas de maxim-ar, vão 

ser apresentadas em alumínio e PVC, nele mostra a descrição do material utilizado, o modelo 

foi definido para esse proposito justamente para que o usuário não tenha uma abertura grande 

para que pessoas de fora da edificação não consigam ver o banho de alguma pessoa, além do 

mais sem deixar a segurança de lado com articulação pensada para cada sistema proposto, 

pensando na leveza e no fácil manuseio da esquadria. 

 

Figura 45- Janela maxim-ar suíte 
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Figura 46- Janela maxim-ar suíte 

 
Fonte: (Fonte própria, 2021) 

 

 

Desta forma para essa janela foi utilizado vidros incolores laminado 3+3mm laminado, 

esse modelo foi dimensionado para uma largura de 800mm e uma altura de 500mm, nesse caso 

essa espessura de vidro se torna excelente para vãos menores se tornando assim um produto 

com segurança e que mostra e atende no quesito acústico necessário para o ambiente. O material 

na cor preta e foram definidos esse modelo para que sempre tenha uma ventilação constante no 

ambiente já que é o lugar mais úmido da edificação. A figura 45 do orçamento de PVC fica 

R$1.900,04 (uns mil e novecentos reais com quatro centavos), já a figura 46 o alumínio custa 

R$ 961,09 (novecentos e sessenta e um reais com nove centavos), nesse caso o alumínio se 

torna mais barato que o PVC nesse orçamento 97% mais cara sem contar que a funcionalidade 

entre ambas é a mesma. 

No orçamento abaixo vamos poder perceber que são itens das mesmas especificações e 

descrições que os itens apresentados anteriormente. 

 

Figura 47-Janela maxim-ar social 
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Figura 48- Janela maxim-ar social 

 
Fonte: (Fonte própria, 2021) 

 

Desta forma para essa janela foi utilizado vidros incolores laminado 3+3mm laminado, 

esse modelo foi dimensionado para uma largura de 800mm e uma altura de 500mm, nesse caso 

essa espessura de vidro se torna excelente para vãos menores se tornando assim um produto 

com segurança e que mostra e atende no quesito acústico necessário para o ambiente. O material 

na cor preta e foram definidos esse modelo para que sempre tenha uma ventilação constante no 

ambiente já que é o lugar mais úmido da edificação. A figura 47 do orçamento de PVC fica 

R$1.900,04 (um mil e novecentos reais com quatro centavos), a figura 48 do alumínio custa R$ 

960,59 (novecentos e sessenta reais com cinquenta e nove centavos), nesse caso o alumínio se 

torna mais barato que o PVC nesse orçamento 97% mais pelo fato de ser usado acessórios, kits 

e perfis com alto custo do que a do alumínio, sem contar que a funcionalidade entre ambas é a 

mesma. 

O item a baixo se trata do orçamento das janelas 2 (dois) planos de PVC e alumínio, no 

orçamento apresenta a descrição dos materiais utilizado, esse modelo foi definido pelos itens 

serem fáceis de manusear e de fácil manutenção, que precise de mais iluminação e controle de 

ventilação, além de sua estética simples e sofisticada deixado o ambiente menos carregado. 

 

Figura 49-Janela dois planos dormitório 
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Figura 50- Janela dois planos dormitório 

Fonte: (Fonte própria, 2021) 

 

Como já falado anteriormente para esse item foi utilizado vidros incolores laminado 

3+3mm, foi diminuído a espessura do vidro por não ser um vão tão grande que poderia exigir 

mais da esquadria, esse modelo foi dimensionado para uma largura de 2000mm e uma altura de 

1500mm, nesse caso essa espessura de vidro se torna excelente para vãos menores se tornando 

assim um produto com segurança e que atenda a necessidade do cliente. O material na cor preta 

e foram definidos dois planos e que esses planos se movam independentemente um do outro 

para que se possam abrir para qualquer lado.  A figura 49 do orçamento de PVC fica R$4.490,09 

(quatro mil e quatrocentos e noventa reais com nove centavos), já a figura 50 o alumínio custa 

R$ 2.570,87(dois mil quinhentos e setenta reais com oitenta e sete centavos), nesse caso o PVC   

mais caro pelo fato de utilizar mais material e moldura, assim agregando mais valor, portanto 

comparando os valores, o PVC tem em torno 74% mais caro do que o alumínio.   

A baixo se trata do orçamento das janelas 2 (dois) planos de PVC e alumínio, o mesmo 

orçamento que o anterior, apresenta a descrição dos materiais utilizado, esse modelo foi 

definido pelos itens serem fáceis de manusear e de fácil manutenção, que precise de mais 

iluminação e controle de ventilação, além de sua estética simples e sofisticada deixado o 

ambiente menos carregado. 

 

Figura 51-Janela dois planos dormitório 
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Figura 52- Janela dois planos dormitório 

 
Fonte: (Fonte própria, 2021) 

 

Como o orçamento anterior para esse item foi utilizado vidros incolores laminado 

3+3mm, foi diminuído a espessura do vidro por não ser um vão tão grande que poderia exigir 

mais da esquadria, esse modelo foi dimensionado para uma largura de 2000mm e uma altura de 

1500mm, nesse caso essa espessura de vidro se torna excelente para vãos menores se tornando 

assim um produto com segurança e que atenda a necessidade do cliente. O material na cor preta 

e foram definidos dois planos e que esses planos se movam independentemente um do outro 

para que se possam abrir para qualquer lado. A figura 51 do orçamento de PVC fica R$4.490,09 

(quatro mil e quatrocentos e noventa reais com nove centavos), já a figura 51 o alumínio custa 

R$ 2.570,87(dois mil quinhentos e setenta reais com oitenta e sete centavos), nesse caso o PVC   

mais caro pelo fato de utilizar mais material e moldura, assim agregando mais valor, portanto 

comparando os valores, o PVC tem em torno 74% mais caro do que o alumínio.   

A baixo se trata do orçamento das janelas 4 (quatro) planos de PVC e alumínio, o mesmo 

apresenta a descrição dos materiais utilizados, esse modelo foi definido pelas folhas serem 

fáceis de manusear e de fácil manutenção, que precise de mais iluminação e controle de 

ventilação, além de sua estética simples e sofisticada deixado o ambiente menos carregado. 
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Figura 53-Janela cozinha quatro planos 

 
 

 

Figura 54- Janela cozinha quatro planos 

 
Fonte: (Fonte própria, 2021) 

 

 

Os orçamentos foram realizados com as especificações dos Arquitetos, foram definidos 

os vidros incolores laminados 3+3 laminados com um comprimento de 4000 mm e uma altura 

de 1000mm, material com a cor preta e foram definidos 4 (quatro) planos e que esses planos se 

movam independentemente um do outro para que se tenha um melhor aproveitamento com 

luminosidade e passagem de vento. A figura 53 o orçamento de PVC nesse momento custa R$ 

8.696,88(oito mil seiscentos e noventa e seis com oitenta e oito centavos), já a figura 54 o 

alumínio custa R$ 5.241,72 (cinco mil duzentos e quarenta e um reais com setenta e dois 

centavos), com tudo o PVC fica mais caro pelo simples fato de ter mais estrutura em alumínio 

e pelos perfis serem mais robustos em razão das medidas em que vão ser utilizados, sendo assim 

comparando os valores dos itens o PVC é 66% mais caro que o alumínio. 

A seguir o orçamento mostra janela 2 (dois) planos de PVC e alumínio, o orçamento 

apresenta a descrição dos materiais utilizados, esse modelo foi definido pelos itens serem fáceis 

de manusear e de fácil manutenção e fácil de limpeza, que precise de mais iluminação e controle 

de ventilação, além de sua estética simples e sofisticada deixado o ambiente mais iluminado. 
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Figura 55-Janela dois planos lavanderia 

 

 

 

Figura 56- Janela dois lavanderia 

 
Fonte: (Fonte própria, 2021) 

 

 

Como o orçamento anterior para esse item foi utilizado vidros incolores laminado 

3+3mm, foi diminuído a espessura do vidro por não ser um vão tão grande que poderia exigir 

mais da esquadria, esse modelo foi dimensionado para uma largura de 2000mm e uma altura de 

1000mm. O material na cor preta e foram definidos dois planos e que esses planos se movam 

independentemente um do outro para que se possam abrir para qualquer lado, são ideais para 

cidades quentes deixando o ambiente mais agradável. A figura 55 do orçamento de PVC fica 

R$4.141,42 (quatro mil e quatrocentos e noventa reais com nove centavos), já a figura 56 do 

alumínio custa R$ 2.868,21 (dois mil oitocentos e sessenta e oito reais com vinte e um 

centavos), o PVC é mais caro pelo fato de utilizar mais material e acessórios com definições 

distintas, assim agregando mais valor, por isto comparando os valores, o PVC tem em torno 

44% mais caro do que o alumínio.   

Logo abaixo o último item com o orçamento das janelas maxim-ar em PVC e alumínio, 

o item se trata do mesmo que o da figura 38, com as mesmas especificações do projeto só em 

locais diferentes. 
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Figura 57-Janela maxim-ar lavabo 

 

 

Figura 58- Janela maxim-ar lavabo 

 
Fonte: (Fonte própria, 2021) 

 

 

Desta forma para essa esquadria foi utilizado vidros incolores laminado 3+3mm 

laminado, esse modelo foi dimensionado para uma largura de 800mm e uma altura de 500mm, 

nesse caso essa espessura de vidro se torna excelente para vãos menores se tornando assim um 

produto com segurança e que mostra e atende no quesito acústico necessário para o ambiente. 

O material na cor preta e foram definidos esse modelo para que sempre tenha uma ventilação 

constante no ambiente já que é o lugar mais úmido da edificação. A figura 57 do orçamento de 

PVC fica R$1.900,04 (uns mil e novecentos reais com quatro centavos), já a figura 58 do 

alumínio custa R$ 927,74 (novecentos e vinte e sete reais com setenta e quatro centavos), nesse 

caso o alumínio se torna mais barato que o PVC nesse orçamento 104 % mais cara sem contar 

que a funcionalidade entre ambas é a mesma. 

 No entanto os orçamentos acima em análise foram feitos por duas empresas que 

trabalham no ramo alguns anos, sem contar com o profissionalismo e responsabilidade, 

mostrando a melhor forma de aplicar cada item e a sua função na edificação. 
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6.4 QUADRO  DE VALORES 

 

 

  

 

ALUMINÍNIO 

 

      LINHA       

    POPULAR 

  

    

    COR PRETO 

VIDRO 

LAMINADO 

3+3 INCOLOR 

 

 

 

    R$ 43.134,28 

       

        

        PVC 

 

      LINHA         

    POPULAR 

  

    

    COR PRETO 

VIDRO 

LAMINADO 

3+3 INCOLOR 

 

 

 

R$79.092,00 

Quadro 1: Valores das esquadrias  

 

A partir do quadro acima podemos observar o comparativo de custos das esquadrias em 

alumínio e PVC. O orçamento da empresa de PVC ficou em R$ 79.092,00(setenta e nove mil e 

noventa e dois reais), sendo as esquadrias em estudo da linha advance e a de alumínio R$ 

43.134,28 (quarenta e três mil centos e trinta e quatro reais com vinte e oito centavos), com a 

linha de esquadrias em estudo da linha Gold, isso nos mostra a complexidade que as esquadrias 

se impõem nas edificações. Por fim conclui-se que o PVC agrega mais valor que o alumínio, 

cerca de 55% mais cara. 

As comparações das linhas de esquadrias são produtos que tem sistema construtivos 

bem diferentes, as esquadrias alumínio como foi apresentado acima são da linha 32mm e com 

acessórios e ferragens desenvolvidos para que fique um custo menor, já as esquadrias de PVC 

seguem um formato europeu, que tem seus acessórios e ferragens mais sofisticados e perfis 

mais robustos e ainda leva uma estrutura em alumínio em seu interior para criar mais resistência.  

Nas suas montagens o PVC tem seus cantos montados em 45 graus e são soldados em 

todos os cantos, o que tem um grande aumento no isolamento térmico e acústico que possibilita 

um acabamento com mais perfeição. A montagem do alumínio é montada em 90 graus e 

parafusadas, onde o fabricante deve ter um cuidado para montar para que não fique frestas com 

possíveis danos de vedação. 
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No contexto geral o PVC se torna mais caro que o alumínio por nos mostrar alguns 

aspectos mostrados acima, mais sofisticação em perfis, ferragens e acessório que o alumínio. 

Entre tanto a escolha do alumínio seria uma boa opção, pelo fato de abranger mais opções de 

cores do que o PVC, sem contar que atende todas as normas vigentes e o custo da obra não seria 

tão elevado. 
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7 CONCLUSÕES 

 

O estudo foi realizado com o intuito de apresentar um comparativo entre as esquadrias 

de PVC e alumínio, aonde podem ser detectados alguns pontos importantes à escolha em cada 

empreendimento. Cada item estudado possui vantagens e desvantagens, sendo definido com a 

decisão final do construtor a melhor opção para seu projeto. 

Com tudo, um dos itens muito importantes de uma obra, as esquadrias devem ter uma 

atenção a mais do construtor. São em média 6% do total do orçamento da obra, sendo capaz de 

chegar até mais se o empreendimento for de alto padrão econômico.  

Vistas com outros olhos as esquadrias de PVC na cidade de Pinhalzinho-SC já têm uma 

significativa quantidade, mas com poucos fabricantes na região, causando desconfiança dos 

empreendedores. Já em relação as esquadrias de alumínio o segmento é mais comum nos 

empreendimentos, sendo assim, o maior desafio dos fabricantes de PVC é conquistar o mercado 

como o alumínio vem dominando na construção. 

Dessa forma, como foi apresentado nesse trabalho o PVC possui vantagens grandiosas 

e pode facilmente concorrer no mercado de Pinhalzinho -SC. 

No decorrer do trabalho ambos os produtos estão regularizados por normas técnicas, 

atualizadas e que trazem satisfação no quesito de qualidade no produto final. Como exemplos: 

durabilidade, isolamento termoacústico, estanqueidade da água, resistência ao fogo entre 

outros. 

A respeito dos custos das esquadrias foi visto que o alumínio é mais competitivo no 

mercado cerca de 83% a menos no custo. Assim sendo, no decorrer dos anos poderemos ver as 

esquadrias de PVC com outros olhos, pois, tem muito mais a nos mostrar como matéria-prima 

de esquadrias, mostrando a empreendedores e construtores que o produto é competitivo e fácil 

de se adaptar. 

Deixo em aberto, para que futuros acadêmicos possam estudar mais a fundo o estudo 

que foi desenvolvido neste trabalho de conclusão de curso, para que se tenha mais visão 

aprofundada dos produtos que vem cada vez ganhando forças no mercado. 
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PROPOSTA PARA FORNECIMIENTO DE ABERTURAS EM PVC

Orçamento numero: 551 / 6

27/01/2021

Email: 

            Telefone:

Vendedor:   Email: 

 Cunha Porã

Cliente: Moisés e Micheli Schenkel

Endereço: Arq. Márcia Pilz

Cidade:

Email: (49) 8870-4852 c/ Ramirez

Obra: Cunha Porã, SC ( Sr. Moisés )

Telefone: 

Estado:Santa Catarina

 21.402,084.400mm X 2.100mm  21.402,08

LINHA PRIME DE CORRER - 4 TRILHOS, SEQUENCIAL

Cor Jet Black

Vidro lam 4+4 inc .

Ferragens: DE TONI - Puerta corredera Marco 2 carriles 4H

ACABAMENTO INTERIOR 40MM(913051000) ACABAMENTO EXT/INT 

15X15MM (913161000)

 1

Dimensões Qnt Unit. R$ Total R$Pos P03 - SALA

 7.808,382.500mm X 2.100mm  7.808,38

LINHA ADVANCE DE CORRER - 2 TRILHOS,  com 

Cor Jet Black

Vidro lam 3+3 inc y lam 4+4 inc .

Ferragens: DE TONI - Ventana corredera Marco 2 carriles 2H

ACABAMENTO INTERIOR 40MM(913051000) ACABAMENTO EXT/INT 

15X15MM (913161000)

 1

Dimensões Qnt Unit. R$ Total R$Pos J08 - SALA

 3.617,861.200mm X 1.200mm  3.617,86

LINHA ADVANCE DE CORRER - 2 TRILHOS, 

Cor Jet Black

Vidro lam 3+3 inc .

Ferragens: DE TONI - Ventana corredera Marco 2 carriles 2H

ACABAMENTO INTERIOR 40MM(913051000) ACABAMENTO EXT/INT 

15X15MM (913161000)

 1

Dimensões Qnt Unit. R$ Total R$Pos J07 - ESCRITÓRIO

 - 

1 /4
PROPVC

Telefone:



PROPOSTA PARA FORNECIMIENTO DE ABERTURAS EM PVC

Orçamento numero: 551 / 6

27/01/2021

Email: 

            Telefone:

Vendedor:   Email: 

 9.537,954.000mm X 1.200mm  9.537,95

LINHA ADVANCE DE CORRER - 2 TRILHOS, 

Cor Jet Black

Vidro lam 3+3 inc .

Ferragens: DE TONI - Ventana corredera Marco 2 carriles 4H

ACABAMENTO INTERIOR 40MM(913051000) ACABAMENTO EXT/INT 

15X15MM (913161000)

 1

Dimensões Qnt Unit. R$ Total R$Pos J06 - SUÍTE

 4.458,141.500mm X 1.500mm  4.458,14

LINHA ADVANCE DE CORRER - 2 TRILHOS, 

Cor Jet Black

Vidro lam 3+3 inc .

Ferragens: DE TONI - Ventana corredera Marco 2 carriles 2H

ACABAMENTO INTERIOR 40MM(913051000) ACABAMENTO EXT/INT 

15X15MM (913161000)

 1

Dimensões Qnt Unit. R$ Total R$Pos J05 - BANHEIRA

 1.900,04800mm X 500mm  1.900,04

MAXIMAR DC58-85, 

Cor Jet Black

Vidro lam 3+3 inc .

Ferragens: DE TONI - Maximar Linha Newen DC 58-85 Cremonada

ACABAMENTO INTERIOR 40MM(913051000) ACABAMENTO EXT/INT 

15X15MM (913161000)

 1

Dimensões Qnt Unit. R$ Total R$Pos J01 - BANHO SUÍTE

 1.900,04800mm X 500mm  1.900,04

MAXIMAR DC58-85, 

Cor Jet Black

Vidro lam 3+3 inc .

Ferragens: DE TONI - Maximar Linha Newen DC 58-85 Cremonada

ACABAMENTO INTERIOR 40MM(913051000) ACABAMENTO EXT/INT 

15X15MM (913161000)

 1

Dimensões Qnt Unit. R$ Total R$Pos J01 - BANHEIRO SOCIAL

 - 
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PROPVC

Telefone:



PROPOSTA PARA FORNECIMIENTO DE ABERTURAS EM PVC
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Email: 

            Telefone:

Vendedor:   Email: 

 4.490,092.000mm X 1.200mm  4.490,09

LINHA ADVANCE DE CORRER - 2 TRILHOS, 

Cor Jet Black

Vidro lam 3+3 inc .

Ferragens: DE TONI - Ventana corredera Marco 2 carriles 2H

ACABAMENTO INTERIOR 40MM(913051000) ACABAMENTO EXT/INT 

15X15MM (913161000)

 1

Dimensões Qnt Unit. R$ Total R$Pos J04 - DORMITÓRIO

 4.490,092.000mm X 1.200mm  4.490,09

LINHA ADVANCE DE CORRER - 2 TRILHOS, 

Cor Jet Black

Vidro lam 3+3 inc .

Ferragens: DE TONI - Ventana corredera Marco 2 carriles 2H

ACABAMENTO INTERIOR 40MM(913051000) ACABAMENTO EXT/INT 

15X15MM (913161000)

 1

Dimensões Qnt Unit. R$ Total R$Pos J04 - DORMITÓRIO

 8.693,884.000mm X 1.000mm  8.693,88

LINHA ADVANCE DE CORRER - 2 TRILHOS, 

Cor Jet Black

Vidro lam 3+3 inc .

Ferragens: DE TONI - Ventana corredera Marco 2 carriles 4H

ACABAMENTO INTERIOR 40MM(913051000) ACABAMENTO EXT/INT 

15X15MM (913161000)

 1

Dimensões Qnt Unit. R$ Total R$Pos J03 - COZINHA

 4.141,422.000mm X 1.000mm  4.141,42

LINHA ADVANCE DE CORRER - 2 TRILHOS, 

Cor Jet Black

Vidro lam 3+3 inc .

Ferragens: DE TONI - Ventana corredera Marco 2 carriles 2H

ACABAMENTO INTERIOR 40MM(913051000) ACABAMENTO EXT/INT 

15X15MM (913161000)

 1

Dimensões Qnt Unit. R$ Total R$Pos J02 - LAVANDERIA

 - 

3 /4
PROPVC

Telefone:



PROPOSTA PARA FORNECIMIENTO DE ABERTURAS EM PVC

Orçamento numero: 551 / 6

27/01/2021

Email: 

            Telefone:

Vendedor:   Email: 

 1.900,04800mm X 500mm  1.900,04

MAXIMAR DC58-85, 

Cor Jet Black

Vidro lam 3+3 inc .

Ferragens: DE TONI - Maximar Linha Newen DC 58-85 Cremonada

ACABAMENTO INTERIOR 40MM(913051000) ACABAMENTO EXT/INT 

15X15MM (913161000)

 1

Dimensões Qnt Unit. R$ Total R$Pos J01 - LAVABO

R$79.092,00

R$74.340,00

R$4.752,00Total da instalação:

Total das Aberturas: 

Total:

Quantidade de peças: 12

Metragem total: 34,98

 - 

4 /4
PROPVC
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METALURGICA VIDRALFER LTDA
RUA ERVIN NEU, 22, INDUSTRIAL, MODELO, SC

    contato@vidralfer.com.br
(49) 3365-3410    (49) 98896-2268

CNPJ: 24.716.320/0001-00

Cliente:  PINHAL CASAS DE MADEIRA (CUNHA PORÃ GOLD)
E-mail:
Localidade: CENTRO

PINHALZINHO / SC

Fone: 98870-4852

Cons. Vendas: MATEUS PITUCO

 ORÇAMENTO Nº: 1385
Item 1 - MOLDURA PVI (MOD-PVIJ)
MOLDURA LINHA PVI.
Cor do Material: PRETO

LARGURA DO VÃO: 2000
ALTURA DO VÃO: 1000

Valor Unit.: R$ 1.135,07
Quantidade: 1

TOTAL: R$ 1.135,07

BANHEIRA
Item 2 - HIDRO - LINHA GOLD - JANELA DE CORRER
(LG-JCR200)
JANELA DE CORRER 02 FOLHAS.
VIDRO LAMINADO INCOLOR SÓ CORTADO 3+3MM
Área: 1,96m²
Cor do Material: PRETO
TIPO DE FECHO - CREMONA DUPLA
VIDRO 4 À 6MM

LARGURA DO VÃO: 1500
ALTURA DO VÃO: 1500

Valor Unit.: R$ 2.092,09
Quantidade: 1

Item 3 - MOLDURA PVI (MOD-PVIJ)
MOLDURA LINHA PVI.
Cor do Material: PRETO

LARGURA DO VÃO: 1500
ALTURA DO VÃO: 1500

Valor Unit.: R$ 1.135,06
Quantidade: 1

TOTAL: R$ 3.227,15

BANHEIRO SOCIAL
Item 4 - LINHA SUPREMA - JANELA MAXIM-AR
(SUP-MAX100)
JANELA MAXIM-AR 01 FOLHA.
VIDRO LAMINADO INCOLOR SÓ CORTADO 3+3MM
Área: 0,28m²
Cor do Material: PRETO

LARGURA DO VÃO: 800
ALTURA DO VÃO: 500

Valor Unit.: R$ 332,15
Quantidade: 1

TOTAL: R$ 332,15

BANHO SUÍTE
Item 5 - LINHA SUPREMA - JANELA MAXIM-AR
(SUP-MAX100)
JANELA MAXIM-AR 01 FOLHA.
VIDRO LAMINADO INCOLOR SÓ CORTADO 3+3MM
Área: 0,28m²
Cor do Material: PRETO

LARGURA DO VÃO: 800
ALTURA DO VÃO: 500

Valor Unit.: R$ 365,00
Quantidade: 1

Item 6 - MOLDURA PVI (MOD-PVIJ)
MOLDURA LINHA PVI.
Cor do Material: PRETO

LARGURA DO VÃO: 800
ALTURA DO VÃO: 500

Valor Unit.: R$ 595,59
Quantidade: 1

TOTAL: R$ 960,59

COZINHA
Item 7 - HIDRO - LINHA GOLD - JANELA DE CORRER
(LG-JCR404)
JANELA 04 FOLHAS DE CORRER.
VIDRO LAMINADO INCOLOR SÓ CORTADO 3+3MM
Área: 3,42m²
Cor do Material: PRETO

LARGURA DO VÃO: 4000
ALTURA DO VÃO: 1000

Valor Unit.: R$ 3.224,75
Quantidade: 1

Item 8 - MOLDURA PVI (MOD-PVIJ)
MOLDURA LINHA PVI.
Cor do Material: PRETO

LARGURA DO VÃO: 4000
ALTURA DO VÃO: 1000

Valor Unit.: R$ 2.016,97
Quantidade: 1

TOTAL: R$ 5.241,72

DOMITÓRIO
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Item 9 - MOLDURA PVI (MOD-PVIJ)
MOLDURA LINHA PVI.
Cor do Material: PRETO

LARGURA DO VÃO: 2000
ALTURA DO VÃO: 1200

Valor Unit.: R$ 1.198,54
Quantidade: 1

TOTAL: R$ 1.198,54

DORMITÓRIO
Item 10 - HIDRO - LINHA GOLD - JANELA DE CORRER
(LG-JCR200)
JANELA DE CORRER 02 FOLHAS.
VIDRO LAMINADO INCOLOR SÓ CORTADO 3+3MM
Área: 2,09m²
Cor do Material: PRETO
TIPO DE FECHO - FEC 250
VIDRO 4 À 6MM

LARGURA DO VÃO: 2000
ALTURA DO VÃO: 1200

Valor Unit.: R$ 1.943,54
Quantidade: 1

Item 11 - MOLDURA PVI (MOD-PVIJ)
MOLDURA LINHA PVI.
Cor do Material: PRETO

LARGURA DO VÃO: 200
ALTURA DO VÃO: 1200

Valor Unit.: R$ 627,33
Quantidade: 1

TOTAL: R$ 2.570,87

DORMITORIO
Item 12 - HIDRO - LINHA GOLD - JANELA DE CORRER
(LG-JCR200)
JANELA DE CORRER 02 FOLHAS.
VIDRO LAMINADO INCOLOR SÓ CORTADO 3+3MM
Área: 2,09m²
Cor do Material: PRETO
TIPO DE FECHO - FEC 250
VIDRO 4 À 6MM

LARGURA DO VÃO: 2000
ALTURA DO VÃO: 1200

Valor Unit.: R$ 1.943,54
Quantidade: 1

TOTAL: R$ 1.943,54

ESCRITÓRIO
Item 13 - MOLDURA PVI (MOD-PVIJ)
MOLDURA LINHA PVI.
Cor do Material: PRETO

LARGURA DO VÃO: 1200
ALTURA DO VÃO: 1200

Valor Unit.: R$ 944,67
Quantidade: 1

TOTAL: R$ 944,67

ESCRITORIO
Item 14 - HIDRO - LINHA GOLD - JANELA DE CORRER
(LG-JCR200)
JANELA DE CORRER 02 FOLHAS.
VIDRO LAMINADO INCOLOR SÓ CORTADO 3+3MM
Área: 1,21m²
Cor do Material: PRETO
TIPO DE FECHO - FEC 250
VIDRO 4 À 6MM

LARGURA DO VÃO: 1200
ALTURA DO VÃO: 1200

Valor Unit.: R$ 1.423,89
Quantidade: 1

TOTAL: R$ 1.423,89

LAVABO
Item 15 - MOLDURA PVI (MOD-PVIJ)
MOLDURA LINHA PVI.
Cor do Material: PRETO

LARGURA DO VÃO: 800
ALTURA DO VÃO: 500

Valor Unit.: R$ 595,59
Quantidade: 3

Item 16 - LINHA SUPREMA - JANELA MAXIM-AR
(SUP-MAX100)
JANELA MAXIM-AR 01 FOLHA.
VIDRO LAMINADO INCOLOR SÓ CORTADO 3+3MM
Área: 0,28m²
Cor do Material: PRETO

LARGURA DO VÃO: 800
ALTURA DO VÃO: 500

Valor Unit.: R$ 332,15
Quantidade: 1

TOTAL: R$ 2.118,92

LAVANDERIA
Item 17 - HIDRO - LINHA GOLD - JANELA DE CORRER
(LG-JCR200)
JANELA DE CORRER 02 FOLHAS.
VIDRO LAMINADO INCOLOR SÓ CORTADO 3+3MM
Área: 1,71m²
Cor do Material: PRETO
TIPO DE FECHO - FEC 250
VIDRO 4 À 6MM

LARGURA DO VÃO: 2000
ALTURA DO VÃO: 1000

Valor Unit.: R$ 1.733,14
Quantidade: 1

TOTAL: R$ 1.733,14

PORTA SALA
Item 18 - HIDRO - LINHA GOLD - PORTA DE CORRER 
(LG-PCR404)
PORTA 04 PLANOS COM 04 FOLHAS MÓVEL SEM
TRAVESSA.
VIDRO LAMINADO INCOLOR SÓ CORTADO 4+4MM
Área: 8,19m²
Cor do Material: PRETO
TIPO DE FECHO - BICO DE PAPAGAIO
VIDRO 6MM

LARGURA DO VÃO: 4400
ALTURA DO VÃO: 2100

Valor Unit.: R$ 8.187,73
Quantidade: 1

TOTAL: R$ 8.187,73

SALA
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Item 19 - HIDRO - LINHA GOLD - JANELA DE CORRER
(LG-JCRC200)
JANELA DE CORRER 02 FOLHAS COM PEITORIL FIXO.
VIDRO LAMINADO INCOLOR SÓ CORTADO 3+3MM
Área: 4,46m²
Cor do Material: PRETO

LARGURA DO VÃO: 2500
ALTURA DO VÃO: 2100
ALTURA DO PEITORIL: 899
ALTURA DA FOLHA: 1201

Valor Unit.: R$ 3.448,41
Quantidade: 1

Item 20 - MOLDURA PVI (MOD-PVIJ)
MOLDURA LINHA PVI.
Cor do Material: PRETO

LARGURA DO VÃO: 2500
ALTURA DO VÃO: 2100

Valor Unit.: R$ 1.642,82
Quantidade: 1

Item 21 - MOLDURA PVI (MOD-PVIJ)
MOLDURA LINHA PVI.
Cor do Material: PRETO

LARGURA DO VÃO: 4400
ALTURA DO VÃO: 2100

Valor Unit.: R$ 2.245,77
Quantidade: 1

TOTAL: R$ 7.337,00

SOCIAL
Item 22 - MOLDURA PVI (MOD-PVIJ)
MOLDURA LINHA PVI.
Cor do Material: PRETO

LARGURA DO VÃO: 800
ALTURA DO VÃO: 500

Valor Unit.: R$ 595,59
Quantidade: 1

TOTAL: R$ 595,59

SUÍTE
Item 23 - HIDRO - LINHA GOLD - PORTA DE CORRER 
(LG-PCR404)
PORTA 04 PLANOS COM 04 FOLHAS MÓVEL SEM
TRAVESSA.
VIDRO LAMINADO INCOLOR SÓ CORTADO 3+3MM
Área: 3,99m²
Cor do Material: PRETO
TIPO DE FECHO - FECHO CONCHA - SÓ ABER.INTER
VIDRO 6MM

LARGURA DO VÃO: 4000
ALTURA DO VÃO: 1200

Valor Unit.: R$ 5.024,69
Quantidade: 1

Item 24 - MOLDURA PVI (MOD-PVIJ)
MOLDURA LINHA PVI.
Cor do Material: PRETO

LARGURA DO VÃO: 4000
ALTURA DO VÃO: 1200

Valor Unit.: R$ 1.833,23
Quantidade: 1

TOTAL: R$ 6.857,92

DESLOCAMENTO R$ 201,12

VALOR TOTAL: R$ 46.009,61

- PROPOSTA VÁLIDA POR CINCO DIAS ÚTEIS;
- GARANTIA DE MANUTENÇÃO DE 6 MESES;
- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO A COMBINAR;
- INSTALAÇÃO EM HORÁRIO COMERCIAL.

Cliente

 

Consultor(a) de vendas


