Ata da 6a Reunião Subgrupo 6 – Vidros e esquadrias
Estiveram reunidos no Auditório do Departamento de Engenharia Civil da UFSC,
UFSC os
coordenadores do Subgrupo 6, Deivis Marinoski (UFSC/CB3E) e Saulo Güths
G
(UFSC/CB3E),
juntamente com os seguintes participantes: Leonardo Mazzaferro (CB3E/UFSC), Ana Paula
Melo (UFSC/CB3E), Marcio José Sorgato (UFSC/CB3E),
(
), Rogério Versage (UFSC/CB3E),
(
Roberto Lamberts (UFSC/CB3E
/CB3E), Raphaela Fonseca (CB3E/UFSC), Rodolfo Giordani e Silva
(CB3E/UFSC), Fernando Westphal (UFSC/CB3E), Adriana Di Cesare (ABIVIDRO), Daniel
Domingos (EASTMAN), Carlos H. Mattar (CEBRACE), Silvio Carvalho (ABRAVIDRO), Viviane
Moscoso (VIVIX), Melca Claro (AGC),
(AGC) Gabriel Iwamotto (S3E).. Também, através do sistema
s
de vídeoconferencia, houve a participação dos Srs.:
Srs. João Krause
ause (ELETROBRAS), Jefferson
Prestes (ELETROBRAS) e Marcio Damasceno (INMETRO).
(
OBS.: A programação
rogramação proposta
previamente para a reunião é apresentada em ANEXO.
Durante a reunião foram apresentados os seguintes questionamentos, sugestões e
encaminhamentos:
1 - O coordenador, Deivis Marinoski (UFSC/CB3E) iniciou a reunião fazendo a leitura das
alterações propostas para o texto “Procedimentos
“Procedimentos de controle das propriedades dos vidros
especificados para edificações avaliadas pelo PBE”. Dentro deste tópico, o Sr. Silvio
Carvalho (ABRAVIDRO) e Sr. Carlos H. Mattar (CEBRACE) argumentaram
aram que o setor de
vidros já realiza um intenso trabalho junto a ABNT para a criação de normas, em especial
um esforço no desenvolvimento de uma norma para processamento de vidros de controle
solar. Deste modo, os mesmos propuseram que o texto “Procedimentos
Procedimentos ...” não seja
publicado, sendo mantidas apenas as normas ABNT como referências
referência para a qualificação
dos processadores de vidro. O prof. Roberto Lamberts (UFSC/CB3E) considerou a proposta
viável desde que a nova norma ABNT,
ABNT diretamente aplicada ao processamento de vidros de
controle solar, incorpore uma planilha padrão onde as empresass processadoras
obrigatoriamente informem
em as propriedades (térmicas e ópticas) do produto vítreo
processado, de acordo com as necessidades de informação do OIA. A ABRAVIDRO se
comprometeu em propor as alterações necessárias ao projeto de norma específico (em
tramitação na ABNT/CB-37
37) que trata do processamento de vidros de controle solar,
solar para
atender a esta condição. Ficou acordado que o documento “Procedimentos
Procedimentos...” será usado
como base para possíveis alterações neste projeto de norma e que o CB3E atuará em
conjunto com a ABRAVIDRO para a elaboração da planilha padrão.
2- A respeito do Projeto de Norma ABNT/CB-02 02:136.38-006/4 (desempenho
desempenho de
esquadrias) o Prof.. Fernando Westphal (UFSC/CB3E) informou que foram realizados ajustes
nos modelos de simulação utilizados no desenvolvimento da norma,
orma, sendo adotada uma
carga térmica interna que tem por referência dados residenciais do SINPHA (Sistema de
Informações de Posses de Eletrodomésticos e Hábitos de Consumo).
Co
. O Prof. Fernando
também informou que os modelos base de esquadrias,
esquadrias usados no desenvolvimento da
norma e simulados através do Programa THERM, foram revisados.. Ficou acordado que
1

Prof. Fernando Westphal (UFSC/CB3E) cooperará com os demais pesquisadores do CB3E
para uniformizar as condições de contorno adotadas no programa THERM,
THERM visando o
processo de avaliação de desempenho de esquadrias. O Sr. Silvio Carvalho (ABRAVIDRO)
ainda informou que o projeto
rojeto de Norma ABNT/CB-02
ABNT/CB
02:136.38-006/4
006/4 passará por consulta
pública nacional a partir de janeiro de 2014.
3 – A Sra. Adriana Di Cesare (ABIVIDRO)
(
) entregou ao Coordenador Deivis Marinoski
(UFSC/CB3E), um arquivo Excel (xls)
(
com uma listagem de produtos Cebrace e Guardian e
suas propriedades térmicas e ópticas no padrão do programa Window (LBNL).
(LBNL) Este arquivo
também apresenta um conjunto de 60 exemplos de produtos vítreos (kits) selecionados
pelas empresas. O Coordenador dará encaminhamento para que estas informações sejam
utilizadas
adas na atualização do Anexo V da portaria Inmetro nº 50/2013. Também ficou
acordado que estas informações serão disponibilizadas para utilização na biblioteca de
componentes do simulador S3E e serão publicadas no site: www.pbeedifica.com.br
pbeedifica.com.br.
4 – A empresaa Guardian informou o link de acesso para divulgação de seus processadores
certificados: http://www.sa.pt.sunguardglass.com/HowWeWork/EncontreumFarbicanteSelecto/index.htm
http://www.sa.pt.sunguardglass.com/HowWeWork/EncontreumFarbicanteSele
A empresa Cebrace solicitou mais 01(um) mês para a divulgação do link com a listagem dos
nomes das empresas processadoras
processador de vidro por ela certificadas. O CB3E utilizará estes
links para divulgação no site www.pbeedifica.com.br.
5- A Sra. Adriana Di Cesare (ABIVIDRO) apresentou uma proposta
roposta de alteração do texto do
Artigo 2º da Portaria 299/2013, que altera o item 2.2 da Portaria n° 372/2010 do
INMETRO. No entanto, os pesquisadores do CB3E argumentaram que a parte do texto que
menciona os “elementos
elementos de sombreamento forem diferenciados por orientação”
orientação não está
clara e precisa ser revisada. A ABIVIDRO fará esta revisão e encaminhará novamente a
proposta de alteração ao CB3E através de formulário padrão,, que por sua vez encaminhara
a ST (Secretaria Técnica)) do Inmetro. Ainda em relação “item 2.2”,
”, o Sr Marcio Damasceno
(INMETRO)) sugeriu que as condições expressas neste item deixem de ser uma
recomendação e passem a vigorar como obrigatórias.
6 – O pesquisador Rogério Versage (UFSC/CB3E) realizou uma apresentação recapitulando
pontos da reunião anterior e destacando algumas atividades em andamento relativas ao
desenvolvimento das novas equações para o método prescritivo do RTQ-C.
RTQ O pesquisador
mencionou o elevado número de simulações demandas no processo de desenvolvimento
das novas equações.. O prof. Fernando Wesphal (UFSC/CB3E) sugeriu a retirada da
“Absortância
Absortância solar da parede externa”
externa (justificando que há a possibilidade de alteração de
cor da fachada - repintura) da lista de variáveis adotada nas análises paramétricas relativas
ao desenvolvimento das novas equações. O prof. Roberto Lamberts (UFSC/CB3E)
argumentou que a absortância das paredes têm impacto significativo no desempenho
térmico das edificaçõess e que a etiqueta é dada para a condição de entrega da obra,
portanto, a absortância das paredes ainda condiz com seu valor original.
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7 – O Sr. Leonardo Mazzaferro (CB3E/UFSC) apresentou alguns resultados preliminares de
uma análise comparativa de ganho
g
de calor entre simulações com aplicação de elementos
de sombreamento (brises) versus o uso de vidro com fator solar equivalente. O estudo
mostra que a diferença de desempenho pode ser significativa dependendo da configuração
aplicada às proteções solares. O Prof. Fernando Westphal (UFSC/CB3E) mencionou já
ter realizado anteriormente uma análise sobre fator solar equivalente, se dispondo a
cooperar com os demais pesquisadores do CB3E para o aprimoramento deste estudo.
8 – O pesquisador Marcio Sorgato (CB3E/UFSC) realizou uma apresentação sobre o
andamento das atividades
tividades para o desenvolvimento de novos métodos de avaliação
simplificado e por simulação do RTQ-R.
RTQ . Sobre os parâmetros de entrada, o Sr. Carlos H.
Mattar (CEBRACE) sugeriu a alteração dos valores
val
de fatores solares atuais de “0,87,
“
0,65 e
0,50” para “0,87,
0,87, 0,60 e 0,35”,
0,35” argumentando que já é comum o seguimento residencial
utilizar vidros com fator solar baixo, em especial os espelhados (refletivos). Neste
Nest tópico o
Sr. João Krause (ELETROBRAS) demonstrou preocupação com a questão do ofuscamento do
entorno causado pelos vidros espelhados e sugeriu que futuramente algum tipo de “nota”
seja adicionada ao texto do regulamento, fazendo menção deste inconveniente em
algumas situações.
9- Prof. Fernando
ando Westphal (UFSC/CB3E) e a Sra. Adriana Di Cesare (ABIVIDRO)
questionaram o INMETRO e a ELETROBRAS sobre o encaminhamento de uma sugestão
para aplicações de fatores de correção aplicados as atuais equações utilizados no
regulamento, conforme consta no
n item 7 da ATA da reunião de 07/11/2012. O Sr. João
Krause (ELETROBRAS) e Marcio Damasceno (INMETRO) destacaram que há um grande
volume de sugestão a serem avaliadas e que este encaminhamento ainda passará pela
análise na Secretaria Técnica em 2014. O prof. Roberto Lamberts (UFSC/CB3E) se propôs a
fazer um esforço para que um parecer preliminar seja dado a respeito do assunto até o
final do mês de fevereiro de 2014. No entanto, o desenvolvimento completo dos fatores de
correção para as diferentes zonas climáticas
climáticas brasileiras ficará a cargo da ABIVIDRO e deverá
ser ressubmetido
ubmetido através de proposta durante o processo de consulta pública oficial
gerenciada pelo INMETRO.
NMETRO.
10 – Foi sugerido pelos participantes que uma nova reunião será agendada para ocorrer no
mês de abril ou maio de 2014,
201 visando o acompanhamento dos itens apresentados.

Florianópolis, 11 de dezembro de 2013
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REUNIÃO DO SUBGRUPO 6 – VIDROS E ESQUADRIAS
DATA: 11/12/2013
LOCAL: Auditório do Departamento de Eng. Civil da UFSC.
UFSC-CTC-ECV-Bloco
Bloco B, Rua João Pio Duarte Silva, Córrego Grande, Florianópolis.
Programação:
9:00h - Início
9:05h - Discussão e análise das ações demandadas na última reunião.
• Alterações no texto do documento: “Procedimentos de controle das propriedades
dos vidros especificados para edificações avaliadas pelo PBE” (Deivis)
• Andamento do Projeto de Norma ABNT/CB-02
ABNT/CB
02:136.38-006/4
006/4 (Fernando
Westphal/Afeaço)
• Definição do conjunto de produtos vítreos genéricos (Abividro)
• Link com a listagem das empresas
e
processadorass de vidro certificadas
(Cebrace/Guardian)
• Alteração do item 2.2 da portaria complementar nº 299 de 19/junho/2013
(Inmetro)
• Avaliação do Workshop Brasil-USA,
Brasil USA, realizado em agosto (Roberto Lambets)
OBS: A Ata da última reunião está disponível em:
http://cb3e.ufsc.br/sites/default/files/projetos/etiquetagem/ct/reunioes/ata/atasubgrupo6_19102012%285%29.pdf

10:15h - Andamento das atividades relacionadas ao desenvolvimento do
d método
simplificado e de simulação aplicados ao RTQ-C
RTQ (Rogério)
10:50h - Andamento das atividades relacionadas ao desenvolvimento do
d método
simplificado e de simulação aplicados ao RTQ-R
RTQ (Marcio)
11:25h - Andamento do processo interlaboratórial CB3E-LBNL
CB3E LBNL (Saulo/Deivis)
12:00h - Encerramento
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LISTA DE CONVIDADOS
SUBGRUPO 6 – VIDROS E ESQUADRIAS
Coordenadores CB3E: Saulo Güths e Deivis Luis Marinoski
Nome

Associação

Contato

Ana Camargo
Ana Paula Elias
André Vida
Adriana Di Cesare
Carolina Ponce de León
Camila de Paula
Carlos Mattar
Claudia Takahashi
Clélia Bassetto
Cristiane Duarte Vieira
Danilo Loures
Edna A. Nico Rodrigues
Edson Fernandes
Fabiola R. Beltrame
Fernando Westphal
João Krause
José Carlos Dallacova
Lucien Belmonte
Luis Claudio Viesti
Mauricio F. de Jesus
Michele Silva
Patrícia Santos
Pedro Matta
Remy D. Oliveira Neto
Renato Endres
Robson Campos
Silvio Carvalho
Túlio Souza
Valdir Kará da Fonseca
Daniel Domingos
Melca dos S. Claro
Viviane Moscoso

Guardian
Claristigre
Vida Vidros
ABIVIDRO
Abiquim
Abiquim/Silicones
Cebrace
ABIQUIM/Instituto do PVC
ABRAVIDRO
CEBRACE
GUARDIAN
UFES
AFEAL
GUARDIAN
UFSC
Eletrobras
ABIVIDRO
ABIVIDRO
AFEAL
GUARDIAN/ABIVIDRO
ITEC
technoform
GUARDIAN/ABIVIDRO
CEBRACE
Abiquim
AFEAÇO
ABRAVIDRO
Solutia
INP
EASTMAN-Solutia
AGE
Vivix

acamargo@guardian.com
ana.elias@claristigre.com.br
vida.vidros@terra.com.br
adriana@abividro.org.br
carolina@abiquim.org.br
camila.paula@wacker.com
carlos.mattar@cebrace.com.br
claudia@institutodopvc.org
cbassetto@abravidro.org.br
cristiane.vieira@cebrace.com.br;
dloures@guardian.com
ednanr@terra.com.br
edson.fernandes@afeal.com.br
fabiola.rago@afeal.com.br
fernando.sw@ufsc.br
joao.krause@eletrobras.com
abcomex@abividro.org.br
lucien@abividro.org.br
luis.viesti@afeal.com.br;
mfernandes@guardian.com
michele.gleice@itecbrasil.org.br
psantos@technoform.com.br
pdmatta@guardian.com
remy.oliveira@cebrace.com.br;
renato@abiquim.org.br
setorialtecnico@afeaco.com.br
scarvalho@abravidro.org.br
tcsouz@solutia.com
valdir@inp.org.br
dpdomi@eastman
eastman.com
melca.claro@br.age.com
Viviane.moscoso@vivix.com.br
abravidro@abravidro.org.br
afeaco@afeaco.com.br

ABRAVIDRO
AFEAÇO
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Registro fotográfico da reunião
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