


PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE 
PORTAS DE MADEIRA PARA EDIFICAÇÕES

Normalização

associativismo

certificação

pesquisa e
deseNvolvimeNto

qualificação
profissioNal

estímulo ao coNsumo
de produtos

missões técNicas
iNterNacioNais

comuNicação
e marketiNg

comercial

eveNtos

acompanhamento da elaboração e
da revisão de normas técnicas.

realização e promoção do encapp (encontro da 
cadeia produtiva da porta) que visa aproximar e gerar 
interação dos fabricantes de portas com as empresas 

fornecedoras da cadeia produtiva.

O PSQ-PME possibilita a certificação
de portas de madeira de

acordo com a NBr 15930-2.

estímulo às empresas para que sejam 
realizadas ações para a inovação tecnológica

com foco no desempenho dos produtos.

Por meio de parcerias, como a firmada com
o senai no paraná, é realizado o curso de
instalador de portas para qualificação do

profissional instalador de Kit Porta Pronta.

a abimci desenvolve iniciativas que visam o aumento do 
consumo per capita de produtos de madeira no Brasil, como 
a participação institucional do psq-pme em feiras e eventos 
ligados à cadeia da construção civil e da madeira. 

realização de missões internacionais visando  
benchmarking técnico e comercial das  
empresas e do programa.

promoção do psq-pme por meio de 
estratégias de comunicação e marketing e 
palestras técnicas.

orientação aos participantes do 
programa para a venda focada no 
desempenho do produto.

representação institucional das empresas 
participantes do programa, atuando na
defesa de interesses do setor.

O Programa Setorial da Qualidade de Portas de Madeira para Edificações (PSQ-PME), 
desenvolvido e coordenado pela associação Brasileira da indústria de madeira processada 
mecanicamente (abimci), através do seu comitê de portas, tem como um de seus 
principais objetivos o de promover a isonomia competitiva entre os fabricantes, por meio 
da conformidade técnica, adequando o desempenho dos produtos às normas existentes.

com abrangência nacional, reúne e representa os fabricantes de portas de madeira 
do Brasil, atuando em várias ações que visam o fortalecimento do segmento e o 
atendimento dos requisitos estabelecidos nas normas.



OBJETIVOS CERTIFICAÇÃO

uma das ações de maior destaque dentro do psq-pme, que é reconhecido pelo 
Inmetro, é a certificação de produtos. As empresas certificadas podem disponibilizar
ao mercado consumidor a garantia de produtos conformes.

O processo de certificação consiste no atendimento às regras definidas pelo PE 267 
(Procedimento Especifico de Certificação) da ABNT (associação Brasileira de Normas 
técnicas), que consiste na realização de auditorias do sistema de gestão da qualidade da 
empresa e no cumprimento dos requisitos da norma técnica por meio da realização de ensaios.

a Abimci é a entidade mantenedora do programa e representante institucional das 
empresas que o integram. é a responsável  pela interface com a ABNT, órgão certificador 
que audita o sistema de gestão da qualidade das empresas, e com o laboratório de 
ensaios IPT (instituto de pesquisas tecnológicas), que executa os testes.

contribuir para o 
aumento da

competitividade dos 
produtos brasileiros

promover as
empresas

participantes

dar garantias ao 
consumidor final

garantir isonomia
competitiva entre

os fabricantes

agregar valor
às marcas

incentivar a 
fabricação

de produtos que 
atendam às normas 

técnicas vigentes

estimular a 
melhoria 
continua

possibilitar
acesso a novos

mercados



EMPRESAS PARTICIPANTES NORMALIZAÇÃO

Publicada em 2011, a NBR 15930 - Portas de madeira para edificações foi desenvolvida 
através do comitê Brasileiro da madeira aBNt/cB-31, pela comissão de estudos de 
portas de madeira ce-12.

Terminologia e simbologia

Define os termos adotados na 
classificação e nomenclatura de 
portas destinadas a edificações.

Requisitos

Especifica os requisitos para o perfil 
de desempenho e a respectiva 
classificação de portas de madeira 
para edificações de acordo com o nível 
de desempenho  ocupação e uso. esta 
parte da norma contempla também 
o recebimento dos  produtos em 
condições mínimas de desempenho.

Requisitos de  
desempenho adicionais

Especifica os requisitos adicionais de 
desempenho (isolamento acústico, resistência 
ao fogo, isolamento as radiações, isolamento 
térmico, segurança anti-intrusão, acessibilidade 
e saída de  emergência) e a respectiva 
classificação complementar  de portas de 
madeira para edificações.

Instalação e manutenção

estabelece condições mínimas adequadas de instalação e 
manutenção de tal forma a garantir o desempenho exigível de portas 
de madeira para edificações. Também define as atribuições  de 
fabricantes, instalador, construtor, usuário e contratante.

publicadas em estudo

adami s/a madeiras caçador/sc

aero comércio de portas e Batentes ltda itapeva/sp

compensados e laminados lavrasul s/a canoinhas/sc

compensados pinhal ltda pinhalzinho/sc

e.a.c. florestal ltda colombo/pr

ectX s/a salto/sp

famossul madeiras s/a piên/pr  
estância/se

indústria de madeiras faqueadas ipumirim s/a ipumirim/sc

madepar indústria e comércio de madeiras ltda lages/sc

manoel marchetti indústria e comércio ltda ibirama/sc

pimentel lopes engenharia e arquitetura ltda maceió/al

pormade portas de madeiras decorativas ltda união da vitória/pr

randa indústria e com. de portas e compensados ltda Bituruna/pr

reflorestadores unidos s/a vacaria/rs

rocha esquadrias e móveis de madeira ltda arco verde/pe

rohden portas e painéis ltda pouso redondo/sc

salvaro indústria e comércio de madeira ltda criciúma/sc

sincol s/a indústria e comércio caçador/sc

stm industrial ltda guarulhos/sp

teg tecnologia em portas e aberturas ltda piên/pr
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Perfil de desempenho Ocupação x Perfil de desempenho da porta

aBNt NBr 15930 privada coletiva pública

a porta interna - pim pim pim pem

B porta interna resistente à
umidade - pim ru pim ru pim ru pem ru

c porta de entrada - pem pem pem pem

d porta de entrada resistente à
umidade  - pem ru pem ru pem ru pem ru

porta externa - pXm pXm pXm pXm

Padrão dimensional: leve                 médio                pesado                 superpesado

COMO ESPECIFICAR PORTAS  
POR DESEMPENHO

1
Todo fabricante de portas de madeiras qualificado deve exibir o certificado de conformidade ABNT NBR 15930-2.  
Os produtos certificados pelo PSQ-PME oferecem esta garantia ao cliente ou à construtora.

QUALIFICAÇÃO DO PRODUTO-FORNECEDOR

o nível de exigência do uso da porta muda conforme o tipo de empreendimento, que pode ser privado, coletivo ou público. 
por isso, foram desenvolvidas classes que levam em consideração a quantidade de ciclos de abertura e fechamento. elas 
foram divididas em tráfego moderado, regular e intenso. Como complemento a essa classificação, foram estipulados 
padrões dimensionais que consideram os requisitos, leve, médio, pesado e superpesado.

as portas usadas no interior das ocupações estão protegidas da ação do tempo e podem estar em locais secos, 
molhados (lâminas de água uso normal, banheiro com chuveiro) ou molháveis (respingos – lavabos). Já a porta de 
uso exterior está sujeita às intempéries e podem ser abrigadas ou expostas.

Cada um dos cinco perfis de desempenho definidos leva em conta o esforço e as situações às quais a porta será submetida.

determinados projetos exigem performances adicionais. para essas situações, a norma estabelece critérios que 
direcionam para que a porta atenda aos requisitos adicionais.

DESEMPENHO ADICIONAL

depois que todos os critérios que conduziram à escolha da porta correta para a aplicação desejada foram cumpridos, 
resta decidir o padrão estético a partir das diferentes opções de acabamentos.

PADRÃO DE APARêNCIARequisitos Nível de desempenho da porta

aBNt NBr 15930 mínimo intermediário superior

ocupação privada coletiva pública

uso residencial
residencial

comporativo
Hotelaria

Hospitalar
educacional
institucional

tráfego ciclos de abertura
e fechamento

moderado
20.000 ciclos

regular
50.000 ciclos

intenso
100.000 ciclos

padrão dimensional
da porta

leve
medio

médio
pesado

pesado
superpesado

Desempenho Adicional
ABNT NBR 15930

Ocupação x Desempenho adicional da porta

privada coletiva pública

porta isolante acústica
pia

pia c1
classe 1 (20 a 24 dB)

pia c2
classe 2 (24 a 28 dB)

pia c3
classe 3 (28 a 32 dB)

pia c4
Classe 2 (32 a 36 dB)

pia c5
Classe 5 (36 a 40 dB)

PIA C6
Classe 6 (Acima de 40 dB)

porta corta fogo
prf

(entrada de unidades autônomas)

prf 30
(30 minutos)

PRF 60
(60 minutos)

prf 30
(30 minutos)

PRF 60
(60 minutos)

prf 30
(30 minutos)

PRF 60
(60 minutos)

porta antirradiações
par

(uso hospitalar)

par c1
classe 1 (1mm pb)

par c2
classe 2 (2mm pb)

A

C

D

A
B

B

2 DESEMPENHO POR OCUPAÇÃO E USO

3 LOCAL DE INSTALAÇÃO

4 PERFIL DE DESEMPENHO

A- porta interna de madeira
B- porta interna resistente à umidade 
C- porta de entrada
D- porta de entrada resistente à umidade

LEGENDA



EMPRESAS E PRODUTOS CERTIFICADOS 
(STATUS: SETEMBRO DE 2016)

COMPONENTES (Folha da porta e marco) KIT PORTA (completo com ferragens)

MARCA FABRICANTE FOLHA 
PIM

FOLHA
PEM

FOLHA
PIM RU

FOLHA
PEM RU

MARCO
PIM

MARCO
PEM

MARCO
PIM RU

MARCO
PEM RU

KIT
PIM

KIT
PEM

KIT
PIM RU

KIT
PEM RU

KIT
PXM

KIT
PIA C1

KIT
PIA C2

KIT
PIA C3

KIT
PIA C4

KIT
PIA C5

KIT
PIA C6

KIT
PRF

adami s/a madeiras - caçador/sc
www.adami.com.br

compensados e laminados lavrasul s/a - canoinhas/sc
www.lavrasul.com.br

compensados pinhal ltda - pinhalzinho/sc
www.compensadospinhal.com.br

e.a.c. florestal ltda - colombo/pr
www.seivacamilotti.com.br

ectX s/a - salto/sp
www.eucatex.com.br

famossul madeiras s/a - piên/pr
www.famossul.com.br

indústria de madeiras faqueadas ipumirim s/a - ipumirim/sc
www.faqueadas.com.br

manoel marchetti indústria e comércio ltda - ibirama/sc
www.portasalamo.com.br

pimentel lopes engenharia e arquitetura ltda - maceió/al
www.multidoor.com.br

pormade portas de madeira decorativas ltda
união da vitória/pr - www.pormade.com.br

randa indústria e comércio de portas e compensados ltda
Bituruna/pr - www.randa.com.br

reflorestadores unidos s/a - vacaria/rs
www.ecoporta.com.br

rohden portas e painéis ltda - pouso redondo/sc
www.rohden.com.br

salvaro indústria e comércio de madeira ltda - criciúma/sc
www.salvaro.com.br

sincol s/a indústria e comércio - caçador/sc
www.sincol.com.br

stm industrial ltda - guarulhos/sp
www.stm.com.br

teg tecnologia em portas e aberturas ltda - piên/pr
www.tegportas.com.br

PIM - porta interna de madeira
PIM RU - porta interna de madeira
PEM - porta de entrada de madeira
PEM RU - porta de entrada de madeira resistente à umidade

LEGENDA

Classes Acústicas: C1: 20 a 24dB; C2: Acima  de 24 a 28 dB; C3: Acima de 28 a 32 dB; C4: Acima de 32 a 36 dB;  
C5: Acima de 36 a 40 dB; C6: Acima de 40 dB.

PXM - porta externa de madeira
PIA - porta isolante acústica 
PRF 30 - porta resistente ao fogo 30 minutos

para acompanhar as atualizações acesse o site www.psqportas.com.br e www.abnt.org.br



www.psqportas.com.br


