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i 

 

A utilização do vidro como elemento de preenchimento de fachadas tem vindo a aumentar no último 

século. Este aumento deve-se às excelentes características estéticas do vidro aliado ao 

desenvolvimento de novas tecnologias de produção e novas soluções da indústria vidraceira que tem 

adicionado às características naturais do vidro (luminosidade e transparência) características ao nível 

do conforto térmico, acústico e proteção solar.  

O vidro é um material com boas características de durabilidade, no entanto quando utilizado como 

material constituinte de fachada necessita de vários cuidados de modo a evitar o aparecimento de 

anomalias que poderão comprometer a estética e a funcionalidade do edifício. Deste modo e para a 

obtenção de um resultado final de boa qualidade e durabilidade é necessário seguir procedimentos 

construtivos rigorosos aliados a verificações essenciais em várias fases da execução das fachadas.  

É objetivo geral desta dissertação a criação de fichas de controlo da qualidade para fachadas em vidro, 

de modo a prevenir e a minimizar eventuais anomalias na fase da sua execução. Para isso foram 

elaboradas fichas para as situações iniciais e finais à obra, de receção de materiais e durante a 

execução da fachada. Com estas fichas pretende-se contribuir para minimizar as anomalias que 

possam ocorrer durante a vida útil das construções originadas ou amplificadas por uma má escolha ou 

incorreta aplicação da fachada de vidro. 
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The use of glass as an element of facades has been increasing in the last century. This increase is due 

to the excellent aesthetic characteristics of glass combined with the development of new production 

technologies and new solutions of the glazing industry which has added to the natural characteristics of 

glass (luminosity and transparency), characteristics in terms of thermal, acoustic and solar protection. 

Glass is a material with good characteristics of durability, however when used as a material of a facade, 

it needs specific verifications in order to avoid the appearance of anomalies that could compromise the 

aesthetics and the functionality of the building. Therefore, and to obtain a final result of good quality and 

durability, it is necessary to follow rigorous constructive procedures together with essential checks in 

several phases of the execution of the facades. 

It is the general objective of this dissertation to create quality control sheets for glass facades, in order 

to prevent and minimize eventual anomalies in the execution phase. For this purpose, sheets were 

prepared for the initial and final stages of the work, reception of the materials, and during the execution 

of the facade. These sheets are intended to help minimize any anomalies that may occur during the 

useful life of buildings originated or amplified by a poor choice or incorrect application of the glass 

facade. 

Keywords: glass; support; glass facade; pathologies; quality control  
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Acrónimos  

BSG   Boro silica glass 

CE   Comunidade Europeia 

CIP  Cast-in-place resin 

DPC  Diretiva de produtos da construção 

EN  Norma europeia 

EOTA   European organization for technical approvals 

EPC  Equipamento de proteção coletiva 

EPDM   Ethylene propylene diene rubber 

EPI  Equipamento de proteção individual 

ETA  European Technical Approval 

ETAG  European technology assessment group 

EU  União europeia 

EVA   Ethylene vinylacetate 

HST  Heat Soak Test 

IPQ  Instituto Português da Qualdidade 

ISO   International Standards Organization 

LNEC  Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

PEEK  Polyether ether ketone 

PIB  Butilo 

POM  Polyoximethylen 

prEN  Pré norma europeia 

PVB   Polyvinyl butyral (Polivinil butiral) 

RCP  Regulamento dos Produtos da Construção 

SGP  SentryGlas Plus 

SLSG  Soda lime silica glass 

SPQ  Sistema Português da Qualidade 

SSGS (VEC)  Structural sealant glazing system (vidro exterior colado) 

U  Transmissão Térmica 

UVI  Unidades de vidro isolante 

VEA   Vidro exterior agrafado 

VEC  Vidro exterior colado 

 

 
  

Simbologia   

cp  Calor específico 

E  Módulo de elasticidade/ Módulo de Young 

fc  Resistência à compressão 

ft  Resistência à tração 

G  Módulo de distorção 

Tg  Temperatura de transição vítrea do vidro ou dos adesivos 

Α  Coeficiente de expansão térmica 

εt  Alongamento de rotura 

λ  Condutibilidade térmica 

  Coeficiente de Poisson 

Ρ  Densidade 
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σadm  Tensão normal admissível 

τadm  Tensão de corte admissível 
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento geral 

A utilização do vidro como material de construção tem vindo a aumentar desde o início do século XX 

[1]. Este acréscimo na utilização do vidro em aplicações da engenharia civil está relacionado com as 

características físicas naturais do vidro, principalmente pela sua transparência e versatilidade 

geométrica, e tem sido impulsionado pelas tendências arquitetónicas que nas últimas décadas 

elegeram este material como símbolo da arquitetura contemporânea. A elevada utilização do vidro está 

também relacionada com o processo de fabrico de vidro float criado pela empresa Pilkington Brothers, 

em meados do século XX, que permitiu o aumento das taxas de produção e melhorias nas propriedades 

do vidro [2].  

A aplicação do vidro como material de preenchimento de fachadas já é bastante antiga e corresponde 

à sua utilização em janelas. A evolução de simples janelas para fachadas em que o principal elemento 

de preenchimento é o vidro deu-se, entre outros aspetos, de modo a aproveitar as características 

estéticas e físicas do vidro. A fachada constitui um dos elementos principais do edifício, visto ser a 

interface entre a estrutura e o meio exterior, tendo por isso, muitas vezes, a função de caracterizar e 

valorizar o edifício. 

A utilização do vidro como elemento de preenchimento de fachadas tem origem no início do século XX 

[1], onde o vidro ocupava grandes extensões de áreas, mas mantinha-se como material sem funções 

estruturais. Em meados da década de 60 surgem os denominados sistemas de vidro exteriores colado 

(VEC), ou em inglês Structural Sealant Glazing System (SSGS) [1]. Neste tipo de sistema, o vidro é 

fixo, linearmente, a uma substrutura metálica através de um silicone estrutural, que atua principalmente 

como elemento de transferência de esforços dos componentes para os respetivos apoios [3]. Com o 

desenvolvimento da indústria vidraceira e com o desenvolvimento dos métodos de fixação, têm vindo 

a ser utilizados sistemas estruturais mais ligeiros, que substituem os suportes lineares ao longo das 

arestas do vidro por fixações pontuais. Um exemplo deste método de fixação é o sistema de vidro 

exterior agrafado (VEA). Este tipo de sistema é apoiado por uma estrutura secundária, geralmente 

metálica, que garante a correta transferência de esforços para a estrutura portante do edifício ou 

diretamente para as fundações. Nas últimas duas décadas tem-se verificado, a substituição do sistema 

secundário metálico por um sistema totalmente envidraçado, exemplo disso, será o denominado por 

glass fins [4].  

Das diversas fachadas existentes atualmente este trabalho irá abordar mais detalhadamente no estudo 

do sistema construtivo das fachadas-cortina e das fachadas de vidro exterior agrafado, dado que estes 

são os sistemas mais aplicados em Portugal. 

O vidro é um material com boas características de durabilidade, no entanto verifica-se que algumas 

fachadas de vidros relativamente recentes apresentam diversas anomalias. Qualquer tipo de anomalias 

num edifício são problemáticas, e quando estas se localizam nas fachadas a situação é agravada, já 

que compromete, na maioria das vezes, a estética do edifício, para além de poderem causar problemas 
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como infiltrações de água, suscetibilidade à ação de diversos agentes agressivos ou comprometer o 

isolamento da fachada. 

A qualidade e a vida útil esperada de uma fachada em vidro deve ter em consideração vários fatores, 

tais como, a função pretendida para a mesma, a escolha adequada das soluções tecnológicas, dos 

materiais e a sua correta aplicação. Deste modo, torna-se preponderante sistematizar os 

procedimentos/verificações necessários para a correta execução de fachadas envidraçadas de modo 

a minimizar as anomalias que possam ocorrer durante a vida útil das construções, originadas ou 

ampliadas por erros atribuídos à construção da fachada.  

1.2 Objetivos e metodologia da dissertação 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma metodologia de controlo da qualidade a aplicar 

na execução de fachadas em vidro. Está focada, exclusivamente, nas operações realizadas em obra, 

saindo fora do âmbito desta dissertação todo o trabalho de projeto das fachadas que tem de ser 

previamente executado. A metodologia desenvolvida foi sintetizada em fichas de ensaio e controlo da 

qualidade, que têm como principal função auxiliar, de forma prática, as diversas entidades envolvidas 

na execução de fachadas envidraçadas e interessadas no controlo da sua qualidade, tais como a 

entidade executante, a entidade fiscalizadora ou a própria entidade contratante. 

A metodologia de desenvolvimento do presente estudo, envolveu um conjunto de etapas, as quais se 

identificam a seguir: 

• Revisão sistemática de literatura científica; 

• Caracterização e análise dos diferentes tipos de vidro e ligações; 

• Caracterização e análise do sistema construtivo de fachadas-cortina e de fachadas de vidro 

exterior agrafado (VEA); 

• Identificação e análise das diferentes patologias associadas a estes dois tipos de sistemas de 

fachada; 

• Desenvolvimento de uma metodologia para o controlo da qualidade em contexto de obra;  

• Apresentação de recomendações; 

• Elaboração de fichas de ensaio e de controlo da qualidade. 

Adicionalmente, foram efetuadas diversas entrevistas a especialistas da área, nomeadamente 

fabricantes de materiais, projetistas e construtoras de fachadas em vidro com intuito de complementar 

e avaliar a metodologia de controlo da qualidade de fachadas em vidro desenvolvida, mas também de 

modo a conhecer a opinião e principais indicações tidas em conta pelas diversas entidades envolvidas 

nos processos fora da academia, e assim conhecer quais as melhores práticas e os tipos de controlo 

da qualidade que já existem.  

O controlo da qualidade tem de abranger todos os passos de execução das fachadas em vidro, 

nomeadamente: 

• Antes do início da obra; 

• Na receção dos materiais;  
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• Durante a execução/instalação;  

• Verificações finais. 

1.3 Organização da dissertação 

Esta dissertação encontra-se organizada em seis capítulos. 

No primeiro e presente capítulo, pretende-se fazer uma introdução do tema abordado na dissertação e 

explicar o seu enquadramento e a sua relevância no domínio da Engenharia Civil.  

O segundo capítulo apresenta o estado da arte do vidro, descrevendo detalhadamente as suas 

propriedades químicas, físicas e mecânicas, o seu processo de fabrico assim como os diferentes tipos 

de vidro produzidos. São igualmente detalhados, identificados e distinguidos os vários métodos de 

fixação e os diferentes métodos para ligações entre painéis de vidro ou entre painéis de vidro e a sua 

subestrutura (em vidro ou noutro material construtivo).  

No terceiro capítulo são descritos os principais sistemas de fachadas-cortina e o sistema de fachadas 

de vidro exterior agrafado (VEA). São ainda descritos e detalhados os processos construtivos 

associados a cada tipo de sistema de fachada. 

O quarto capítulo reúne as principais anomalias encontradas em fachadas envidraçadas, assim como 

as suas principais causas.  

No capítulo cinco é apresentada uma metodologia de controlo da qualidade do processo construtivo 

das duas fachadas envidraças abordadas neste estudo. A metodologia apresentada tem como objetivo 

evitar a ocorrência de anomalias. Assim, apresenta-se um conjunto de verificações que devem ser 

feitas (i) antes do início da obra, (ii) à chegada dos materiais/produtos à obra, (iii) durante a execução 

da fachada, e (iv) após a execução da fachada. Na primeira seção são descritas as verificações gerais 

referentes à fase anterior/início das construções; na segunda seção são abordadas as verificações 

gerais referentes aos materiais e específicas do vidro aquando da sua receção em obra; na terceira 

seção são referidos os controlos gerais e específicos de cada sistema de fachada, a realizar em cada 

atividade do processo construtivo de cada sistema de fachada; finalmente, na quarta e última secção 

são descritas as verificações gerais após a execução da fachada. 

Por fim, no sexto e último capítulo são apresentadas as conclusões mais relevantes e perspetivas de 

desenvolvimentos futuros.  
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2 Estado da arte 

2.1 Propriedades do vidro 

2.1.1 Propriedades químicas 

O vidro é um material sólido, inorgânico e fisicamente homogéneo, que se obtém por um arrefecimento 

rápido de uma massa em fusão. Este rápido arrefecimento impede a correta cristalização do material, 

fazendo com que o material final se mantenha num estado transitório entre o cristalino e o totalmente 

amorfo [5]. O grupo dos materiais vítreos (considerado por diversos autores como materiais sólidos não 

cristalinos [4-6]) abrange todos os sólidos que apresentem esta característica, sendo apenas diferentes 

uns dos outros por apresentarem diferentes composições químicas. A composição química do vidro 

difere consoante a tipologia de vidro sendo este fabricados em função da sua aplicação. O principal 

vidro utilizado na construção civil é o vidro de silicato (do inglês Soda-Lime-Silica-Glass ou SLSG). O 

vidro SLSG é essencialmente constituído por: 

• dióxido de sílica (SiO2), sob a forma de areia que atua como um vitrificante; 

• óxido de sódio (Na2O), que trabalha como um fundente, atuando de forma a diminuir a 

temperatura de transformação e simplificar o processo de manufaturação; 

• óxido de cálcio (CaO), que atua como estabilizador aumentando a resistência química do vidro.  

Para além destes compostos o vidro SLSG pode conter também pequenas quantidades de magnésia 

(MgO) e alumina (Al2O3), de forma a melhorar a resistência do vidro à ação dos agentes atmosféricos 

[7,8]. Na norma europeia EN 572-1:2012 [6], este tipo de vidro é constituído quimicamente pelos 

compostos e nas proporções indicadas no Quadro 2.1. 

Quadro 2.1 - Composição química do vidro SLSG (adaptado [6]). 

Composição Química Vidro SLSG 

Dióxido de Sílica SiO2 69% - 74% 

Óxido de Sódio NA2O 10% - 16% 

Óxido de Cálcio CaO 5% - 14% 

Magnésia MgO 0% - 6% 

Alumina Al2O3 0% - 3% 

Outros   0% - 5% 

A indústria vidraceira dedica-se também, mas em menor escala, aos denominados vidros de boro-

silicatos (do inglês Boro-Silica-Glass ou BSG). Estes, diferem dos anteriores na composição dos seus 

compostos secundários, que passa a ser, maioritariamente, óxido de boro (B2O3), e ainda óxido de 

potássio (K2O) e óxido de sódio (Na2O). Os vidros BSG apresentam características especiais de 

resistência ao fogo e elevada resistência térmica, tal como uma maior resistência a água e ácidos, 

sendo utilizados em situações que requerem este tipo de requisitos [7]. São menos utilizados na 

construção devido ao seu custo elevado. 
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2.1.2 Propriedades físicas  

O vidro é um material que permite a passagem de luz visível para o interior dos espaços que protege 

devido à sua transparência, que é confirmada pela sua elevada transmitância na gama do visível. 

Contudo, quando falamos da radiação infravermelha longa (λ > 5000 nm), que não é nada mais que 

calor, a transmitância do vidro é quase nula. Devido a esta propriedade, o espaço interior protegido 

pelo vidro sofre um aquecimento, mas tem dificuldades em transferir esse calor para o exterior, o que 

dá origem ao principal problema energético associado ao vidro, o efeito de estufa [8]. 

As propriedades físicas do vidro são a transparência, a dureza, resistência à abrasão e densidade, que 

no vidro plano é cerca de 2.5 g/cm3, sendo, por exemplo, muito semelhante à do betão armado [9]. Tem 

uma dureza de 6.5 na escala de MOHS e encontra-se, por exemplo, entre a Ortose e o Quartzo. 

Considera-se que o vidro possui uma excelente resistência à abrasão, ou seja, possui uma elevada 

resistência ao desgaste superficial [10].  

As propriedades físicas dos vidros SLSG encontram-se resumidas no Quadro 2.2. 

Quadro 2.2 - Propriedades Físicas do Vidro SLSG [9]. 

Propriedades Físicas Vidro SLSG 

Densidade () 2.5 g/cm3 

Dureza (escala de Mohs) 6.5 

Resistência à abrasão Alta 

2.1.3 Propriedades mecânicas 

O vidro é um material com um comportamento elástico linear, isotrópico e de rotura frágil. Isto significa 

que ao ser submetido a cargas crescentes, por exemplo, durante um ensaio de tração, deforma-se 

elasticamente até atingir sua resistência máxima. Ao atingir este limite, e devido ao facto de o vidro não 

comportar deformações plásticas permanentes, o vidro quebra-se sem apresentar qualquer aviso 

prévio. Não existe, portanto, a possibilidade de redução de tensões pontuais, através da redistribuição 

de esforços [6,7]. Na Figura 2.1 é apresentado o gráfico de tensão-deformação em tração do vidro, 

evidenciando o comportamento de rotura frágil. 

 

Figura 2.1 - Tensão x Deformação [11]. 

Segundo a norma EN 572-1:2012 [6], o vidro tem um módulo de elasticidade (E) de 70 GPa, o que 

corresponde, por exemplo, a cerca 1/3 do módulo de elasticidade do aço mas a duas vezes mais que 

o betão tradicional. Segundo a mesma norma, o valor do coeficiente de Poisson () do vidro é de 0.2.  
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Os valores teóricos da tensão de rotura à tração do vidro são muito acima dos alcançados na prática. 

Teoricamente esta pode atingir os 32 GPa [7] se se tiverem em consideração as forças desenvolvidas 

ao nível molecular, no entanto este valor não é relevante para aplicação estrutural, uma vez que é muito 

superior ao alcançado pelo material fabricado. Esta discrepância deve-se principalmente à existência 

de defeitos microscópicos na superfície do vidro, que apresenta sempre pequenas fendas, defeitos sem 

qualquer tipo de posição ou quantidade conhecida, que reduzem o valor de tensão de rotura para 

valores muito inferiores aos teóricos. Além disso, fatores como a dimensão do elemento ou a 

intensidade e duração do carregamento aumentam a imprevisibilidade do problema pois participam 

ativamente no desenvolvimento desses defeitos.  

Resumidamente, a tensão de rotura do vidro não assume um valor constante, sendo função de diversos 

fatores que afetam o estado da superfície do vidro, como por exemplo: 

• Estado da superfície 

• Dimensão do elemento 

• Intensidade e duração do carregamento 

• Tensões residuais 

• Componentes e suas proporções  

• Condições Ambientais 

Quanto maior for a tensão aplicada, quanto maior o tempo de aplicação da tensão e quanto maior o 

tamanho do defeito inicial menor será a resistência à tração. A combinação de estado de tensão e de 

estado e número de defeitos origina a quebra do vidro. Na Figura 2.2 encontra-se, como exemplo, a 

variação da resistência à tração do vidro em função da distribuição da degradação, em número e 

dimensão das fendas, da superfície do vidro [6]. Através desta figura verifica-se que com o aumento do 

tempo de carregamento ocorre um aumento da degradação da fenda à superfície o que origina uma 

diminuição do valor médio de tensão de rotura. 

 

Figura 2.2 - Distribuição estatística da tensão de rotura do vidro devido ao aumento da degradação da superfície 
do vidro, sendo a) superfície de um vidro novo, b) superfície do vidro depois de sujeito a ações climatéricas e c) 
superfície do vidro com dano inerente à sua utilização com o tempo [4]. 

A atribuição de um valor característico para a tensão de rotura do vidro é, por conseguinte, de elevada 

dificuldade, devido ao facto de vários parâmetros influenciarem a mesma. Em várias bibliografias 



 

8 

 

atribuem um valor médio para tensão de rotura característica do vidro entre os 45 e os 50 MPa [4,6]. O 

documento Guidance for European Structural Design of Glass Components [12] define um valor 

característico, isto é com, com probabilidade de excedência de 95%, de 45 MPa. 

Em conclusão, a tensão de rotura do vidro não se trata de um valor intrínseco ao material mas de um 

valor que depende da qualidade de fabrico e do nível de dano existente à superfície dos painéis, assim 

como aos vários tipos de vidro existentes no mercado e o com os tratamentos que são aplicados. 

A resistência à compressão do vidro apresenta um valor muito superior ao valor da resistência à tração, 

mas este acaba por não ter significado estrutural uma vez que mesmo que os elementos estejam 

sujeitos unicamente a forças de compressão, desenvolvem sempre tensões de tração devido ao efeito 

de Poisson. Para além disso, quando sujeitos a forças de compressão, os elementos de vidro são 

altamente suscetíveis a fenómenos de estabilidade estrutural, que provocam a rotura prematura dos 

elementos, muito antes de ser atingida a resistência teórica do vidro à compressão [7]. 

A resistência mecânica do vidro é melhorada através de processos termomecânicos, que produzem 

compressões à superfície do vidro, diminuindo o número de fendas existentes e dificultando o 

aparecimento e desenvolvimento da microfendilhação existente durante a sua utilização [13].  

O Quadro 2.3 sintetiza as propriedades mecânicas do vidro SLSG. 

Quadro 2.3 - Propriedades mecânicas do vidro [14]. 

Propriedades Mecânicas Vidro SLSG 

Módulo de elasticidade (E) 70 GPa 

Coeficiente de Poisson () 0.23 

Resistência à tração vidro simples (ft) 45 MPa 

Resistência à compressão simples (fc) 800 MPa 

Módulo de distorção (G) 28 GPa  

2.1.4 Propriedades térmicas 

O vidro é um material com uma baixa condutibilidade térmica quando comparado com outros materiais 

utilizados na construção na medida em que oferece uma reduzida resistência à passagem do calor. 

Segundo a norma EN572-1:2012 [6] o valor da condutibilidade térmica do vidro SLSG é λ=1 W/(m.K). 

O aquecimento rápido do vidro dá origem a tensões residuais de compressão à superfície que previnem 

fendas. Por contrário, o arrefecimento brusco promove o aparecimento de trações no interior do vidro 

causando a rotura térmica do vidro. Outro problema que pode ser perigoso, devido a baixa 

condutibilidade térmica, é se só uma das partes do vidro for aquecida lentamente, criando uma 

distribuição não uniforme de temperaturas. O vidro expande na zona aquecida e tenta resistir a essa 

expansão na zona não aquecida, criando forças de tração no vidro. Se essas forças forem superiores 

às admissíveis, o vidro acaba por quebrar [13]. 

A resistência ao choque térmico é a capacidade do vidro de resistir a uma brusca variação de 

temperatura sem o aparecimento de fendas, sendo que as dilatações e contrações são as maiores 

causas de rotura no vidro [5,12]. O vidro ao ser aquecido não alcança de imediato uma temperatura 

homogénea, ou seja, nas zonas mais quentes tem uma maior dilatação que nas zonas mais frias, o que 
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provoca o aparecimento de tensões que podem causar a rotura. Quanto maior for o coeficiente de 

expansão, maiores vão ser as tensões geradas pela diferença de temperatura nos diferentes pontos 

do elemento [5], concluindo-se que a resistência ao choque térmico é inversamente proporcional ao 

coeficiente de expansão térmica. 

O coeficiente de expansão térmica (α) do vidro SLSG é de 9 x10-6 [1/K] [4]. A expansão térmica depende 

da variação de temperatura entre uma face e outra, o que implica que quanto menor for a espessura 

do vidro menor será essa variação de temperatura. [13]. 

No Quadro 2.4, estão apresentadas as principais propriedades térmicas do vidro SLSG. 

Quadro 2.4 - Propriedades térmicas do vidro segundo a norma EN 572-1:2004 [6]. 

Propriedades Térmicas Vidro SLSG 

Condutibilidade Térmica (λ) 1 Wm-1K-1 

Calor Especifico (cp) 720 Jkg-1K-1 

Coeficiente de expansão térmica (α) 9 ×10-6 K-1 

Resistência ao choque térmico  40 K 

2.2 Processo de fabrico 

O processo de fabrico do vidro varia em função da sua aplicação final, tendo sempre em comum os 

seguintes passos: 

1. Fusão da matéria-prima; 

2. Enformação; 

3. Arrefecimento. 

Em aplicações correntes na construção (janelas, fachadas ou vidro estrutural) o vidro utilizado é 

geralmente produzido pelo “processo de flutuação” (do inglês float process), desenvolvido pela empresa 

Pilkington Brothers na década de 50. As suas principais vantagens são: (i) o baixo custo, (ii) a 

capacidade de produzir elementos de elevada dimensão e (iii) de permitir obter painéis de vidro de 

elevada qualidade, isto é, com espessuras constantes e faces paralelas e planas, o que aumenta 

significativamente a qualidade ótica do vidro [6,10]. 

O processo de fabrico por flutuação é constituído pelos três passos referidos acima e encontra-se 

esquematizado na Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 - Processo de fabrico do vidro (adaptado [7] [8]). 

O processo de fabrico do vidro inicia-se com a introdução da matéria-prima num forno de altas 

temperaturas, a uma temperatura superior a 1550 ºC onde entra em fusão. De seguida, a mistura obtida 
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é continuamente escoada a cerca de 1000 ºC para dentro de um tanque de estanho fundido onde 

arrefecerá gradualmente. A utilização do estanho deve-se ao facto de este ter um grande intervalo de 

temperaturas em fase líquida (232 - 2270 ºC) e um peso específico superior ao vidro, o que permite 

que a mistura flutue sobre o estanho, ao mesmo tempo que se vai formando uma fina camada lisa e 

plana com uma espessura natural que varia entre os 6 e os 7 mm [7]. 

Após a passagem pelo tanque de estanho, o vidro é puxado pelos rolos mecânicos para o forno de 

recozimento, denominado por forno de Lerh, onde a temperatura é de aproximadamente 600 ºC. É 

possível controlar a espessura do vidro, que pode variar num intervalo de 2 a 25 mm, bastando para 

isso controlar a velocidade de escoamento. A redução da velocidade dos rolos aumenta a espessura 

do vidro e vice-versa [7]. No forno de recozimento o vidro é lentamente e uniformemente arrefecido de 

modo a prevenir o aparecimento de tensões residuais internas, e, por conseguinte, a ocorrência de um 

choque térmico. 

Esta última fase de fabrico do vidro dá o nome a este tipo de vidro, sendo denominado habitualmente 

por vidro plano (do inglês float glass) ou vidro recozido, sendo este comumente denominado por vidro 

simples ou vidro normal.  

Depois deste processo, o vidro é inspecionado por máquinas, de modo a garantir que não existem 

defeitos ou imperfeições visuais significativas, e cortado em painéis nas suas dimensões finais, sendo 

que as dimensões padrão destes painéis são de 6.00 m de comprimento por 3.21 m de largura. No 

entanto é possível fabricar com dimensões superiores. 

O “processo de flutuação” é bastante funcional mas tem como consequências as duas faces do vidro 

não serem completamente idênticas (a face em contacto com o estanho é facilmente detetável quando 

exposta a luz ultravioleta), o que origina comportamentos distintos entre as duas faces de cada painel. 

Por exemplo, no lado em contacto com o estanho ocorre uma difusão dos átomos de estanho na 

superfície do vidro. Esta difusão irregular de átomos afeta o comportamento à colagem das duas faces.  

Para além disso, verifica-se que a resistência mecânica da face em contacto com o estanho é 

ligeiramente menor do que a face em contacto com o ar. Isto deve-se ao contacto com os rolos na área 

de recozimento, que introduzem fendas na superfície, reduzindo a sua resistência [7]. 

Antes de se proceder ao corte nas dimensões padronizadas é possível aplicar capas ou revestimentos 

com o intuito de melhorar as qualidades óticas ou físicas do vidro (do inglês coating).  

2.3 Tipos de vidro 

2.3.1 Introdução 

O vidro produzido pelo processo de flutuação descrito no capítulo anterior, o vidro recozido, não pode 

ser utilizado em aplicações estruturais, dado que apresenta uma tensão de rotura relativamente incerta, 

uma rotura frágil e apresenta uma fendilhação padrão com fragmentos de grandes dimensões e com 

arestas cortantes - Figura 2.4 a). Como tal, o vidro recozido é frequentemente sujeito a tratamentos que 

melhoram as suas propriedades físicas e que melhoram o seu desempenho mecânico e aumentam a 
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segurança na pós-rotura. Anteriormente a estes tratamentos, existem também os processos mecânicos 

como o corte, a furação (para efeitos de ligação), e o tratamento de arestas e polimento. 

   
a) b) c) 

Figura 2.4 - Padrão de fendilhação do vidro: a) vidro recozido, b) vidro termo-endurecido, c) vidro 
temperado [7]. 

A têmpera térmica (ver capítulo 2.3.3 e 2.3.4) visa o aumento da resistência mecânica ou a alteração 

do padrão de fragmentação pós-rotura do vidro. A têmpera também pode ser efetuada através de um 

processo químico, que por agora tem pouco alcance na construção devido ao seu custo elevado e 

limitações de natureza geométrica (só é economicamente viável em painéis de reduzida dimensão).  

Para além destes tratamentos, outros existem onde não se efetua nenhuma alteração no material, mas 

que dá origem a diferentes soluções finais - Figura 2.5. Como exemplo, salientam-se os sistemas de 

vidro laminado (ver capítulo 2.3.5) ou as unidades de isolamento (do inglês insulated glass units – ver 

capítulo 2.3.6). Os primeiros são utilizados com o objetivo melhorar a segurança pós-rotura, enquanto 

que os segundos, mais conhecidos como vidros duplos ou vidros triplos, visam melhorar o conforto 

térmico e/ou acústico.  

 

Figura 2.5 - Tipos de vidro (adaptado [7]). 

Os vidros com revestimento superficial são obtidos pela deposição na superfície de compostos 

destinados a alterar as propriedades do vidro, nomeadamente, o fator solar, a transmitância ou a 

emitância [7] (ver capítulo 2.3.7). 
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2.3.2 Tratamentos gerais 

O tratamento das arestas e bordos visa eliminar as irregularidades e imperfeições causadas pelo corte 

do vidro, quer ao longo de arestas resultantes do processo de fabrico, quer em furos e/ou outros 

recortes posteriores no vidro. Com estes tratamentos, procura-se diminuir as incertezas no valor da 

tensão de rotura do vidro, ou até melhorá-la [15], o que facilita o manuseamento de elementos em vidro. 

Geralmente, as arestas e bordos dos vidros são sujeitos a um tratamento no qual: 

a) as arestas cortantes são eliminadas, passando a arestas abatidas (aresta abatida); 

b) as arestas e o bordos são roçados, podendo ficar visíveis algumas irregularidades (bordo 

roçado); 

c) as arestas são abatidas, o bordo roçado e alisado, deixando o bordo sem irregularidades 

(bordo roçado sem irregularidades); 

d) o bordo roçado sem irregularidades é polido de forma a obter brilho (bordo polido); 

Os diferentes tipos de tratamento de arestas e bordos estão ilustrados na Figura 2.6. 

  

a) 

 

 

b) 

  

c)  d) 

Figura 2.6 - Tratamento das arestas e bordos: a) aresta abatida, b) aresta e bordo roçado, c) bordo roçado sem 
irregularidades e d) aresta e bordo polido [11]. 

Para além dos tratamentos das arestas e bordos acima referidos, estes podem ainda assumir formas 

e geometrias de acordo com a aplicação pretendida, podendo ser arredondados, inclinados ou 

biselados [15]. A posição dos furos no painel de vidro para posteriormente serem efetuadas ligações, 

deve respeitar as distâncias recomendadas entre furos e arestas nas normas EN12150-1 [16] e 

EN1863-1 [17], caso se trate de vidros temperados ou vidros termo-endurecidos, respetivamente (não 

se recomenda a utilização de furos em vidro recozido). A Figura 2.7. ilustra as diferentes geometrias 

de furos, sendo que os mais comuns são o furo cilíndrico e o cónico [11]. 

 
 

 
 

 
 

a) b) c) 

Figura 2.7 - Diferentes tipos de furos: a) furo cilíndrico, b) furo cónico e c) furo embutido [11]. 
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2.3.3 Vidro temperado 

O vidro temperado termicamente é obtido sujeitando o vidro recozido a um tratamento de têmpera por 

calor. O principal objetivo da têmpera é a criação de um campo de tensões favoráveis que impede o 

aumento dos defeitos (microfendilhação) existentes ou até promove o seu fecho. No vidro, de forma 

geral, o crescimento efetivo das fendas só ocorre caso seja ultrapassada a tensão limite na ponta da 

mesma. No caso do vidro temperado, com a introdução de tensões residuais de compressão na zona 

de fendas, o desenvolvimento destas só ocorrerá se o carregamento aplicado induzir tensões 

superiores ao valor das tensões residuais resultantes, o que consequentemente, provoca um aumento 

da tensão resistente dos elementos em vidro temperado [7] - Figura 2.8. 

 

Figura 2.8 - Princípio do vidro temperado (adaptada de [7]). 

A têmpera térmica consiste no aquecimento do vidro recozido até uma temperatura de 600 a 650 ºC e, 

de seguida, a um arrefecimento brusco com jatos de ar, para que superfície do painel de vidro arrefeça 

mais rápido que o seu interior – Figura 2.8. Este arrefecimento brusco provoca tensões de compressão 

na zona superficial do vidro (20% da sua espessura) mas tensões de tração no interior, tal como 

ilustrado na Figura 2.10 [15]. 

 

Figura 2.9 - Processo de produção do vidro temperado (adaptado [7]). 

São as tensões de compressão geradas na zona superficial do vidro temperado que permitem aumentar 

a sua resistência à tração (Quadro 2.5) e ao choque mecânico [12]. 
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Figura 2.10 - Tensões internas do vidro temperado (adaptado [15]). 

Quadro 2.5- Resistência à tração do vidro recozido, termo-endurecido e temperado [17]. 

Tipo de Vidro  Resistência à tração (MPa) 

Recozido 45  

Termo-endurecido 70 

Temperado 120 

O vidro temperado é muitas vezes considerado como o “vidro de segurança” uma vez que, em caso de 

rotura, fragmenta-se em pedaços de pequenas dimensões e pouco afiados, minimizando o risco de 

ferimentos em situação de queda ou contacto - Figura 2.4 c). Por outro lado, este aspeto pode não ser 

considerado uma vantagem em muitas aplicações estruturais, uma vez que os fragmentos pequenos 

apresentam menor estabilidade estrutural do que os fragmentos de maior dimensão [19-20], obtidos 

com o vidro recozido, ou seja, o desempenho estrutural pós-rotura do vidro temperado é inferior ao do 

vidro recozido. Porém, salienta-se que devido à libertação das tensões de compressão instaladas na 

superfície do vidro temperado no momento da rotura, podem sempre cair pedaços de vidro agregados 

de dimensão significativa, o que tem sempre um efeito nocivo no caso de haver risco de cair de alturas 

elevadas.  

Devido às suas características, o vidro temperado não admite nenhuma transformação dimensional, ou 

seja, os cortes e acabamentos devem ser realizados antes da aplicação da têmpera. Contudo, o vidro 

temperado admite tensões superficiais superiores às que se podem atingir com o vidro recozido [18], o 

que o torna mais apropriado para fixações pontuais, o que permite reduzir o tamanho das fixações e 

das suas áreas de contacto com o vidro. Devido ao seu processo de fabrico, o vidro temperado tem um 

risco de inclusões de sulfureto de níquel (NiS) (descrito detalhadamente no capítulo 4.1) superior aos 

outros tipos vidros [7].  

Para além do processo de têmpera térmica, existe também a possibilidade de obter vidro temperado 

através de um processo químico. Este processo consiste na substituição à superfície do vidro, dos iões 

de sódio por iões de potássio, sendo estes maiores em cerca de 30%. Os iões de potássio (maior 

volume) ao substituírem os iões de sódio obrigam a que a superfície do vidro, com composição diferente 

da parte interna, fique sob tensões de compressão. Ao contrário do tratamento térmico, a têmpera 

química só afeta uma reduzida profundidade da espessura (da ordem dos mícrones) do vidro, o que 

pode não ser eficaz caso as fendas existentes à superfície sejam mais profundas que a espessura 

submetida ao tratamento. Esta é a principal desvantagem da têmpera química em comparação com a 
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têmpera térmica. Como vantagem, a têmpera química, permite o corte e a perfuração posterior do 

painel [7].  

O vidro temperado quimicamente tem uma elevada resistência mecânica (varia entre 350 a 800 MPa), 

mas ainda é pouco utilizado na construção, uma vez que se trata de um processo caro, o que faz com 

que somente seja utilizado quando são necessárias geometrias especiais e/ou elementos de reduzida 

espessura que não podem ser sujeitos à têmpera térmica [15]. 

2.3.4 Vidro termo-endurecido 

O vidro termo-endurecido é um vidro com uma resistência mecânica intermédia entre o vidro temperado 

e o vidro recozido, sendo fabricado até espessuras de 12 mm [7]. Este tipo de vidro é obtido por um 

processo idêntico ao do vidro temperado, mas com um arrefecimento mais lento, dando origem a um 

campo de tensões residuais de menor valor. Obtém-se um vidro com tensão resistente menor que a 

obtida para o vidro temperado mas com um desempenho pós-rotura superior, pois fragmenta em 

pedaços maiores que o vidro temperado - Figura 2.4 b) -, podendo, por isso, ser uma boa solução para 

alcançar maiores resistências e para obter uma resposta razoável no comportamento pós-rotura [18]. 

Para além disso, devido ao seu processo de fabrico, o risco de inclusões de NiS é bastante inferior ao 

do vidro temperado. Tal como o vidro temperado termicamente, este tipo de vidro não poderá ver 

modificada a sua forma ou dimensão, uma vez que qualquer alteração que requeira meios mecânicos 

provocará sempre a sua fragmentação [15]. 

2.3.5 Vidro laminado 

O vidro laminado é constituído por dois ou mais painéis monolíticos de vidro recozido, termo-endurecido 

ou temperado, ou até uma combinação dos três, colados em toda a superfície por um intercalar de 

origem polimérica. Esse intercalar pode ser constituído por uma ou mais películas de material sintético, 

resinas ou gel, e tem como principal objetivo a união dos dois painéis de vidro monolítico. A Figura 2.11 

ilustra a composição de um elemento laminado de dois painéis.  

1- Painel de vidro 

2- Película intercalar 

 

Figura 2.11 - Composição do vidro laminado [10]. 

O processo de laminação, conforme ilustrado na Figura 2.12, inclui uma passagem por autoclave a 

temperaturas de 140 ºC e a pressões superiores a 14 bar, o que promove a adesão dos painéis de 

vidro ao intercalar, garantindo ao mesmo tempo que não há quaisquer inclusões de ar entre o vidro e 

o intercalar.  
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Figura 2.12 - Processo de produção do vidro laminado [4]. 

Assim como o vidro temperado, este sistema representa uma grande evolução na utilização do vidro 

devido às melhorias que introduz na segurança pós-rotura do vidro. Assim sendo, a utilização do vidro 

laminado melhora a segurança pós-rotura, uma vez que após a quebra, os fragmentos de vidro ficarão 

aderentes à camada intercalar intermédia. Para além disso, como os dois painéis de vidro estão ligados 

entre si pelo intercalar, consegue-se, em caso de rotura de um deles, que o outro painel suporte o que 

quebrou ao mesmo tempo que continua a oferecer uma capacidade resistente significativa. Mesmo 

com todos os painéis fragmentados, a colaboração entre os fragmentos e o intercalar aderente será 

suficiente para evitar o desprendimento das peças sem o efeito de outras ações exteriores. Este 

comportamento será tanto melhor quanto menor for o grau de fragmentação do vidro, alcançando o 

seu melhor desempenho quando produzido com vidro recozido [19], conforme ilustrado na Figura 2.13. 

 

Figura 2.13 - Comportamento pós-rotura do vidro laminado constituído por vários tipos de vidro [7]. 

A segurança pós-rotura do vidro laminado depende também do material intercalar usado. Os 

intercalares são materiais poliméricos, que por serem materiais viscoelásticos, tem um comportamento 

altamente sensível à temperatura e à duração do carregamento a que estão sujeitos.  

O material mais utilizado é o polivinil butiral (PVB), sendo as propriedades físicas as descritas no 

Quadro 2.6 [11]. 
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Quadro 2.6 - Propriedades físicas do PVB [7]. 

Propriedades Físicas PVB 

Densidade ρ 1.07 g/cm3 

Módulo de distorção G 0 - 4 GPa 

Coeficiente de Poisson ν  0.49 

Coeficiente de expansão térmica α 80 × 10-6  K-1 

Resistência à tração ft ≥ 20 MPa 

Alongamento de rotura εt ≥ 300 % 

Recentemente, têm surgido materiais intermédios alternativos à pelicula em PVB, tais como resinas 

(CIP), lâminas de etil-vinil e acetato (EVA) e ionoplásticos, com o objetivo de melhorar o comportamento 

mecânico dos painéis de vidro, permitindo a exposição de maiores variações térmicas e maior tempo 

de carregamento ultrapassando as limitações técnico-mecânicas do PVB. 

O ionoplástico mais popular, o SentryGlas1 (SG), embora não seja o material intercalar mais utilizado, 

tem vindo a crescer nos últimos anos devido à sua elevada rigidez para temperaturas entre os 20 e os 

45 ºC [19]. Com base na Figura 2.14, verifica-se que o SG é menos suscetível ao aumento da 

temperatura que o PVB. Verifica-se também que o PVB a partir dos 10 ºC perde rigidez muito 

rapidamente, enquanto o SG só começa a ser sensível ao calor para temperaturas superiores aos 45 

ºC.  

 

Figura 2.14 - Variação do módulo de elasticidade do PVB e do SG com a temperatura [19]. 

Além desta vantagem, o comportamento pós-rotura de um laminado constituído por SG será melhor 

que de um painel constituído por PVB. A Figura 2.15 apresenta resultados de ensaios de carga 

constante para vidros laminados com intercalares em PVB e em SG. Cada laminado foi carregado com 

330 Kg de sacos de areia, e em seguida, fraturados. Verifica-se que, ao longo do tempo, o 

deslocamento do vidro laminado com PVB é superior ao do vidro laminado com SG. Além disso, o vidro 

laminado com PVB perde toda a sua capacidade resistente após aproximadamente 7 minutos, 

enquanto o vidro laminado com SG conseguiu manter alguma resistência pós-rotura [20]. 

                                                      

1 Produzido pela Kuraray [75]. 
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Figura 2.15 - Desempenho pós-rotura do vidro laminado constituído por PVB e por SentryGlas [21]. 

2.3.6 Unidades de isolamento 

As unidades de isolamento, mais conhecidas como vidro duplo ou triplo, tem com principal função o 

controlo de transmissões térmicas e/ou o isolamento sonoro. São constituídas por pelo menos dois 

painéis de vidro separados por um espaço de ar (preenchido ou não com um gás específico) 

hermeticamente selado, conforme ilustrado na Figura 2.16. A selagem do sistema é constituída por: (i) 

um espaçador de metal, que define a distância entre os painéis e que geralmente contém um 

desidratante destinado a absorver a humidade existente na câmara-de-ar no momento do fabrico e a 

pequena quantidade de humidade que eventualmente se venha a infiltrar por difusão, e por (ii) duas 

camadas de polímeros de preenchimento, geralmente denominadas por 1ª e 2ª selagem. A 1ª selagem 

é executada entre o espaçador de metal e os vidros pelo interior, sendo utilizados selantes à base de 

poli-isobutileno (PIB - butilo), e visa limitar a penetração de humidade e do vapor de água e garantir a 

estanqueidade do sistema. A 2ª selagem visa garantir a estabilidade do sistema dos dois painéis de 

vidro, e é obtida pela aplicação de silicones estruturais, pelo exterior, no espaço periférico entre os dois 

vidros e o espaçador de metal [22].  

 

Figura 2.16 - Selagem de um vidro duplo (adaptado [15]). 

Os vidros duplos podem ainda aumentar a transparência, já que diminuem a capacidade de 

condensação no lado quente do sistema. O vidro duplo melhora substancialmente de isolamento 

térmico, em comparação com o vidro simples. O vidro duplo consegue valores de transmissão térmica 
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(U) na ordem dos 3.0 W/m2K, e quando combinado com revestimentos especiais e com a utilização de 

um gás raro, consegue valores de U na ordem dos 1.1 W/m2K para os vidros duplos e de 0.7 W/m2K 

para vidros triplos, que em comparação com o vidro normal recozido (5.8 W/m2K) comprova a sua 

excelente capacidade de isolamento térmico [4]. 

O preenchimento da cavidade com gases nobres, como árgon, xénon ou crípton, melhora o isolamento 

térmico, baixando os valores de U. Tal é possível devido ao facto de os gases pesados reduzirem os 

efeitos de convecção e transmissão na cavidade. O tipo de gás mais utilizado é o árgon devido à sua 

disponibilidade imediata e ao processo de produção ser mais simples, embora o xénon e o crípton 

apresentem melhores propriedades térmicas.  

2.3.7 Revestimentos ou capas 

A aplicação ou utilização de revestimentos no vidro tem vindo a crescer nas últimas décadas, 

essencialmente devido ao contínuo incremento de requisitos normativos nacionais e internacionais 

relativos à térmica e à eficiência energética, mas também por razões arquitetónicas.  

Os revestimentos superficiais no vidro têm como principal objetivo alterar as propriedades físicas base 

do vidro, nomeadamente, (i) as propriedades de controlo solar (têm como objetivo reduzir o fator solar, 

diminuindo desta forma os ganhos solares através do envidraçado e contribuir para menores 

necessidades energéticas) e (ii) as propriedades de controlo da emissividade (que têm como objetivo 

reduzir o coeficiente de transmissão térmica do envidraçado como forma de diminuir as trocas de 

energia entre o interior e o exterior). É também muito frequente encontrarem-se no mercado sistemas 

de vidro duplo que pretendam responder em simultâneo a estes dois objetivos [8]. 

Estes revestimentos podem ser aplicados durante ou após o processo de fabrico do vidro e não afetam 

as propriedades mecânicas do vidro. Os revestimentos são, usualmente, aplicados apenas numa das 

superfícies do painel de vidro.  

Os revestimentos podem ser classificados em dois tipos: (i) hard coatings ou (ii) soft coatings [7] [11]. 

Os hard coatings são obtidos por um processo conhecido por pirólise, que consiste na deposição de 

metais puros ou óxidos metálicos através do contacto de uma mistura gasosa com a superfície do vidro, 

previamente aquecida até temperaturas de aproximadamente 650 ºC. Uma vez que exige elevadas 

temperaturas é, geralmente, integrado no processo de fabrico do vidro. Os hard coatings não requerem 

cuidados especiais durante o manuseamento, têm elevada durabilidade, e permitem a aplicação de 

têmpera posteriormente.  

Os soft coatings, podem ser aplicados através de vários processos, tais como a imersão do vidro no 

revestimento ou a deposição química ou física do revestimento em vácuo. O processo mais utilizado, 

a pulverização catódica, consiste na deposição do revestimento na superfície do vidro numa câmara, 

preenchida com um gás neutro, a baixa pressão (ou vácuo) e à temperatura ambiente, na qual é 

estabelecida uma diferença de potencial que permite que sejam projetados e incorporados no vidro 

iões metálicos [6,8,16]. Este processo é económico, preciso, flexível e permite obter uma elevada 

transmissão da luz, apesar de apresentar uma durabilidade inferior à dos revestimentos hard coatings, 
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pois tem elevada suscetibilidade a ambientes de elevada agressividade química ou mecânica, e por 

isso a sua utilização está habitualmente inserida em sistemas de vidros duplos. Os soft coatings são 

constituídos, normalmente, por sistemas multicamada de elevada qualidade, que conferem as 

propriedades pretendidas para os vidros.  

2.4 Ligações  

Com o desenvolvimento da tecnologia e a sua aplicação na arquitetura, tornou-se possível a criação 

de edifícios amplamente transparentes, permitindo uma maior interação entre o espaço exterior e 

interior. Nos últimos anos tem-se verificado um aumento da tendência arquitetónica para maximizar a 

transparência dos vãos envidraçados. O desenvolvimento na área das ligações e no vidro permitiu a 

utilização de fixações pontuais, mecânicas ou coladas, em substituição de suportes lineares contínuos, 

provocando uma redução da área de suporte e, por conseguinte, o aumento da transparência dos vãos. 

As ligações assumem uma função com particular importância na construção envidraçada, dado que as 

características mecânicas do vidro impedem que o mesmo entre em contacto direto com outros 

materiais que tenham dureza relativamente elevada. As ligações ao vidro mais aplicadas na construção 

podem ser divididas em dois grupos, de acordo com o material utilizado para fazer a transferência de 

cargas do vidro para a estrutura secundária da fachada: (i) as ligações mecânicas e (ii) as ligações 

coladas (ambos os tipos podem coexistir em simultâneo no mesmo sistema de fachada). No caso do 

primeiro grupo, a transferência de cargas é conseguida recorrendo a um elemento mecânico, enquanto 

no segundo se faz uso de materiais adesivos. 

2.4.1 Ligações mecânicas  

As ligações mecânicas são o tipo de fixações mais utilizadas para elementos de vidro, existindo uma 

vasta gama de fabricantes deste tipo de ligações. Existem várias soluções para o mesmo tipo de 

fixação, sendo que estas podem variar no aspeto e na resposta estrutural que conferem. 

As ligações mecânicas podem ser divididas em dois grupos: 

• Fixações contínuas; 

• Fixações pontuais. 

2.4.1.1 Fixações contínuas 

As fixações contínuas ou suportes lineares são a forma mais antiga e comum de fixação. São 

frequentemente utilizados como método de suporte do vidro em sistemas que utilizem caixilhos de 

alumínio, de madeira ou de plástico, como é o caso de uma janela - Figura 2.17 - ou das fachadas em 

cortina - Figura 2.18.  
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Figura 2.17 - Ligação em caixilho de janela 
(adaptado [4]). 

Figura 2.18 - Sistema de fixação contínuo: fachada em cortina 
(adaptado [4]). 

Este tipo de fixações consiste em suportar painéis de vidro ao longo de duas ou quatro arestas com 

recurso a caixilharias. O peso próprio do vidro é transferido para o caixilho através de calços de apoio 

de plástico ou de neoprene, colocados no bordo inferior. O sistema é isolado através da colocação de 

silicone ou juntas de borracha de etileno-propileno-dieno (EPDM) [7], que impedem igualmente o 

contacto vidro/metal. 

Nas fachadas cortina (descrito com maior detalhe no capítulo 3.1), as cargas horizontais devido à ação 

do vento, são transmitidas à estrutura portante através de dois perfis, geralmente em alumínio, onde o 

vidro se encontra fixo. As tampas embelezadoras colocadas nos perfis de fixação podem ter uma 

orientação vertical ou horizontal.  

2.4.1.2 Fixações pontuais 

Nas fixações pontuais, os painéis de vidro são fixos à estrutura pontualmente. O contacto direto entre 

o vidro e o metal é evitado recorrendo a materiais intermédios. Este método ganha uma maior 

relevância face ao anterior pelo facto exigir uma menor quantidade de material de apoio do vidro, 

permitindo igualmente uma maior transparência da fachada.  

Podem-se considerar dois tipos de fixações pontuais [6, 10,12]: (i) por aperto e (ii) as aparafusadas. 

As fixações pontuais por aperto - Figura 2.19 - são aplicadas pontualmente nos painéis de vidro em 

pontos discretos dos bordos limítrofes, podendo fazer a ligação entre dois painéis de vidro consecutivos 

ou a ligação entre o painel de vidro e a estrutura metálica portante. No primeiro caso evita-se o contacto 

entre dois painéis de vidro, e no segundo evita-se o contacto vidro/metal.  
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Figura 2.19 - Estrutura fixada por ligação de aperto [7] [4]. 

Existem dois tipos de fixações pontuais por aperto: as fixações por grampos e as fixações aparafusadas 

[7]. No primeiro caso, as fixações são constituídas por uma estrutura de aperto (grampos - Figura 2.20), 

calços de apoio e neoprene ou uma borracha de EPDM, os últimos colocados de modo a evitar o 

contacto entre o vidro e o metal. As fixações pontuais por aperto são utilizadas para transferir as cargas 

que atuam perpendicularmente ao plano do vidro.  

 

Figura 2.20 – Grampo. 

No segundo caso, as fixações por parafusos, têm uma constituição semelhante à anterior, mas em vez 

de a estrutura de aperto funcionar por grampos, recorre-se a parafusos pré-esforçados de forma a 

garantir a resistência ao corte e de modo a permitir a transferência de cargas que atuam no plano do 

envidraçado. Este tipo de fixação é o mais utilizado para ligar longitudinalmente dois painéis de vidro 

em soluções estruturais que assim o exigiam, como por exemplo, em vigas de vidro horizontais ou 

verticais (as últimas são frequentemente denominadas por glass fins - Figura 2.21), que tipicamente 

são fabricados com dimensões padrão (3.10 × 6.00 m), mas por questões estruturais têm de ser 

produzidos com um comprimento superior [8]. O contacto vidro/metal é evitado recorrendo a um 

material intermédio (tipicamente alumínio, já que apresenta um módulo de elasticidade equivalente ao 

do vidro), colocado entre o parafuso e o vidro [8]. Este material tem igualmente como função preencher 

a folga existente e vedar o furo. 

Em ambos os casos, a transferência de cargas é realizada por recurso ao atrito na zona de aperto, 

dissipando as cargas pela área de contacto no vidro e evitando a concentração de tensões que ocorre 

quando se utiliza ligações totalmente aparafusadas.  
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Figura 2.21 – Vigas de vidro verticais ou glass fins [23] 

As fixações pontuais aparafusadas requerem a perfuração dos painéis de vidro para a sua colocação, 

de forma a que o elemento de fixação o atrevesse na totalidade, podendo ou não deixar relevo na face 

exterior do vidro. As fixações com relevo na parte exterior são utilizadas de modo a dar continuidade a 

elementos de vidro que estão limitados pelo seu comprimento, como por exemplo, vigas de vidro, 

devido ao facto de serem mais adequadas à transferência de cargas/esforços (tração ou compressão) 

no plano do vidro. As fixações que não deixam relevo na face exterior do vidro são utilizadas como 

pontos de suporte, pois não são adequadas à transferência de cargas no plano do elemento [4]. As 

fixações pontuais aparafusadas podem ainda dividir-se pelo tipo de restrição que originam no apoio, 

podendo ser do tipo rígidas ou articuladas - Figura 2.22. 

   

a) b)  

Figura 2.22 - Fixação aparafusada a) com relevo e articulada e b) sem relevo e rígida [4,6]. 

Tal como nas fixações por aperto, as fixações exclusivamente aparafusadas também preconizam 

materiais intermédios entre o parafuso e o vidro. Geralmente, na zona do furo, os parafusos são 

envolvidos por roscas de materiais como nylon, poliacetal ou EPDM, que evitam a concentração de 

tensões. Estes materiais devem ser resistentes de modo a manter a capacidade de transferência de 

carga, suficientemente rígidos para não deslizarem para fora do furo, suficientemente flexíveis para que 

permitam uma adequada distribuição de tensões, e não devem apresentar fluência de forma a não 

diminuir a tensão de aperto do parafuso [7]. Este tipo de fixações é frequentemente utilizado no sistema 

de fachadas denominado por vidro exterior agrafado - Figura 2.23 -, que será detalhado no capítulo 3.2. 
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Figura 2.23 – Fachada em vidro com fixações pontuais aparafusadas. 

2.4.2 Ligações coladas 

Neste tipo de fixações a ligação estrutural entre o vidro e a estrutura portante é realizada através de 

silicones ou adesivos estruturais que garantem a aderência entres os dois materiais. 

Uma das aplicações mais utilizadas nas fachadas dos edifícios é o vidro exterior colado (VEC), que 

permite a construção de grandes envidraçados sem necessidade de armações ou fixações mecânicas 

(descrito com maior detalhe no capítulo 3.1.3.). 

A principal vantagem deste tipo de ligação é a capacidade de transmitir tensões de forma uniforme ao 

longo de toda a superfície de contacto entre o vidro e a estrutura portante, evitando concentração de 

tensões às quais o vidro apresenta elevada sensibilidade. Permite igualmente obter acabamentos com 

superfície plana e de fácil limpeza. 

As ligações coladas podem dividir-se em dois grupos, de acordo com as propriedades mecânicas dos 

materiais utilizados: (i) ligações por silicone estrutural (ligações adesivas de reduzida rigidez) e (ii) 

ligações por adesivos estruturais (ligações adesivas de rigidez elevada) [7]. 

2.4.2.1 Ligações por silicones estruturais 

A aplicação de silicones estruturais é cada vez mais utilizada em situações em que se pretenda obter 

uma ligação flexível e transparente entre o vidro e o alumínio, entre o vidro e o aço inoxidável ou entre 

o vidro e o vidro. A utilização do silicone como elemento estrutural proporciona, deste modo, uma maior 

transparência das fachadas.  

Os silicones estruturais existentes no mercado podem dividir-se em dois tipos:  

• Silicones de 1-componente; 

• Silicones de 2-componentes. 

Os silicones de 1-componente são caracterizados por iniciarem a sua cura imediatamente após o 

contacto com a humidade do ar, podendo esta desenvolver-se até três semanas (o tempo de cura do 

silicone é função da percentagem de humidade do ar, temperatura e da espessura da junta). Na Figura 

2.24, encontra-se um exemplo do tempo de cura de um silicone de um componente, em função da 

percentagem de humidade do ar, temperatura e da espessura da junta [24].  
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Figura 2.24 – Velocidade de cura para os silicones de 1-componente (Sikasil SG-20) [24]. 

Nos silicones de 2-componentes o processo de cura inicia-se após a mistura dos dois componentes, 

sendo um processo relativamente rápido (tempo de cura inferior a três dias), homogéneo e 

independente do tamanho da junta [7].  

Para além do processo de cura, os dois tipos de silicone costumam distinguir-se pela geometria da 

junta que permitem fabricar. No caso dos silicones de 1-componente, a relação espessura/largura da 

junta é superior a 1:1 e inferior a 1:3, a espessura superior a 6 mm e a largura inferior a 20 mm (se a 

junta tiver uma espessura elevada, as partes interiores não curam completamente). No caso dos 

silicones com dois componentes a relação da espessura/largura da junta varia entre 1:1 e 1:4, a 

espessura é superior a 6 mm e a largura inferior a 50 mm [7]. 

A preocupação dos fornecedores com geometria e formato da junta deve-se ao facto do valor do 

coeficiente de Poisson ser elevado (0.49), visto que este aspeto afetará diretamente a rigidez da junta. 

As características mecânicas dos silicones estruturais variam consoante o fabricante, sendo os valores 

médios apresentados no Quadro 2.7 [7]. 

Quadro 2.7 - Características mecânicas médias dos silicones estruturais [7]. 

Tipo de tensão Tipo de Carga Unidades Valor 

Tensão normal admissível 
Curta Duração σadm,curta 0.14 MPa 

Longa Duração σadm,longa 0.014 MPa 

Tensão de corte admissível 
Curta Duração τadm,curta 0.07 – 0.128 MPa 

Longa Duração τadm,longa 0.007 – 0.011 MPa 

Extensão máxima admissível - εadm  ± 12,5 % 

Módulo de elasticidade Curta Duração Ecurta 1.0 – 2.5 MPa 

Coeficiente de Poisson - ν 0.49 

2.4.2.2 Ligações por adesivos estruturais 

As ligações coladas em que se utilizam adesivos estruturais apresentam uma elevada resistência e 

rigidez. Distinguem-se das ligações coladas com silicone estrutural por permitirem a criação de juntas 

com menor comprimento e menor espessura. 

A escolha do adesivo estrutural deve ter em consideração diversos aspetos, nomeadamente, a 

compatibilidade química entre o adesivo e os restantes materiais, a geometria da junta, a temperatura 
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de aplicação e de serviço do adesivo, a durabilidade da junta e do adesivo, o processo de cura e o 

método de aplicação. 

Os adesivos mais utilizados são à base de resina epóxi ou acrílica. Estes dois tipos de adesivos 

distinguem-se, principalmente, por apresentarem juntas com espessuras diferentes. Os adesivos epóxi, 

normalmente designados por adesivos de preenchimento, permitem a formação de juntas com 

espessuras superiores a 5 mm e são recomendados, por exemplo, quando se utiliza vidro temperado 

(a têmpera do vidro origina ligeiras flutuações ao nível da superfície, tornando mais adequado o uso de 

adesivos com propriedades de preenchimento) [7]. Os adesivos acrílicos, normalmente designados por 

adesivos de contacto, são mais utilizados na formação de juntas com espessuras inferiores a 1 mm. 

Para além da formação das diferentes espessuras de junta, outra característica que distingue os dois 

tipos de adesivo é a sua temperatura de transição vítrea (Tg)2. Os adesivos epóxi apresentam uma Tg 

superior à dos adesivos acrílicos e, por isso, são mais adequados para situações que requerem um 

bom comportamento a temperaturas elevadas. Este aspeto é de particular importância no momento da 

escolha do adesivo, pois quando sujeito a temperaturas superiores à Tg, as características do adesivo 

e, por conseguinte, o comportamento da junta, alteram-se significativamente. Para temperaturas 

superiores a Tg o adesivo apresenta uma diminuição de rigidez e de resistência. No caso da junta, para 

temperaturas da ordem da Tg, ocorre uma diminuição da capacidade de distribuição de esforços e uma 

diminuição das forças de adesão. De modo a evitar o desenvolvimento de concentrações de tensões 

nos pontos de singularidades, deve-se ainda tomar particular atenção com a geometria do perímetro 

da junta, visto que os adesivos têm uma capacidade de distribuição de esforços e absorção de 

deformações mais reduzida, pelo facto de apresentarem uma rigidez superior, quando comparados aos 

silicones [8]. 

Existe muito pouca informação relativamente à durabilidade e ao comportamento a longo prazo dos 

adesivos, apesar da sua extrema importância. As características mecânicas do adesivo/junta podem 

deteriorar-se sob o efeito de condições ambientais de serviço e dos seus agentes de degradação, 

sendo a água (estado líquido ou em estado de vapor) o principal agente de degradação. 

 

                                                      

2 Temperatura média do intervalo de temperaturas em que se dá a alteração reversível de um estado sólido e duro para um 

estado viscoso e elástico [7] 
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3 Sistemas de fachadas 

3.1 Fachada-cortina 

3.1.1 Enquadramento geral 

A norma portuguesa referente às fachadas-cortina é a NP EN 13830: 2009. Segundo esta norma, a 

fachada-cortina é constituída geralmente por perfis estruturais verticais e horizontais, ligados entre si e 

fixados à estrutura do edifício, preenchidos por painéis em vidro, que formam um revestimento contínuo 

e leve, e que proporciona, por si mesma, ou em conjugação com o corpo do edifício, todas as funções 

exigíveis de uma parede exterior, embora não suporte qualquer tipo de carga afeta ao edifício. Esta 

norma aplica-se a fachadas-cortina constituídas principalmente por elementos metálicos, de madeira 

ou plástico, podendo encontrar-se na posição vertical ou com uma inclinação de até 15º com a vertical 

[25]. 

Nas fachadas-cortina podem ser aplicados diferentes tipos de vidro, podendo ser recozido e monolítico, 

recozido e laminado, temperado e laminado ou duplo, ou escolhido de acordo com as especificações 

mecânicas, de segurança ou de conforto interior exigíveis. 

Nas fachadas-cortina, para além do vidro, temos também de ter em consideração os restantes 

materiais, sendo que os perfis mais utilizados são os perfis em alumínio, devido ao menor custo e à 

sua durabilidade. 

O alumínio é um metal não ferroso, dúctil e resistente, que apresenta um reduzido peso próprio (em 

comparação com o aço). O mineral de alumínio mais utilizado é a bauxite natural, que contém 

aproximadamente 50% a 60% de alumina, que se encontra misturada com o óxido de ferro e por vezes 

com sílica. O alumínio obtém-se, a partir da bauxite, após a fusão e por processo de eletrólise. As 

principais caraterísticas do alumínio são: 

• Reduzida densidade (2.7 g/cm3); 

• Elevada resistência à corrosão atmosférica, por formação de um filme auto-protetor de 

alumina; 

• Módulo de elasticidade idêntico ao do vidro (70 000 MPa); 

• Ponto de fusão moderado (660 ºC), que facilita a obtenção de ligas; 

• Elevada condutibilidade elétrica e térmica; 

• Elevado poder refletor; 

• Não tóxico; 

• Reciclável. 

A corrosão é o principal processo de degradação do alumínio. Este metal é quimicamente ativo perante 

os metais alcalinos, o que significa que o cimento, o gesso e a cal, durante o endurecimento, e mesmo 

depois de endurecidos, caso se mantenham constantemente húmidos acabarão por atacar o alumínio. 

É por isso necessário proteger as superfícies em contacto com esta categoria de materiais, com 

revestimentos adequados, de modo a minimizar esta anomalia [26].  
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Dessa forma, a partir dos perfis já produzidos, tem-se que a grande questão para a utilização do 

alumínio em fachadas é a definição do tipo de acabamento (tratamento) que o mesmo virá a receber. 

Existem dois processos bastante utilizados para o tratamento da superfície do alumínio: (i) a 

anodização, que consiste na criação de um camada superficial de óxido de alumínio através de um 

processo electroquímico, e (ii) a termolacagem, que consiste na proteção do alumínio com uma película 

polimérica termoendurecível. Ambos conferem ao alumínio uma elevada durabilidade, com reduzida 

manutenção, e possibilitam a criação perfis de várias cores [27].  

As fachadas-cortina permitem inúmeras soluções construtivas com aspetos exteriores bastante 

distintos, podendo dividir-se em: (a) fachada-cortina tradicional, (b) fachada-cortina de vidro exterior 

colado (VEC) e (c) fachada-cortina de vidro duplo de fixações integradas  

3.1.2 Fachada-cortina tradicional 

Nas fachadas-cortina tradicionais, a fixação do vidro à estrutura portante é feita através de um perfil de 

aperto contínuo, aparafusado pelo exterior à estrutura portante - Figura 3.1. O vidro fica fixo ao longo 

das arestas mediante este perfil pressor que dispõe de borrachas separadoras (geralmente EPDM) 

para impedir o contacto vidro-metal. O perfil de aperto e os respetivos parafusos ficam escondidos por 

uma capa exterior contínua, com funções estéticas, que varia no tamanho e forma.  

  

Figura 3.1 - Fachada-cortina tradicional [28]. 

Também existem soluções em que a capa embelezadora assume uma vista horizontal ou vertical. Na 

solução com vista horizontal, a vista horizontal assume-se pela capa embelezadora e a estanquidade 

e remate na vista vertical é assegurada geralmente por um vedante em borracha de EPDM, que pode 

esconder as peças verticais de segurança do vidro - Figura 3.2 a). Na solução com vista vertical será o 

contrário ao descrito para a vista horizontal - Figura 3.2 b). 

  

a) b) 

Figura 3.2 – Fachada-cortina tradicional a) solução horizontal e b) solução vertical [29]. 
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3.1.3 Fachada-cortina de vidro exterior colado (VEC) 

O sistema designado por vidro exterior colado, ou simplesmente, VEC (na nomenclatura inglesa 

Structural Sealant Glazing System, ou, simplesmente, SSGS), é caracterizado pela inexistência de 

qualquer alumínio visível na sua face exterior.  

Neste tipo de fachadas-cortina o vidro é colado a uma subestrutura, geralmente em alumínio, através 

de silicone estrutural. Este silicone atua como elemento de transferência de esforços do vidro para os 

respetivos apoios, ou seja, tem como função transferir os esforços originados pelo vento, pelo peso 

próprio e pelas tensões derivadas de dilatações diferenciais entre os vidros e os caixilhos de suporte. 

No entanto, em países como a França ou a Alemanha, a utilização do silicone estrutural para a 

transferência de esforços devido ao peso próprio não é permitida, sendo por isso obrigatório a 

colocação de um suporte mecânico para esse efeito [7].  

Para além da colocação desse suporte mecânico de sustentação do peso próprio, neste sistema é 

comum a utilização de dispositivos de segurança nos cantos de modo a impedir a queda do vidro em 

caso de colapso. Segundo a norma NP 4517: 2014 [30], nas fachadas VEC são utilizados dispositivos 

de segurança sempre que o bordo inferior do vidro se situe a mais de 6 m de altura do piso exterior e 

são dispensados no caso de vidros colocados em zonas sem acesso público e com o bordo inferior do 

vidro a menos de 6 m de altura do piso exterior. Contudo, neste último caso, a norma salienta que é 

necessário que uma entidade independente evidencie que estes são desnecessários para garantir a 

segurança e durabilidade [30]. 

O sistema VEC - Figura 3.3. – está inserido no grupo das ligações coladas por silicones estruturais, 

uma vez que os esforços provenientes dos painéis de vidro à estrutura de suporte são transmitidos pelo 

silicone estrutural. Sendo este um sistema de colagem, os problemas envelhecimento, de 

compatibilidade entre materiais, de limpeza da superfície e de definição da barreira de estanquidade 

são devidamente estudados durante o processo de dimensionamento.  

  

Figura 3.3 - Fachada-cortina de vidro exterior colado [28]. 

A colagem do vidro à subestrutura é realizada em fábrica, fixando-se posteriormente em obra o módulo 

(vidro mais subestrutura) já pronto [3]. 

Na Europa não existe regulamentação relativa ao uso de silicones estruturais. No entanto o organismo 

europeu EOTA (European Organisation for Technical Approvals) elaborou o documento orientador da 

construção ETAG 002 SSGK: Guideline for European Technical Approval of Structural Sealant Glazing 
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Kits (de agora em diante referida por ETAG 002), onde se encontram recomendações para o uso destes 

sistemas [31]. Segundo esta diretriz, existem quatro tipos de sistemas VEC, conforme ilustra a Figura 

3.4 

 

Figura 3.4 - Sistema de vidros exteriores colados [31]. 

Os vários tipos de sistema VEC, caracterizam-se por:  

• Tipo I - A transferência do peso próprio do vidro para a estrutura é realizada através de um 

dispositivo de apoio no bordo inferior do vidro. O silicone estrutural transmite todas as outras ações 

e são utilizados dispositivos de segurança por forma a reduzir o risco na eventualidade da perda 

de adesão do vidro ao suporte; 

• Tipo II - A transferência do peso próprio do vidro para a estrutura é realizada através de um 

dispositivo de apoio no bordo inferior do vidro. O silicone estrutural transmite todas as outras ações 

e não são utilizados dispositivos de segurança por forma a reduzir o risco na eventualidade da 

perda de adesão do vidro ao suporte; 

• Tipo III - O silicone estrutural transfere todas as ações, incluído o peso próprio do vidro. São 

utilizados dispositivos de segurança por forma a reduzir o risco na eventualidade da perda de 

adesão do vidro ao suporte. 

• Tipo IV - O silicone estrutural transfere todas as ações, incluído o peso próprio do vidro, ao caixilho 

e este transmite as cargas à estrutura. Não são utilizados dispositivos de segurança por forma a 

reduzir o risco na eventualidade da perda de adesão do vidro ao suporte. 

Nesta mesma diretriz, encontram-se identificadas e referidas todas as especificações para os 

envidraçados com silicone estrutural, nomeadamente desenhos e dimensões, tipos de vidros e 

alumínios, componentes e acessórios, tipologias dos fundos de junta e das fitas espaçadoras, tipo de 

calços, selagem de estanquidade, entre outras.  

Na Figura 3.5 encontra-se representado um perfil transversal de uma seção em vidro exterior colado 

Tipo II (apoiado através de uma peça de suporte mecânico), onde se indica a altura e espessura de 
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colagem do silicone estrutural. Segundo a ETAG 002, a espessura de colagem deve ser superior a 4 

mm e a altura deve estar entre os 6 mm e os 20 mm.  

 

Figura 3.5 - Detalhes da colagem com silicone estrutural (adaptado [24]) 

De acordo com diversos fornecedores [7,27,35], as fachadas cortina em vidro exterior colado podem 

igualmente ser classificadas com base no número de lados pelo qual se dá a colagem do vidro. Assim, 

os sistemas classificam-se em: (i) "dois lados", quando a colagem do vidro, com silicone estrutural, à 

subestrutura é realizada em dois bordos e os restantes são fixados mecanicamente (método tradicional) 

- Figura 3.6 a) - e (ii) "quatro lados" ou sistema integral, quando a colagem do vidro, com silicone 

estrutural, à subestrutura é realizada na totalidade dos bordos - Figura 3.6 b). 

  

a) b) 

Figura 3.6 – Sistemas de vidro exterior colado de a) “dois lados” e b) “quatro lados” [32] 

3.1.4 Fachada-cortina de vidro duplo de fixações integradas 

Nas fachadas-cortina de vidro duplo de fixações integradas - Figura 3.7 -, o vidro duplo é concebido 

para ser associado a suportes específicos em alumínio. Os elementos da fachada de vidro são 

montados por intermédio de fixações mecânicas que estão integradas nas barreiras de selagem dos 

vidros duplos. O peso próprio do vidro exterior é suportado por um dispositivo mecânico de dimensão 

reduzida. Este tipo de fachada obriga à produção de um vidro duplo especial de câmara própria para 

permitir uma fixação perimetral (perfil em U) do vidro interior do vidro duplo [28]. A colagem com silicone 

estrutural do perfil em U no interior do vidro duplo é realizada em fábrica (ambiente controlado) de modo 

garantir a limpeza e posicionamento dos perfis. 
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Figura 3.7 - Fachada-cortina de vidro duplo de fixação integrada [31,36]. 

Este conjunto oferece uma imagem de fachada lisa, com uma aparência muito semelhante à fachada 

VEC [33]. 

3.1.5 Processo construtivo 

Os sistemas de fachadas envidraçadas e os processos construtivos a elas associados sofreram uma 

significativa evolução ao longo das últimas décadas. Por exemplo, as primeiras aplicações de fachadas-

cortina apresentavam as suas colunas de suporte projetadas para o exterior dos edifícios. Nas 

aplicações contemporâneas, essas colunas encontram-se projetadas para o interior, fazendo com que, 

quando observado pelo lado exterior, o vidro predomine em relação ao alumínio [34] (ou qualquer outro 

material utilizado nos perfis de suporte). 

Os métodos ou sistemas construtivos mais comuns para as fachadas-cortina são: (i) construção em 

montante-travessa (do inglês Stick Curtain Wall System) e (ii) construção modular (do inglês Unitized 

Curtain Wall System) [35]. O método mais comum em Portugal na construção de fachadas-cortina é o 

método montante-travessa. No entanto, tem havido um crescente aumento na aplicação do método de 

construção modular em aplicações onde são aplicados um grande número de painéis. 

3.1.5.1 Construção em montante-travessa 

O sistema montante-travessa é constituído por montantes e travessas, perfis de suporte verticais e 

horizontais, respetivamente, que são cortados em fábrica para posterior montagem em obra. Aparte do 

corte, este sistema é totalmente concretizado em obra, elemento a elemento, com recurso a andaimes 

colocados pelo lado exterior da obra, conforme ilustrado na Figura 3.8.  

  

Figura 3.8 - Processo construtivo montante-travessa [38,39]. 
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Na primeira etapa são colocadas as peças de amarração na estrutura principal do edifício, que variam 

em forma e geometria consoante o projeto. A Figura 3.9 ilustra alguns exemplos da localização das 

peças de amarração, assim como os ajustes possíveis (furação ovalizada) de modo a garantir o 

alinhamento dos montantes [36].  

 

a) 

 

b) 

Figura 3.9 – Peça de amarração a) fixado à laje superior e b) numa calha embebida na laje [36]. 

De seguida, ocorre a montagem dos montantes, os elementos estruturais da fachada. A folga estrutural 

entre os montantes é realizada através do aparafusamento da peça de reforço a um dos montantes, 

que ajusta verticalmente a espessura da folga [36] – Figura 3.13. 

 

Figura 3.10 – Ligação montante-montante [36]. 

Na etapa seguinte, instalam-se as travessas que funcionam como elementos de ligação entre 

montantes [37]. A ligação das travessas aos montantes é geralmente obtida através de 

aparafusamento, com ou sem peça de reforço. Esta última, tem como função, entre outras, evitar a 

torção da travessa sob a ação do peso do vidro - Figura 3.11 a). A peça de reforço é inexistente, ou 

menos robusta, em casos em que os esforços a transferir são relativamente reduzidos - Figura 3.11 b) 

[36]. 

  

a) b) 

Figura 3.11 – Ligação travessa-montante a) com reforço b) e sem reforço [36]. 
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Após a instalação da estrutura base de suporte dá-se a fixação do vidro. A solução construtiva da 

fixação varia de acordo com o tipo de fachada-cortina escolhida.   

Este sistema tem como vantagens o reduzido custo de transporte e de aplicação e a possibilidade de 

ocorrerem ajustes em obra. A desvantagem é que toda a estrutura é montada na própria obra, sendo 

por isso necessário que ocorra um rigoroso controlo da qualidade na sua execução.  

3.1.5.2 Construção modular  

Neste sistema a fachada é montada através da instalação de módulos pré-fabricados com perfis, 

abrangendo geralmente a altura de um piso. Esses módulos são montados previamente em fábrica, 

permitindo um maior controlo da sua qualidade durante a produção dos componentes, reduzindo, 

assim, os danos e defeitos dos mesmos durante a execução. Além da facilidade de inspeção e controlo 

da qualidade, este sistema permite uma execução muito rápida da fachada.  

Os módulos pré-fabricados configuram quadros fechados com montantes e travessas - Figura 3.12 - e 

incorporam todos os restantes componentes (ex.: vedantes, calços, vidro, entre outros). 

  

Figura 3.12 - Processo construtivo modular [38,39]. 

Cada módulo tem um montante desmembrado em macho e fêmea, sendo estes encaixados uns aos 

outros na direção vertical e horizontal, garantido a continuidade da estrutura - Figura 3.13. Os módulos 

são erguidos e posicionados um a um sobre ancoragens reguláveis previamente posicionadas, sendo 

comum a sua montagem no sentido ascendente da estrutura.  

 
 

 
 

a) b) 

Figura 3.13 – Ligações entre módulos a) junta horizontal e b) junta vertical [36]. 
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O sistema de construção modular, além de reduzir o número de etapas, permite que a instalação ocorra 

à medida que a estrutura do edifício é executada. Este sistema é indicado para obras com um elevado 

número de painéis, permitindo que a redução de mão-de-obra e os elevados índices de produtividade, 

compensem o custo de utilização de infraestruturas e equipamentos de aplicação dos módulos em 

obra. A desvantagem do sistema modular face ao sistema montante-travessa deve-se ao facto de os 

módulos, pela sua geometria plana, não comportarem com a mesma facilidade as diferenças de 

alinhamento e as tolerâncias dimensionais da estrutura do edifício. A montagem deste sistema requer, 

por isso, especial atenção em zonas singulares da estrutura (ex.: face inferiores de varandas, outros 

elementos salientes da fachada ou fachadas de geometria complexa) [36]. 

3.2 Fachadas de vidro exterior agrafado 

3.2.1 Enquadramento geral 

Em meados dos anos 70 surgem as primeiras fachadas envidraçadas cujos painéis de vidro se 

encontram pontualmente fixos aos elementos portantes [10]. Este tipo de fachadas, onde se inserem 

as fachadas denominadas por vidro exterior agrafado (VEA), distinguem-se das fachadas-cortina por 

apresentarem um número de fixações significativamente menor, o que permite uma maior transparência 

da fachada e uma utilização reduzida de ligas metálicas [38]. 

No sistema de fachadas VEA, as rótulas são fixas aos painéis de vidro através de furos, que apesar de 

não enfraquecerem o vidro, promovem a concentração de tensões nesses pontos. Visto que o 

comportamento do vidro é bastante sensível a concentrações de tensões, o dimensionamento deste 

tipo de estruturas é limitado pelo dimensionamento destes pontos [42,43]. 

As fachadas de VEA são caracterizadas por um sistema de fixação pontual, obtido por intermédio de 

dispositivos mecânicos em aço inoxidável, usualmente denominados de aranhas. Este sistema de 

fixação pontual através de aranhas é constituído pelos seguintes componentes conforme ilustrados na 

Figura 3.14. 

 

 

 

1 - Vidro 

2 - Rótula 

3 - Aranha 

4 - Parafuso conector 

5 - Base de suporte 

6 - Estrutura de Suporte 

 

Figura 3.14 - Componentes do sistema fachada vidro exterior agrafado [39]. 
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O sistema de fixações suporta o peso próprio do vidro, os esforços horizontais (ação do vento), as 

movimentações diferenciais, e permite ao mesmo tempo a livre dilatação do vidro (não origina tensões).  

Os principais componentes da fixação são (i) as aranhas e (ii) as rótulas. As aranhas são geralmente 

elementos metálicos em aço inoxidável ou alumínio, podem ser de diferentes tipos e ter um variado 

número de braços, consoante o número de vidros aos quais vai ser agrafada – Figura 3.15. Os seus 

braços possuem rótulas numa das extremidades, e um suporte para ligação à estrutura portante na 

outra. 

  

a) b) 

Figura 3.15 - Aranhas de aço inoxidável de a) quatro braços e b) dois braços [39]. 

O contacto direto entre dois painéis de vidro consecutivos é evitado através das juntas de silicone que 

permitem não só a dilatação e contração dos painéis sem que estes se quebrem, mas também 

asseguram a estanquidade ao ar e água da fachada - Figura 3.16. 

 

Figura 3.16 - Juntas de silicone [10]. 

De modo a evitar o contacto direto aço/vidro, as rótulas possuem um material intermédio com módulo 

de elasticidade inferior, que têm ainda como função garantir uma distribuição uniforme das tensões nas 

zonas dos furos. Estes materiais intermédios podem ser resina, argamassa injetada ou diferentes 

polímeros, como por exemplo nylon, EPDM, PEEK (poliéter-éter cetona) ou POM (polioximetileno), que 

sãoresistentes e rígidos o suficiente para a transferência de cargas não provocar a fratura do vidro, e 

também suficientemente flexíveis de modo a permitir uma redistribuição uniforme de tensões nesses 

pontos [6,24]. 
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3.2.2 Fachada VEA perfurado 

Nas fachadas VEA perfuradas as soluções mais usuais podem ser divididas em duas tipologias: as que 

deixam relevo na face exterior do vidro, onde vidro apresenta um furo cilíndrico e as que não deixam 

relevo na face exterior do vidro, onde vidro apresenta um furo cónico [4,10]. A Figura 3.17 ilustra dois 

tipos de rótulas distinto para os referidos tipos de furos. 

  

a) b) 

Figura 3.17 – Rótula articulada em aço inox com a) furo cónico e b) furo cilíndrico [39]. 

Para além destas duas soluções de rótulas, que permitem a utilização de vidros monolíticos e 

laminados, existe também uma solução de rótula, menos usual que as anteriores, que permite a 

utilização de vidros duplos.  

Nesta solução, o vidro duplo é perfurado totalmente (isto é, os dois vidros) e por isso necessita de 

espaçador em forma de anel nos furos de forma a não comprometer a vedação hermética do painel. 

Este sistema apresenta como desvantagem a existência de pontes térmicas e acústicas, para além de 

uma fraca estanquidade entre os painéis de vidro. O furo do vidro exterior do painel poderá ser cónico 

ou cilíndrico, de acordo com o tipo de vidro utilizado, e o furo do vidro interior é sempre cilíndrico [40]. 

A Figura 3.18 ilustra a constituição de uma rótula para vidro, onde o separador para a câmara, elemento 

4, é enviado para o vidraceiro de modo a ser integrado nos furos do vidro duplo.  

 
1- Corpo roscado 
2- Parafuso articulado 
3- Anilha em nylon 
4- Separador em nylon para câmara 
5- Anilha em nylon 
6- Anilha roscada interior 
7- Porca 
8- Anilha 

 

Figura 3.18 - Rótula para fachada VEA vidro duplo [39]. 

3.2.3 Fachada VEA embutido  

O desenvolvimento de fixações embutidas com base na combinação de processos de laminação e 

acessórios metálicos é uma técnica recente e promissora, associada também ao desenvolvimento e 

massificação de intercalares com maior capacidade estrutural, nomeadamente SentryGlas (SG). A 

incorporação do acessório metálico no vidro laminado, cuja utilização é imprescindível, melhora a 



 

38 

 

transmissão e distribuição de cargas aplicadas entre os dois painéis de vidro laminado, proporcionando 

um aumento significativo na capacidade de carga e, ao mesmo tempo reduzindo a espessura global do 

vidro requerido [13,45]. 

O sistema de fixação VEA embutido é uma variação do sistema perfurado que permite que a rótula 

fique embutida no painel de vidro laminado, evitando-se a perfuração total do vidro - Figura 3.19. As 

vantagens deste sistema face aos anteriores passam pelo aumento da estanquidade da fachada, a 

“ocultação" dos pontos de fixação vistos do exterior e a utilização de um leque alargado de capas 

quando combinado com sistemas de vidro duplo, nomeadamente aquelas que não permitem a sua 

furação. Para além disso, este sistema continua a oferecer excelente estanquidade e selagem do vidro 

duplo, sem que ocorram pontes térmicas ou acústicas [41]. 

  

Figura 3.19 - Sistema de fachada VEA embutido [39]. 

3.2.4 Fachada VEA colada com silicone estrutural 

A fachada VEA colada é uma solução particular das fachadas VEA, uma vez que o vidro é colado às 

rótulas através de um silicone estrutural - Figura 3.20. 

 

Figura 3.20 – Sistema de Fachada VEA colada [39]. 

Este sistema oferece uma alternativa às ligações perfuradas, sendo que a sua principal vantagem é a 

não existência de perfuração, evitando-se a criação de zonas de maior sensibilidade estrutural (furos). 

Além disso, a carga é distribuída sobre uma superfície relativamente grande, diminuindo a 

probabilidade de ocorrência de concentrações de tensão no vidro. No entanto, devido às incertezas 

sobre a durabilidade e o comportamento a longo prazo das ligações coladas, a sua aplicação na prática 

é atualmente limitada [12]. A colagem estrutural do vidro à tampa é sempre feita em fábrica - Figura 

3.21.  
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Figura 3.21 - Fachada VEA colada com silicone estrutural [42]. 

3.2.5 Processo construtivo 

Inicialmente é montada a estrutura portante composta geralmente por perfis metálicos em aço ou aço-

inox, sendo comum, igualmente, a substituição da mesma por uma estrutura em malha constituída por 

cabos pré-esforçados. 

Em fachadas altas, ou construídas com elementos estruturais esbeltos, são implementados sistemas 

de contraventamento, de forma a evitar fenómenos de instabilidade. O contraventamento é efetuado 

através de cabos tensionados, que podem estar dispostos horizontalmente, verticalmente ou em ambas 

as direções, sendo que o tensionamento é assegurado por esticadores nas suas extremidades [10]. 

Alguns exemplos das diversas soluções de traçados dos cabos encontram-se ilustrados na Figura 3.22. 

 

Figura 3.22 – Exemplos de traçados de cabos [10].  

Posteriormente, são colocados todos os parafusos conectores do sistema nas posições definidas na 

estrutura portante - Figura 3.23. 

 

Figura 3.23 - Colocação dos parafusos conectores na estrutura portante. 
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Após a colocação dos parafusos de conectores na estrutura portante serão instaladas as aranhas em 

cada ponto de ligação, podendo estas ter entre um e quatro braços, dependendo do número de vidros 

que fixarão - Figura 3.24.  

 

Figura 3.24 – Colocação das aranhas nos parafusos conectores. 

Seguidamente dá-se a instalação das rótulas no vidro, sendo estas instaladas em todos os furos 

pertencentes ao painel de vidro a ser fixado às aranhas. Para as fachadas VEA perfuradas, o parafuso 

da rótula e a primeira anilha são colocados no furo do painel de vidro pelo lado exterior e os restantes 

elementos do sistema são colocados pelo lado interior do painel. No caso das fachadas VEA embutidas 

e VEA coladas com silicone, como a peça de ligação vem incorporada no vidro de fábrica os restantes 

elementos têm que ser colocados pelo lado interior do painel. A ligação entre as rótulas e o vidro poderá 

ser concretizada de diferentes formas, consoante o fabricante e a solução construtiva adotada. Porém, 

em nenhuma das soluções o vidro pode estar em contato com aço. 

Posteriormente a este procedimento e com todas as aranhas instaladas, iniciar-se-á a colocação do 

conjunto (vidro/rótulas). Este deve ser transportado até à sua posição final com auxílio de ventosas e 

de uma auto grua. A ligação mecânica entre as aranhas e os painéis de vidro inicia-se pelos furos 

superiores dos painéis, de modo a garantir a sustentação do peso próprio dos mesmos.  

Após a instalação de todos os painéis de vidro a fachada é selada com silicone - Figura 3.25. A 

aplicação do silicone nas juntas entre painéis deve efetuar-se após limpeza das mesmas. A aplicação 

do silicone será realizada pelo lado interior e exterior em simultâneo, limpando os excessos sempre 

que necessário. Terminado o processo, os cordões de silicone devem estar em repouso até à cura total 

do silicone. 

 

Figura 3.25 – Fachada VEA sem silicone. 
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4 Patologias em fachadas de vidro 

As patologias que afetam a envolvente exterior envidraçada dos edifícios podem ocorrer devido a: (i) 

erros na fase de projeto, quando os materiais escolhidos não são compatíveis com as condições de 

uso, ou quando não existe um estudo cuidado das interações do revestimento com outros elementos 

do edifício; (ii) erros na fase de execução, quando a mão-de-obra não é especializada ou quando não 

existe um adequado controlo do processo de produção; (iii) ou a erros na fase de manutenção, quando 

é inexistente um plano de inspeções e limpeza ou não é cumprido com a regularidade necessária. 

Assim, a qualidade do projeto da fachada envidraçada de um edifício, a qualidade da sua execução e 

a qualidade da sua manutenção, é essencial para se evitar a degradação do conforto interno ou o 

empobrecimento precoce do edifício, devendo-se ainda, procurar continuamente e com eficiência os 

melhores níveis de durabilidade [43]. 

4.1 Rotura do Vidro 

A rotura do vidro, de forma espontânea e inesperada, pode ocorrer devido inúmeras causas com origem 

em diferentes fases de vida do vidro, em especial, (i) com origem no processo de fabricação do vidro, 

(ii) com origem em erros técnicos de pormenorização/dimensionamento das fachadas ou (iii) com 

origem no incorreto armazenamento e manuseamento do vidro. De entre as possíveis causas de rotura 

do vidro, salientam-se as seguintes: 

• Inclusões de sulfureto de níquel (NiS).  

A presença de sulfuretos de níquel na massa de vidro durante o processo de fabrico é uma das 

causas para a rotura espontânea do vidro. Este tipo de rotura é intrínseca aos vidros temperados, 

menos provável em vidros termo-endurecidos, e não ocorre em vidros recozidos. As inclusões de 

NiS mudam de fase e, por conseguinte, aumentam de volume, durante o arrefecimento do vidro. 

Caso o vidro não acomode essa expansão, dá-se a sua rotura. O arrefecimento brusco durante a 

têmpera não permite a mudança de fase de todas as partículas de NiS, desenvolvendo-se esse 

processo ao longo do tempo. Devido a este fenómeno, e de modo a minimizar o risco de rotura 

espontânea dos vidros temperados, é recomendado que os mesmos sejam submetidos a um teste, 

que na nomenclatura inglesa se denomina por Heat Soak Test. Este teste consiste em introduzir 

o vidro temperado num forno, subtendo-o a um ciclo de temperaturas com o objetivo de ativar a 

reação de mudança de fase das partículas de NiS, conduzindo à rotura precoce e de modo 

controlado, dos vidros com inclusões de NiS críticas. Este teste é realizado apenas a pedido do 

projetista/dono de obra, visto que as roturas causadas pela inclusão de NiS não são muito 

expressivas e o teste encarece o custo do vidro. No entanto, este teste é amplamente 

recomendado em situações em que o vidro será utilizado em sistemas sem gola (vidro sem 

caixilho) e em situações em que a substituição seja complexa ou demorada (e, consequentemente, 

de elevado custo), como por exemplo, em fachadas com vidros exteriores colados (VEC) ou fixos 

pontualmente (VEA) [15]. 

• Defeitos pontuais ou lineares. 
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Os defeitos pontuais ou lineares são algumas das imperfeiçoes possíveis no fabrico do vidro; 

dependendo do seu tamanho, formato e localização esses defeitos podem contribuir para a rotura 

do vidro durante a sua vida útil;  

• Espessura inadequada do vidro.  

A espessura do vidro tem que ser suficiente para resistir às cargas exercidas pelo vento, de modo 

a este não estar sobre esforço e não partir. De modo a prevenir esta causa, é necessário que 

exista um dimensionamento adequado do vidro de modo a resistir às ações laterais do vento, tendo 

em conta os fatores determinantes de projeto; 

• Folgas de dilatação inadequadas no vidro. 

A folga de dilatação do vidro deve ser respeitada e adequada à livre dilatação do vidro, caso 

contrário, com a sua restrição vão criar-se tensões de compressão, que ao serem elevadas 

produzirão uma instabilidade elástica (fenómeno de encurvadura), criando-se numa das faces 

tensões de tração que causam a rotura. De modo a prevenir esta causa, será necessário uma 

correta montagem do vidro, respeitando sempre as folgas de dilatação admissíveis; 

• Choques térmicos.  

O choque térmico é causado por diferenças de temperatura significativas no vidro, que provocam 

uma dilatação térmica não uniforme, pelo que as zonas de maior dilatação irão causar tensões de 

tração nas zonas menos aquecidas do vidro. O aquecimento do vidro é geralmente provocado pela 

exposição solar localizada ou pela presença de um corpo quente. A avaliação do risco de rotura 

devido ao choque térmico deve ter em consideração os vários fatores referidos no - Quadro 4.1 

[7,16,49]. 

Quadro 4.1 – Fatores que influenciam o choque térmico 

Fatores que influenciam o 
choque térmico 

Exemplo 

Condições climatéricas do local 
Radiação solar incidente, variações de temperatura, velocidade 
do vento, orientação, altitude, etc. 

Fontes de calor artificial 
próximas do envidraçado 

Aquecedores ou fontes de ar com temperatura controlada 

Natureza dos caixilhos Inércia térmica 

Natureza e composição dos 
produtos de vidro 

Propriedades térmicas, coeficiente U 

Sombras projetadas no 
envidraçado 

Persianas exteriores poderão sombrear uma porção da 
superfície envidraçada ou ocultá-lo parcialmente 

Natureza das paredes na 
proximidade do vidro 

A existência de paredes opacas situadas atrás do envidraçado 
poderá aquece-lo, quer por condução quer por radiação 

No geral, a resistência ao choque térmico do vidro pode ser melhorada através de duas medidas: (i) 

tratamentos térmicos ou químicos, que melhoram a capacidade do vidro para resistir a diferenças de 

temperatura,e (ii) alteração da composição química do vidro, de modo a que a expansão térmica seja 

menor aumentando assim resistência ao choque térmico(ex.: vidro borossilicato) [15]. 
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A Figura 4.1 ilustra alguns casos de aplicação onde ocorreu a de rotura espontânea do vidro. 

  

Figura 4.1 - Rotura do vidro. 

4.2 Danos macroscópicos e microfissuras 

Os danos macroscópicos, riscos e entalhes - Figura 4.2 -, podem ser causados por abrasão, vento ou 

outras ações mecânica (ex.: contacto com elementos metálicos ou de maior dureza), localizando-se 

nos limites ou no interior da área do vidro. Este tipo de anomalia pode ocorrer nas diferentes fases de 

uma obra, tornando-se por isso importante ter alguns cuidados com o vidro. Este tipo de ocorrência 

poderá também ocorrer devido ao uso de meios de limpeza da superfície inadequados [44]. 

As microfissuras são inerentes ao processo de fabrico do vidro, e normalmente vão sendo ampliadas 

por deformações resultantes da transferência de cargas, durante a vida útil do vidro. Na sua localização 

e arredores, pode ocorrer uma concentração de esforços que promove igualmente o aumento e 

propagação destas microfissuras.  

 

Figura 4.2 - Riscos no exterior do vidro duplo.  



 

44 

 

4.3 Problemas ao nível da selagem 

Esta patologia pode ocorrer como resultado de um dimensionamento incorreto, por movimentos que 

excedem a capacidade de deformação da selagem ou por degradação do material selante, em 

particular os do tipo húmido3. O produto selante deve ser quimicamente compatível com o substrato 

assegurando uma boa adesão. Deve existir uma área suficiente de contacto com o substrato ou com o 

“bite”4 de forma a criar uma ligação suficientemente forte. Para além destes fatores, o produto deve ser 

bastante flexível para expandir ou contrair à medida que ocorrem movimentos ao longo da junta. Os 

principais selantes utilizados na construção são classificados pelos seus materiais de base como o 

silicone, o polissulfeto, o poliuretano e o acrílico [40,50]. 

As principais consequências deste tipo de anomalia são as infiltrações sendo, por isso importante que 

em caso de degradação ou falha seja feita a sua reparação.  

Estes elementos estão sujeitos a ações agressivas de natureza física, química ou biológica, que 

provocam uma degradação das suas propriedades, nomeadamente a aderência. Por exemplo, os 

principais agentes de degradação dos silicones são: (i) a temperatura, que exerce sobre os silicones o 

efeito de retração e/ou endurecimento, afetando a sua deformabilidade, (ii) a água, que pode ter uma 

ação física, química ou corrosiva sobre o silicone, provocando várias anomalias tais como, a erosão, a 

dissolução, o endurecimento, a perda de aderência, infiltrações e formação de bolhas, (iii) o sol, onde 

os raios ultravioletas podem provocar a degradação química do silicone e levar a, por exemplo, 

alteração de cor, e (iv) a presença de microrganismos, que podem provocar descolorações, e (v) meios 

mecânicos, causada por efeitos mecânicos tais como atos de vandalismo que podem, por exemplo, 

provocar a rotura do silicone - Figura 4.3 [27]. 

O potencial de deterioração é muitas vezes ampliado devido à incorreta aplicação dos selantes, como 

por exemplo, as superfícies não serem adequadamente preparadas (limpas e secas), a velocidade ou 

ângulo de inclinação de aplicação do silicone não serem respeitados, aplicação ser efetuada sob 

condições atmosféricas desaconselhadas. A incorreta aplicação provoca vários defeitos nas juntas de 

silicones tais como, a presença de bolhas, falta de homogeneidade ou superfície contaminada [27].   

                                                      

3 Neste estudo teve-se em conta a seguinte terminologia: selantes húmidos são todos os polímeros 

aplicados a frio no estado semi-plástico, que endurecem com temperatura e humidade, sendo 

designados por selantes (habitualmente designados por silicones ou mástiques); selantes secos, são 

todos os materiais pré-formados com geometria adequada a cada caso de aplicação (habitualmente 

designados por borrachas de entalar), sendo designados por vedantes.  

4 Superfície de contacto do vidro com o substrato, por metro linear. 
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a) b) c) 

Figura 4.3 – Deterioração do selante a) perda de aderência do silicone b) substituição parcial do silicone e c) 
deterioração com microrganismos. 

4.4 Condensação  

A condensação superficial ocorre sempre que o vapor de água existente no ambiente entra em contacto 

com superfícies cuja temperatura seja igual ou inferior à temperatura do ponto de orvalho 

correspondente à concentração do vapor de água no ar. As gotas resultantes formam um filme de água, 

que percorrem o vidro quando a condensação é pesada. 

No caso dos vidros duplos, podem ocorrer condensações nas seguintes superfícies – Figura 4.4 a): (i) 

na superfície em contacto com o exterior (superfície 1), (ii) na superfície em contacto com o interior 

(superfície 4) e (iii) em qualquer uma das superfícies em contacto com o interior da caixa-de-ar 

(superfícies 2 e 3). No caso dos vidros simples apenas pode ocorrer as duas primeiras. A Figura 4.4 b) 

representa um exemplo de condensação na superfície interior do vidro duplo (superfície 2 e 3). 

  

a) b) 

Figura 4.4 - a) Caracterização da condensação superficial em diferentes faces do vidro duplo [45] e b) 

condensação na superfície interior do vidro duplo. 
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Nos dois primeiros casos, as condensações ocorrem devido ao excesso de humidade relativa do ar no 

interior/exterior, a insuficientes roturas térmicas, a fraca ventilação mecânica e a defeitos nas barreiras 

de ar e/ou fluxo de ar no interior/exterior. De modo a prevenir este tipo de anomalia o sistema de 

fachada em vidro deve incorporar um sistema mecânico de ventilação ou controlo de humidade e 

roturas térmicas suficientes de modo a evitar uma condução direta do calor interior para o exterior. 

O terceiro caso é uma indicação que a câmara de ar ou gás perdeu a sua estanqueidade. Os agentes 

de desidratação ficam assim rapidamente saturados e todo o ar húmido que consiga penetrar através 

da junta periférica diminuirá a visibilidade por formação de condensação nas faces internas do vidro 

duplo. Este caso é irreversível pelo que o vidro duplo deve ser substituído assim que se manifeste esta 

ocorrência [49,51].  

4.5 Corrosão ou deterioração do metal da estrutura 

A ocorrência de corrosão na estrutura portante ou nos elementos de apoio do sistema fachada afeta o 

aspeto estético do elemento, mas também a sua resistência mecânica e, consequentemente, a sua 

vida útil. Assim, a ocorrência desta anomalia pode colocar em causa não só os efeitos visuais 

expectáveis do sistema durante seu tempo de vida útil, mas também a sua segurança estrutural - Figura 

4.5. 

 

Figura 4.5 - Corrosão do elemento metálico. 

Este tipo de anomalia manifesta-se através de anomalias superficiais (embranquecimento, alteração 

de cor, manchas, escorrimentos, entre outras) e/ou anomalias profundas (picadas/perfurações, 

diminuição da espessura do elemento, fissuras/faturas, entre outras). 

A ocorrência e intensidade desta anomalia depende de vários fatores, frequentemente interligados. 

Uma das principais causas desta anomalia é a presença de água ou humidade junto de uma zona da 

estrutura, mas também, devido à rotura da barreira de ar (incrementando a permeabilidade ao ar), ao 

derramamento de água na superfície ou pela perda da integridade da estrutura, sendo que as áreas 

diretamente expostas ao ambiente exterior são as mais afetadas [44]. A corrosão poderá também 

ocorrer devido à diferença de potencial (corrosão galvânica) entre os dois metais, onde existe a 

transferência de eletrões de um metal para outro. Um exemplo onde ocorre este tipo de corrosão é na 
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utilização de materiais menos nobres nas fixações, sem o adequado tratamento, tal como a utilização 

de parafusos de aço galvanizado em vez de aço inoxidável.  

A falta de cuidado no manuseamento e na limpeza dos elementos metálicos são outros fenómenos que 

potenciam esta anomalia. A falta de cuidado no manuseamento ou a utilização de ferramentas 

inadequadas nos metais poderá danificar o seu revestimento protetor, o que provoca uma maior 

suscetibilidade ao aparecimento de corrosão nesse local. A utilização de produtos agressivos, 

geralmente contendo cloretos (ácido muriático) poderá manchar os elementos metálicos ou até mesmo 

remover o seu revestimento protetor, podendo dar origem a corrosão localizada, geralmente em forma 

de picadas [29,52]. Os efeitos da corrosão na fixação estrutural dos sistemas de fachadas tornam as 

conexões fracas e propensas a fadiga, podendo resultar em rotura. 

4.6 Escorrências  

O vidro apresenta boas características de resistência química à maioria dos agentes corrosivos, tais 

como ácidos e sais. No entanto existem alguns agentes que podem atacar a superfície do vidro, como 

por exemplo, a sílica dissolvida em ácido fluorídrico. Estas podem aparecer como lixívias a partir de 

zonas de betão ou pedra calcária de componentes do edifício adjacente, ou pela permanência 

constante de água, através de condensação na superfície do vidro [44]. A presença de escorrências 

nos vidros afeta o aspeto visual da fachada e a superfície do vidro, que a longo prazo, poderá ficar 

opaca - Figura 4.6. 

 

Figura 4.6 - Escorrências na fachada.  

4.7 Problemas nos intercalares do vidro laminado 

A compatibilidade entre os materiais consiste na sua capacidade de coexistir por um indeterminado 

tempo, sem manifestar sinais de degradação (delaminação, descoloração ou alterações produzidas por 

interações químicas). Em geral o material é estável quando isolado, no entanto, ao entrar em contato 

com outro material, ou com o efeito dos agentes ambientais (humidade, temperaturas elevadas), pode 

tornar-se instável e originar fenómenos de incompatibilidade. 
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No caso específico do vidro laminado, esses fenómenos ocorrem geralmente entre os materiais 

selantes e os intercalares do vidro. O aparecimento de fenómenos de delaminação e a ocorrência de 

bolhas no vidro laminado - Figura 4.7 – podem dever-se a erros de montagem, ao teor de humidade 

excessiva no intercalar, à estagnação de água, à contaminação por poeiras ou óleos ou ao desbaste 

do intercalar. A contaminação profunda depende da qualidade do material [46]. 

 

Figura 4.7 - Delaminação do vidro laminado. 
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5 Plano de inspeção e ensaios 

5.1 Princípios gerais  

A qualidade pode ser definida de diversas formas e analisada nas mais distintas perspetivas, contudo 

este conceito está sempre associado à satisfação das necessidades do requisitante ou cliente. 

O conceito da qualidade de acordo com Decreto-Lei nº140/2004 [47] e com o Instituto Português da 

Qualidade (IPQ) [48] define-se como “o conjunto de atributos e características de uma entidade ou 

produto que determinam a sua aptidão para satisfazer necessidades e expectativas da sociedade.” 

Com a crescente preocupação no domínio do controlo da qualidade à escala internacional como 

incremento da produtividade e competitividade das várias atividades económicas, surgiu a necessidade 

de implementar em Portugal uma metodologia capaz de garantir e desenvolver a qualidade de produtos 

e serviços prestados ao consumidor. 

O Sistema Português da Qualidade (SPQ) constitui o enquadramento legal e institucional para os 

assuntos que dizem respeito à qualidade em Portugal. A sua coordenação está entregue ao IPQ que 

tem como missão, entre outras funções, a coordenação, dinamização e gestão geral do SPQ e dos 

respetivos subsistemas: a normalização, a qualificação e a metrologia [48]. Na indústria da construção 

existem diversas metodologias e instrumentos que apoiam a implementação de ações de garantia da 

qualidade ao longo do processo construtivo, sendo que grande parte destas atividades encontram-se 

inseridas no SPQ. Alguns exemplos destes instrumentos de apoio são os textos legislativos e 

regulamentares, as atividades de normalização, a atividade de qualificação e certificação de empresas 

de projeto, de construção e de fabrico de componentes, a atividade de revisão de projeto, a atividade 

de homologação de produtos, a certificação de produtos, a qualificação de técnicos ou a acreditação 

de laboratórios de ensaio.  

A normalização surge como uma ferramenta fundamental para o aumento dos níveis da qualidade, 

segurança, eficiência e adequação de processos, componentes, produtos e serviços. 

Para os produtos da construção, de modo a garantir uma maior segurança e competitividade, a União 

Europeia promoveu nas últimas décadas um extenso conjunto de ações de harmonização técnica 

visando a eliminação de barreiras técnicas impeditivas ou limitadoras à livre circulação dos produtos. 

Atualmente, o Regulamento (UE) nº 305/2011 [49], designado por Regulamento dos Produtos de 

Construção (RPC), estabelece as condições harmonizadas para a comercialização dos produtos de 

construção e revoga a Diretiva 89/106/CEE. Este regulamento estabelece as condições harmonizadas 

sobre a forma de expressar o desempenho de todos os produtos correspondentes às suas 

características essenciais e sobre a utilização da marcação CE nesses produtos.  

Neste regulamento, a marcação CE já não significa que o produto está em conformidade com 

determinadas normas ou ETAs, mas sim que está em conformidade com o desempenho declarado. A 

marcação CE é apenas possível para produtos com declaração de desempenho, que estão cobertos 

por uma norma harmonizada ou para o qual foi emitida uma ETA [50]. 
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A qualidade de uma obra pode ser afetada por diversos fatores. Nesse sentido é importante garantir: 

(i) a definição das exigências conceptuais de projeto e a sua correta transposição durante a execução, 

(ii) a escolha criteriosa na seleção dos melhores e mais apropriados processos e técnicas construtivas, 

(iii) a qualidade dos materiais e componentes a incorporar e (iv) a qualificação dos diversos 

intervenientes [51]. O controlo de procedimentos e outras especificações deve, por isso, fazer parte 

integrante do projeto, de modo a que os mesmos possam ser verificados e avaliados.  

A utilização dos instrumentos descritos neste capítulo aumenta a qualidade da construção, contudo 

será necessário monitorizar todos os procedimentos de construção, bem como controlar as 

características dos equipamentos e dos materiais utilizados. O controlo da qualidade é feito através de 

um plano da qualidade na obra, que assenta, essencialmente, na estruturação e realização de ações 

de inspeção. Os métodos construtivos das fachadas em vidro abordados neste estudo podem ser 

divididos num conjunto de atividades específicas, que devem garantir parâmetros da qualidade. A 

metodologia de controlo da qualidade tem como objetivo evitar a ocorrência de anomalias, garantindo 

que as exigências de eficiência e qualidade são cumpridas ao longo do tempo de vida útil dos materiais, 

e principalmente, durante o tempo de vida útil estimado para a construção. Deste modo, apresentam-

se de seguida uma série de verificações a aplicar em obra em quatro momentos distintos da empreitada:  

1. Antes do início da obra;  

2. No momento da receção dos materiais; 

3. Durante a construção da obra; 

4. Final da obra. 

Com o crescente aumento da utilização do vidro como material de construção, nomeadamente em 

fachadas, torna-se preponderante a existência de uma metodologia de controlo da qualidade aplicada 

aos processos construtivos de fachadas envidraçadas. Embora o vidro seja um material com elevada 

resistência aos agentes atmosféricos e com elevada resistência à compressão, apresenta algumas 

desvantagens face aos materiais tradicionais nomeadamente o seu comportamento de rotura de frágil 

e a reduzida resistência à tração. O vidro é um material com boas características de durabilidade, no 

entanto verifica-se que algumas fachadas de vidro relativamente recentes apresentam anomalias.  

A obtenção da qualidade e da vida útil esperada de uma fachada em vidro deve ter em consideração 

vários fatores tais como, a função pretendida para a mesma, a escolha adequada das soluções 

tecnológicas, dos materiais e a sua correta aplicação, entre outros. Deste modo torna-se preponderante 

sistematizar procedimentos/verificações, essenciais para garantir a correta aplicação do vidro e dos 

restantes componentes de fachadas envidraçadas, visando o minimizar das anomalias que possam 

ocorrer durante a vida útil da construção, muitas vezes originadas ou amplificadas por uma má escolha 

ou incorreta aplicação da fachada. Como tal, apresentam-se de seguida os aspetos mais importantes 

a verificar nos diferentes momentos da empreitada, sistematizados em fichas de verificação e controlo 

da qualidade as quais se encontram em anexo neste trabalho.  
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5.2 Verificações antes do início da obra 

5.2.1 Verificações gerais 

Antes do início de uma obra deve-se garantir que todos os trabalhos estão devidamente planeados, 

documentados e que cumprem todas as regras de segurança associadas e legislação em vigor. Todas 

as verificações a efetuar em obra devem ser realizadas por pessoas com qualificações técnicas 

adequadas às mesmas, e recomenda-se que estas sejam designadas pelo diretor técnico da 

empreitada. 

5.2.2 Verificações no projeto de fachada em vidro 

A existência de um projeto de fachadas é de extrema importância. Este deve incluir, preferencialmente, 

uma descrição de todas as especificações técnicas necessárias5 e os métodos construtivos adotados. 

Deve ainda indicar os tipos de materiais necessários e seus desempenhos, assim como as suas 

quantidades, dimensões e características físicas, mecânicas ou arquitetónicas requeridas. 

5.2.3 Verificações nos equipamentos 

As atividades de construção civil envolvem vários riscos e perigos, podendo resultar em acidentes 

quando não são tomadas as medidas de segurança necessárias. Recorrentemente ocorrem acidentes 

de trabalho no manuseamento das máquinas ou equipamentos, quer seja por problemas técnicos, por 

qualificação insuficiente (ou inexperiência) do trabalhador ou por procedimentos desadequados. De 

forma a minimizar os riscos e, consequentemente os acidentes de trabalho, é necessário que existam 

verificações regulares ao dos equipamentos, quer sejam de execução ou de proteção coletiva e 

individual. Os equipamentos e ferramentas utilizados devem ser adequados às condições e 

características específicas dos trabalhos, e o seu manuseamento deve ser efetuado por trabalhadores 

qualificados. Os equipamentos devem ainda cumprir a normalização e legislação aplicável, assim como 

a serem regularmente certificados e inspecionados. 

5.2.3.1 Equipamentos de transporte/montagem  

O local de armazenamento dos materiais deve estar previsto no mapa de estaleiro, assim como a forma 

com que será realizado o transporte dos mesmos até ao local de execução/aplicação, de modo a 

eliminar possíveis riscos de acidentes e ou danos irreparáveis no material. Como tal, antes do início da 

obra, deverá verificar-se que estão definidos e contratados todos os equipamentos de transporte, 

vertical e horizontal, necessários à execução da fachada. 

                                                      

5 O caderno de encargos (CE) da empreitada inclui, recorrentemente, um documento com todas as 

condições técnicas especiais da mesma.   
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A definição dos equipamentos de transporte/montagem vertical e horizontal é de extrema importância, 

assim como a definição de acessos seguros e adequados dos mesmos, na área de trabalho e na área 

ao seu redor. Estes devem ser adequados ao tipo e peso dos materiais a transportar/montar. 

Os equipamentos de transporte/montagem correntes são: 

• Grua torre ou móvel, para o transporte do vidro para a área de montagem adjacente, com 

acesso a todos os níveis de elevação e com a capacidade adequada; 

• Elevadores, guinchos, bailéus e empilhadoras para o carregamento e para a disposição de 

paletes próximas dos andaimes ou de outros equipamentos de elevação - Figura 5.1. 

 

 Figura 5.1 - Equipamento de elevação (cedida por [52]). 

Caso seja necessário o uso de andaimes a sua definição é crucial, devendo estes ser montados logo 

no início e ao longo do desenvolvimento da estrutura em altura, de modo a eliminar o risco de acidentes 

e garantir uma elevada produtividade, não só da estrutura, mas também de toda a envolvente exterior, 

incluindo a fachada. Este equipamento deve conter guarda corpos. 

5.2.3.2 Equipamento de execução  

Os painéis de vidro devem ser manobrados através de ventosas, já que os materiais podem ter 

dimensões elevadas, e, por conseguinte, um peso considerável. O uso de meios mecânicos é 

aconselhável e indispensável para garantia da segurança – Figura 5.2. 

  

Figura 5.2 - Ventosas para Vidros [53]. 
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As ventosas podem ser elétricas ou a bateria, e devem apresentar a capacidade de carga adequada 

ao peso do elemento envidraçado. Todas as ferramentas e ventosas devem estar limpas de modo a 

não deixar marcas nos vidros. 

O uso de ferramentas de aparafusamento automático deverá ser regulado para o aperto especificado. 

Devem-se efetuar calibrações frequentes às ferramentas de aparafusamento, de modo a garantir o 

torque necessário com precisão. Para além dos equipamentos essenciais ao manuseamento do vidro 

e ao aperto dos sistemas de fixação do vidro, é igualmente necessário estarem previstas e disponíveis 

todas as ferramentas necessárias à execução da fachada.  

5.2.3.3 Equipamentos de proteção 

• Equipamentos de proteção coletiva 

Os equipamentos de proteção coletiva (EPC) são todos os equipamentos, sistemas ou dispositivos 

escolhidos e implementados que promovam uma proteção coletiva eficaz contra os riscos de acidente 

ou agressão à saúde e à integridade física dos profissionais. Alguns exemplos de EPC são os 

extintores, caixas de primeiros socorros, guarda corpos (redes de proteção e segurança), sinalização 

e delimitação física da obra (vedação). Torna-se necessário que no início da obra estejam definidos os 

equipamentos de proteção coletiva e que os trabalhadores sejam instruídos sobre a sua localização e 

função. 

Neste tipo de obras é comum a utilização de andaimes, devendo estes estar solidamente ligados à 

estrutura do edifício, terem dimensões adequadas, serem dimensionados para as cargas de trabalhos 

e para as condições ambientais, bem como incorporarem guarda corpos de forma a garantir a 

segurança dos seus utilizadores. 

• Equipamento de proteção individual 

Os equipamentos de proteção individual (EPI) são todos os equipamentos destinados a serem 

utilizados pelo trabalhador para proteção contra os riscos inerentes à obra e garantir a sua segurança 

e saúde. Como exemplos de EPI temos o capacete de segurança, as luvas de proteção, os protetores 

auditivos, os óculos de proteção, o calçado de proteção e equipamentos de proteção individual para 

trabalhos em altura.  

Os equipamentos de proteção individual a utilizar devem ser definidos no início da obra tendo em 

consideração os riscos a que os trabalhadores serão expostos, a função que ocuparão e as condições 

de trabalho. Os trabalhadores devem ser instruídos sobre os equipamentos obrigatórios a utilizar 

consoante a atividade, bem como sobre a sua utilização, manutenção e higienização. 

No caso de haver trabalhos em altura a utilização do cinto ou arnês de segurança é complementar aos 

equipamentos de proteção coletiva. 
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5.2.4 Verificações das especificações do caderno de encargos 

Antes do início da execução da fachada é necessário verificar que todos os materiais (vidro, peças de 

fixação, produtos de selagem, entre outros) foram encomendados nas quantidades necessárias para 

as diferentes fases da obra e que estão em conformidade com as especificações definidas no caderno 

de encargos (CE) e nas características técnicas da subempreitada da fachada em vidro.  

5.3 Verificações à chegada dos materiais/produtos à obra 

5.3.1 Verificações gerais 

A verificação dos materiais aquando da sua chegada à obra, deve focar-se no estado e no tipo de 

materiais, garantindo que estes estão em conformidade com as especificações e exigências definidas 

em CE. Este controlo é maioritariamente visual, podendo, em alguns casos, necessitar de 

procedimentos de aferição mais rigorosos, no local ou em instalações auxiliares, para caracterizar, 

normalmente por amostragem, os materiais ou produtos. Os parâmetros a controlar na receção dos 

materiais/produtos podem variar consoante o tipo de equipamento disponível para verificação. A 

amostragem para a verificação dos diversos requisitos deverá ser definida pelo responsável ou dono 

de obra. Esta deve ser representativa do material/produto em causa, e ter uma dimensão igual ou 

superior a 5% da quantidade total, e nunca menos que cinco amostras para cada tipo, marca e modelo 

do produto. 

5.3.1.1 Veículo de transporte e local da descarga 

Durante a receção dos materiais, deve ser indicado o local correto de descarga, de modo a reduzir o 

tempo e aumentar a eficiência da descarga e da sua posterior utilização. Esta deverá ser efetuada de 

preferência junto ao local de armazenamento, ou junto ao local de instalação, sendo por isso necessário 

que os acessos a estes locais sejam viáveis. A entrega dos materiais requer que o veículo de transporte 

esteja estabilizado e imobilizado na operação de descarga. Os materiais recebidos devem ficar todos 

identificados e bem acondicionados. 

5.3.1.2 Quantidades e tipos de materiais entregues 

Após a descarga dos materiais, deve efetuar-se um controlo dos materiais entregues de modo a 

assegurar que estes estão em conformidade com a encomenda feita. Este controlo consiste em 

identificar o material, confirmar as suas especificações técnicas e verificar as quantidades consoante o 

tipo, a marca, o modelo ou outra especificidade que torne imprescindível a presença daquele material 

ou produto em obra. 

5.3.1.3 Dimensões dos materiais  

Os materiais entregues em obra devem ter as dimensões, geometrias e características definidas no 

respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, devendo respeitar as tolerâncias 
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regulamentares admitidas. Deverá por isso, realizar-se um controlo dimensional dos materiais, 

verificando se a sua largura, comprimento e espessura estão em conformidade com o requerido. 

5.3.1.4 Aspeto visual 

Deverá ser feita uma inspeção visual, de modo a verificar possíveis danos existentes nas peças ou nos 

seus acessórios. Os produtos devem apresentar-se sem imperfeições visíveis, isentos de mossas, 

riscos ou outros danos, e deverão ter um aspeto, cor e brilho uniformes, conforme indicado em CE. Os 

produtos embalados devem estar fechados, selados e devidamente rotulados nas suas embalagens 

originais. Sempre que exista uma amostra do material deve-se confrontá-lo com o material entregue. 

Recomenda-se que esta verificação seja efetuada em simultâneo com a verificação das dimensões dos 

materiais. 

5.3.1.5 Certificação europeia ou outro selo da qualidade 

Os materiais recebidos para aplicação em obra devem ter a marcação CE, de modo a terem uma 

declaração de conformidade/desempenho CE emitida pelo fabricante.  

5.3.2 Verificações específicas do vidro  

No momento de chegada à obra, as verificações a efetuar nos elementos de vidro de modo a garantir 

a conformidade com o CE devem ser as seguintes: (i) verificação da sua geometria (comprimento, 

largura e espessura) e enquadramento nas respetivas tolerâncias, (ii) inspeção visual de modo a 

verificar se existem defeitos visíveis a olho nu, (iii) verificação das arestas e cantos, (iv) verificação do 

alinhamento das arestas dos painéis de vidro duplos e/ou laminados, (vi) verificação dos furos e (vii) 

verificação do revestimento/capa dos vidro. Os vidros devem vir com etiquetas de identificação, de 

preferência do lado exterior de modo a facilitar a sua seleção em obra. 

As inspeções mencionadas também poderão ser realizadas à saída da fábrica, agilizando o 

procedimento no estaleiro de obra.  

5.3.2.1 Dimensões do vidro 

Efetuada de forma a garantir que todos os vidros têm as dimensões dentro das tolerâncias definidas 

em projeto. Quando as tolerâncias das dimensões não estão definidas em projeto ou CE, deve recorrer-

se, como referência, às tolerâncias de fabrico dos vidros, presente em diversas normas [17, 61-63]. 

Nestas, as tolerâncias das dimensões de fabrico dos vidros estão indicadas em função do tipo de vidro 

e da espessura, com o objetivo de garantir a qualidade e uniformização do processo de fabrico. As 

dimensões reais para a largura e o comprimento de um painel, não poderão ser maiores do que as 

dimensões nominais aumentadas/reduzidas pela tolerância t.  
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Figura 5.3 - Dimensões reais para painéis retangulares [16]. 

Para o vidro plano, segundo a norma EN 572-2 [54], a tolerância para o comprimento e largura nominal 

são ± 5 mm. Para o vidro termo-endurecido e temperado as normas EN 1863-1 [55] e EN 12150-1 [16] 

indicam, respetivamente, tolerâncias para o comprimento e largura nominais - Quadro 5.1. O vidro 

termo-endurecido é produzido com uma espessura nominal até 12 mm [7]. 

Quadro 5.1 – Tolerância para o comprimento e largura nominal do vidro termo-endurecido e temperado [8,17]. 

Dimensões nominais 
de lado (B ou H) 

(mm) 

Tolerância t (mm) 

Espessura nominal do vidro d ≤ 12 Espessura nominal do vidro d > 12 

≤ 2000 ± 2.5 (temperado horizontal) ± 3.0 

2000 < B ou H ≤ 3000 ± 3.0 ± 4.0 

> 3000 ± 4.0 ± 5.0 

Para o vidro laminado, segundo a norma EN 12543-5 [56], as tolerâncias para o comprimento e largura 

nominais são as referidas no Quadro 5.2.  

Quadro 5.2 - Tolerância para o comprimento e largura nominal do vidro laminado [56]. 

Dimensões 
nominais de 
lado (B ou H) 

Tolerância t (mm) 

Espessura nominal 
do vidro laminado  

d ≤ 8 mm 

Espessura nominal do vidro laminado d> 8 mm 

Todos os painéis de 
espessura nominal < 10 mm 

Pelo menos um painel de 
espessura nominal ≥ 10 mm 

≤ 2000 
+ 3.0 + 3.5 + 5.0 

- 2.0 - 2.0 - 3.5 

 ≤ 3000 
+ 4.5 + 5.0 + 6.0 

- 2.5 - 3.0 - 4.0 

> 3000 
+ 5.0 + 6.0 + 7.0 

- 3.0 - 4.0 - 5.0 

Nota: se um dos componentes do vidro laminado for um vidro temperado ou termo-endurecido deverá 
ser considerada uma tolerância adicional de ± 3.0 mm 

No caso do vidro laminado, para além das tolerâncias às dimensões nominais do elemento, deverá 

também ter-se em conta o desalinhamento admissível. O desalinhamento d, resulta de um mau 

alinhamento de uma ou mais arestas dos painéis de vidro que formam o vidro laminado. Na Figura 5.4 

a) representa-se o método de determinação do máximo desalinhamento d admissível, e na Figura 5.4 

b) apresenta-se um exemplo real de desalinhamento no vidro laminado. O desalinhamento máximo 

admissível deverá ser tido em conta nas tolerâncias ao comprimento e largura.  
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a) b) 

Figura 5.4 – Desalinhamento entre painéis de vidro laminado: a) determinação do máximo 

desalinhamento admissível d [56] e b) vidro laminado desalinhado. 

Os valores máximos de d, de acordo com a norma EN 12543-5 [56], encontram-se indicados no Quadro 

5.3. 

Quadro 5.3 - Desalinhamento máximo admissível d, vidros laminados [56]. 

Dimensões nominais B ou H (mm) Desalinhamento máximo admissível d (mm) 

B,H ≤ 1000 2.00 

1000 <B,H ≤ 2000 3.00 

2000 <B, H ≤ 4000 4.00 

B,H> 4000 6.00 

As tolerâncias para as dimensões nominais dos vidros duplos, segundo a norma EN 1279-1 [57], têm 

em consideração as tolerâncias dimensionais dos painéis individuais de vidro analisadas anteriormente. 

No caso do vidro duplo ser constituído por painéis com diferentes tipos de vidro é considerada a 

tolerância com o menor valor indicado. 

Para as inspeções do comprimento e largura do vidro recomenda-se a utilização de uma fita métrica.  

5.3.2.2 Espessura do vidro 

Quanto à espessura do vidro é necessário verificar se está em conformidade com a espessura 

especificada no projeto e/ou CE e com a respetiva tolerância de fabrico. A tolerância para a espessura 

de fabrico do vidro é função da espessura nominal do painel e do tipo de vidro, encontrando-se indicada 

em diversas normas [63-65]. Segundo a EN 572-8 [58], as tolerâncias da espessura nominal para o 

vidro plano são as referidas no Quadro 5.4. 

Quadro 5.4 – Tolerância máxima admissível para a espessura nominal do vidro plano [58]. 

Espessura nominal do painel de vidro (mm) Tolerância da espessura (mm) 

2,3,4,5 e 6 ± 0.2 

8, 10 e 12 ± 0.3 

15 ± 0.5 

19 e 25 ± 1.0 

Para os vidros laminados, e segundo a norma EN 12543-5 [56], a tolerância da espessura não pode 

superar a soma das tolerâncias dos elementos vítreos que lhe dão origem especificada nas 



 

58 

 

correspondentes normas de produto. Se a espessura do intercalar for menor ou igual a 2 mm soma-se 

uma tolerância de ± 0.1 mm, e se a espessura do intercalar for maior que 2 mm soma-se uma tolerância 

de ± 0.2 mm. 

Para as unidades de isolamento, e segundo a norma EN 1279-1:2004 [57], a espessura real deve ser 

medida entre as superfícies de vidro exteriores da unidade em cada um dos cantos e nos pontos 

centrais junto às arestas. As espessuras medidas não devem ultrapassar a espessura nominal 

fornecida pelo fabricante das unidades de vidro isolante por mais do que as tolerâncias indicadas no 

Quadro 5.5. 

Quadro 5.5 – Tolerâncias máximas para as unidades de isolamento [8,64]. 

Painel 1 (vidro exterior) Painel 2 (vidro interior) 
Tolerância da espessura UI 

(mm) 

Vidro recozido Vidro recozido ± 1.0 

Vidro recozido Vidro temperado ou endurecido ± 1.5 

Vidro recozido (≤6mm) Vidro laminado1 (≤12mm) ± 1.0 

Vidro recozido (> 6mm) Vidro laminado1 (> 12mm) ± 1.5 

Vidro recozido Vidro impresso ± 1.5 

Vidro temperado ou endurecido Vidro temperado ou endurecido ± 1.5 

Vidro temperado ou endurecido Vidro laminado folha plástica ± 1.5 

Vidro temperado ou endurecido Vidro impresso ± 1.5 

Vidro laminado folha plástica Vidro laminado folha plástica ± 1.5 

Vidro laminado folha plástica Vidro impresso ± 1.5 

1 – Aplicável apenas a vidros laminados com dois painéis de vidro recozido e com espessura máxima de 12 
mm em cada painel. 

A inspeção da espessura deverá ser realizada em pontos distintos do vidro, recomendando-se 

medições em pelo menos três pontos distintos. Recomenda-se ainda, que a mesma seja efetuada 

utilizando um paquímetro.  

5.3.2.3 Aspeto visual  

O vidro deverá ser inspecionado de modo a verificar se existe algum tipo de defeito provocado pelo 

manuseamento, armazenagem ou transporte do vidro até à obra (admitindo que os mesmos não 

resultaram de um mau processo de fabrico, que apesar de menos provável, deve ser tido em conta). O 

vidro deve apresentar-se sem imperfeições visíveis, isento de mossas, riscos ou pequenas quebras e 

deve ter um aspeto, cor e brilho uniforme. 

Segundo a norma EN-572-8 [58], o vidro poderá conter defeitos de fabrico distinguindo-se em:  

• Defeitos lunares (pontuais): borbulhas, pontos de sujidade; 

• Defeitos lineares: riscos, arranhões. 

Um defeito lunar (pontual) é um núcleo que é frequentemente acompanhado por um halo de vidro 

deformado (borbulhas, pedras e inclusões). Estes defeitos são classificados, de acordo com a maior 

dimensão (diâmetro ou longitude) do defeito, nas seguintes categorias: (i) defeitos pontuais menores 
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que 0.5 mm e (ii) defeitos pontuais maiores que 0.5 mm. Os primeiros não devem ser considerados. 

Para os restantes, o número de defeitos pontuais admissíveis, varia de acordo dimensão do painel e 

com a categoria do defeito, conforme o indicado no Quadro 5.6. 

Quadro 5.6 - Número de defeitos aceitáveis no vidro plano [58]. 

Categoria do 
Defeito 

Dimensão do 
defeito (mm) 

Dimensão do painel A (m2) 

A ≤ 5 5 < A  ≤  10 10 < A ≤  20 

A  > 0.6 e  ≤ 1.5 Sem limitação 

B1 > 1.5 e ≤ 3.0 1 2 4 

C > 3.0 e ≤ 9.0 Não permitido 1 1 

D > 9.0 Não permitido 

1-   A distância mínima entre defeitos na categoria B não deve ser inferior a 500 mm  

Os defeitos lineares são defeitos que podem encontrar-se no interior do vidro ou à sua superfície, na 

forma de depósitos, marcas ou arranhões que se estendem linearmente e que ocupam uma área 

significativa. Estes defeitos não são permitidos em painéis de vidro plano de qualquer tipo.  

Recomenda-se que a verificação de defeitos visuais seja efetuada em simultâneo com a verificação 

dimensional do vidro.  

5.3.2.4 Dimensão e localização dos furos 

No caso de o vidro ter furos é importante garantir que a dimensão e localização dos furos está em 

conformidade com as definidas em projeto e que respeitam as normas de fabrico. É igualmente 

importante verificar a existência de um tratamento no contorno dos furos de modo a prevenir as 

microfissuras.  

As normas que definem as tolerâncias de fabrico dos furos são a EN12150-1 [16] e a EN1863-1 [55]  

para os vidros temperados e termo-endurecidos, respetivamente (não é recomendada a utilização de 

vidro recozido em vidros para os quais são preconizados furos). Segundo estas normas, o diâmetro 

dos furos não deverá ser menor que a espessura nominal do vidro e a sua posição em relação à aresta, 

ao canto e ao próximo furo varia de acordo com a espessura do vidro. Na Figura 5.5 encontram-se as 

distâncias recomendadas entre o furo e a aresta do painel, entre o furo e o canto do painel e entre dois 

furos. 

 

Figura 5.5 - Distâncias e diâmetro dos furos [11]. 
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As tolerâncias para os diferentes diâmetros dos furos, segundo as normas referidas anteriormente, 

encontram-se no Quadro 5.7. 

Quadro 5.7 - Diâmetro nominal e tolerâncias dos furos [11]. 

Diâmetro Nominal, (mm) Tolerância (mm) 

4 ≤ ≤ 20 ± 1.0 

20 ≤ ≤ 100 ± 2.0 

100 ˂  Sob consulta fabricante 

5.3.2.5 Revestimentos ou capas 

A qualidade dos revestimentos é avaliada de acordo com a norma NP EN 1096 [59], que define, entre 

outros, o método de deposição do revestimento e quais os vidros que podem ser utilizados para a 

produção de vidro revestido. A referida norma, recomenda ainda inspeções em duas zonas distintas do 

painel: (i) na área principal e (ii) na área dos bordos, sendo a área principal um retângulo localizado ao 

centro do painel, com um comprimento e uma largura iguais a 90% do comprimento e de largura do 

painel, conforme ilustra a Figura 5.6. 

 

Figura 5.6- Áreas do painel de vidro (adaptado [59]). 

A inspeção deverá ser realizada por observação em reflexão e transmissão e a uma distância mínima 

de 3 m. A inspeção do vidro com revestimento e/ou capa em reflexão realiza-se observando-se o lado 

que será face exterior do vidro - Figura 5.7 a) -, enquanto que a inspeção em transmissão realiza-se 

observando-se pelo lado que será a face interior do vidro - Figura 5.7 b). Durante esta inspeção, o 

angulo entre a normal à superfície do vidro e a fonte luminosa que atinge os olhos do observador após 

reflexão ou transmissão não deve superar os 30º. 

  

a) Inspeção por reflexão b) Inspeção por transmissão 

Figura 5.7- Condições de inspeção do vidro com revestimento e/ou capas (adaptado [59]). 
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Segundo esta mesma norma os defeitos de aparência são definidos como defeitos de uniformidade ou 

manchas e defeitos pontuais. O defeito de uniformidade são uma ligeira variação visível da cor, em 

reflexo ou transmissão, num vidro ou entre vidros diferentes e o defeito do tipo mancha é um defeito na 

capa maior do que um defeito pontual, normalmente de forma irregular, parcialmente com estrutura 

manchada. Os defeitos pontuais são uma perturbação pontual da transparência visual quando se olha 

através do vidro e do fator de reflexão visual quando se olha para o vidro. Os pontos/orifícios, as 

incrustações e os riscos são os tipos de defeitos pontuais. O ponto é um defeito que normalmente se 

vê mais escuro que o resto do vidro, visto em transmissão; o orifício (do inglês pinhole) é uma ausência 

parcial ou total da capa (nota-se normalmente em relação à capa, quando visto em transmissão); os 

riscos são tipos diferentes de traços, cuja visibilidade depende do comprimento, da profundidade, da 

largura, da posição e da sua disposição; e as incrustações são a acumulação de defeitos muito 

pequenos que dá a impressão de uma mancha. 

Os critérios de aceitação para defeitos em vidro com capas, dependendo do tipo de defeito, tamanho e 

situação, estão identificados no Quadro 5.8 consoante a norma EN1096-1 [59]. 

Quadro 5.8 - Critérios de aceitação de defeitos de vidros com capas. 

Tipo de defeito 
Critérios de aceitação 

Painel/Painel Painel Individual 

Uniformidade/Mancha Admissível desde que visualmente não incomode 

Pontuais 

Não 
aplicável 

Área principal Área de Bordo 

Pontos e 
orifícios  

> 3mm 
> 2mm e < 3mm 

Não Admissível 

Admissível se o numero é inferior ou igual a 1/m2 

Incrustações Não Admissível 
Admissível desde que visualmente 
não incomode 

Riscos 
> 75mm 
< 75mm 

Não Admissível 
Admissíveis desde que separados 
por> 50 mm 

Admissíveis desde que a sua densidade local não 
incomode visualmente 

Quando aplicadas em vidros duplos, as capas podem ser aplicadas em diversas faces do painel, sendo 

as faces internas as mais comuns. Quando aplicadas nas faces internas do painel (face 2 e 3 na Figura 

5.8), e caso seja especificado pelo fornecedor, a capa deve ser desbordada dos limites do painel, de 

modo a assegurar uma boa resistência da segunda junta de selagem ou da barreira de estanquidade. 

É por isso necessário efetuar um controlo visual desta zona de modo a verificar a largura, linearidade 

e regularidade do acerto. 

 

Figura 5.8 – Vidro duplo com capa (adaptado [60]).  
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É importante garantir que todos os vidros de um edifício sejam montados com a capa na mesma 

posição, sob pena de resultarem defeitos visuais significativos e ou irregularidades físicas no 

comportamento da fachada envidraçada. Com tal recomenda-se que os vidros de capas estejam 

identificados, e que se encontre definido qual a face exterior e interior do mesmo. 

5.3.2.6 Outras verificações 

• Verificações para vidros duplos 

Os vidros duplos devem receber uma certificação que garanta a conformidade de vários aspetos de 

fabrico, nomeadamente a durabilidade da selagem do vidro de acordo com a norma NP EN 1279 [57]. 

É igualmente importante verificar se a segunda selagem se encontra uniforme e sem interrupções e 

que as restantes selagens foram fabricadas seguindo as indicações presentes nas guias técnicas 

(ETAG 002 para o caso particular das fachadas em VEC e VEA com vidro duplo). 

• Verificações para vidros temperados 

Na presença de vidros temperados, verificar que os mesmos respeitam os requisitos da norma de 

fabrico EN 12150, e em situações em que é requerido o teste heat soak test (ver capítulo 4.1), verificar 

se o material é acompanhado de relatório técnico, e que este foi executado de acordo com a norma EN 

14179 [61] . 

• Verificações para vidros laminados 

Na presença de vidros laminados, garantir que não existe nenhuma incompatibilidade química 

conhecida entre os intercalares e os materiais selantes com os quais estarão em contato.  

• Verificações para todos os vidros 

Verificar que todas as arestas dos vidros têm o mesmo tipo de tratamento, e que este está de acordo 

com o definido em projeto. Geralmente, sempre que os bordos do vidro estejam à vista devem ser 

roçados sem irregularidades ou polidos. No caso dos vidros laminados o abatimento da aresta deve 

ser realizado em cada folha de vidro individualmente, antes da colagem [8,16]. 

5.3.3 Verificações no armazenamento dos materiais 

Deve-se assegurar que o material é armazenado em condições apropriadas, de modo a garantir a sua 

proteção contra agressões químicas ou mecânicas, evitando assim a sua degradação.  

No local de obra, os materiais deverão ser armazenados ao abrigo da humidade, do sol e de poeiras 

exteriores ou outras poeiras abrasivas. O armazém deverá ser coberto, seco e bem ventilado de modo 

a proteger os materiais das intempéries e de variações bruscas do clima (temperatura e humidade). O 

local de armazenamento deve estar sempre limpo e organizado de modo a permitir a circulação e 

acesso. 

No caso do material vidro, a zona de armazenagem deverá estar o mais próximo possível do 

equipamento de transporte vertical (gruas ou andaimes) de modo a prevenir acidentes. Os vidros que 

apresentarem vestígios de humidade devido a variações de temperatura durante o transporte, devem 
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ser limpos e secos antes do armazenamento. Os cavaletes destinados a receber os vidros devem estar 

forrados com materiais macios (ex.: feltro ou neoprene), ambos em bom estado, isentos de matérias 

biológicas, e devem ter uma inclinação de aproximadamente 6% em relação à vertical. 

Os vidros ao serem colocados sobre os cavaletes devem conter separadores entre eles (ex.: papel, 

pastilhas de cortiça, borrachas, entre outros), e devem ser empilhados de forma homogénea em termos 

de dimensões, não devendo exceder os 30 cm de espessura.  

No caso de dimensões heterogéneas, o vidro deverá ser empilhado do maior para o menor tamanho, 

colocando o maior no fundo do lote. Deve evitar-se o contacto do vidro com elementos duros ou 

metálicos, sendo tanto mais perigosos quanto mais próximos estiverem das arestas ou cantos dos 

vidros. Deste modo, sempre que possível, deve procurar-se uma proteção perimetral sobre todas as 

arestas.  

Caso o armazenamento do vidro seja no exterior deverá ser coberto com toldos. O armazenamento por 

lotes debaixo de sol é proibido devido ao facto de originar roturas térmicas, fissuras e alterações 

superficiais nos vidros [33] (ex: manchas de irisação - a condensação entre os painéis de vidro, devido 

à falta de controlo de humidade ou à falta da colocação de separadores entre os vidros, inicia uma 

reação química de corrosão na superfície do vidro que têm um aspeto semelhante a um arco-íris [7,69]). 

 

Figura 5.9 – Mancha de irisação [62] 

Todos os materiais devem estar identificados, separados por lotes e devem ainda ser respeitadas as 

regras de armazenamento indicadas pelo fabricante.  

5.4 Verificações durante a execução da fachada 

5.4.1 Verificações gerais 

5.4.1.1 Condições do local da instalação 

As condições ambientais locais devem ser adequadas à instalação do vidro, em particular, o vento deve 

ser moderado, deve haver preferencialmente ausência de chuva e uma exposição solar adequada aos 

trabalhos a realizar durante a aplicação da fachada. 
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O local de trabalho de terceiros deverá ser afastado da zona de envolvência da fachada de modo a 

proteger, por um lado, os materiais a serem aplicados (de poeiras, manchas ou salpicos com origem 

noutros trabalhos), e por outro, trabalhadores alheios à execução da fachada (da queda de materiais 

quando o vidro é movimentado em altura); 

Finalmente, a zona de envolvência da fachada deve apresentar-se limpa e organizada. 

5.4.1.2 Fiscalização dos trabalhos 

É importante verificar que os trabalhos estão a ser fiscalizados de maneira adequada de modo a garantir 

que o projeto está a ser respeitado e as regras estão a ser cumpridas. Os supervisores têm de estar 

presentes em obra e têm de ser conhecedores do projeto, bem como das boas práticas para sua 

execução. 

5.4.2 Verificações para fachadas-cortina tradicional em montante-travessa 

5.4.2.1 Estrutura portante 

Para a concretização das fachadas-cortina tradicional é fundamental verificar a existência e estado de 

todas as peças de amarração necessárias e previstas, que deverão estar isentas de riscos, moças ou 

danos superficiais. Deve-se também verificar a existência de marcações para todas as peças de 

amarração, assim como a sua justa posição altimétrica e de profundidade em relação a um plano de 

referência. É importante que as peças de amarração sejam corretamente fixadas, sendo por isso 

fundamental verificar que o seu posicionamento (com auxílio de uma fita métrica ou de um laser) e o 

seu momento de aperto (com auxílio de uma chave dinamométrica) estão em conformidade com o 

preconizado em projeto e que existe uma proteção galvânica corretamente realizada. 

5.4.2.2 Instalação dos montantes às peças de amarração 

Na instalação dos montantes às peças de amarração será necessário verificar e controlar as ligações 

aparafusadas. Deverá ainda verificar-se se a posição altimétrica e de profundidade dos montantes 

instalados, em relação ao plano de referência, está em conformidade com o projeto, sendo 

preponderante a verificação na instalação do primeiro montante (montante de arranque). Na ligação 

entre montantes é ainda necessário verificar se as juntas para as dilatações verticais estão uniformes 

e conforme o definido em projeto.  

5.4.2.3 Fixação das travessas aos montantes 

Nesta fase deverá ser verificado e controlado todas as ligações aparafusadas, bem como as juntas 

entre montantes e travessas de modo a garantir que estas estão uniformes e conforme o definido do 

projeto. 
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5.4.2.4 Instalação de vedantes nos perfis 

Posteriormente à montagem dos montantes e travessas, deverá proceder-se à aplicação das borrachas 

vedantes (EPDM) nos perfis. Nesta fase é importante garantir que ocorre uma aplicação correta em 

todos os perfis e ao longo de todo o perímetro, e em particular, garantir que nas zonas mais sensíveis, 

juntas de ligação entre perfis e cantos, se aplica cola apropriada, de modo a garantir a estanquidade 

do sistema.  

5.4.2.5 Instalação dos calços  

Os calços de apoio, que geralmente são em material polimérico (poliamida), têm a função de sustentar 

o peso do vidro, sendo colocados entre a extremidade do vidro e o fundo da calha do perfil. A distância 

entre o eixo dos calços e o bordo do vidro deve ser estar preconizado em projeto Deve, por isso, 

verificar-se a distância entre o eixo dos calços e o bordo do vidro, e que o material utilizado para esta 

função está em conformidade com o preconizado em CE/projeto. 

5.4.2.6 Instalação do vidro sequencialmente  

Na aplicação do vidro na fachada, este deve ser instalado de modo seguro, através de ventosas e se 

necessário recorrendo a plataformas elevatórias.  

Antes da sua instalação deverá verificar-se que o vidro não apresenta anomalias e que este se encontra 

limpo, sendo recomendável confirmar o lado exterior do vidro (a aplicação da ventosa será pelo lado 

exterior do vidro). Durante a sua instalação é recomendável que existam operadores em ambos os 

lados do vidro e que este, após colocação, fique seguro por um grampo de retenção temporário de 

modo a evitar a sua queda.  

5.4.2.7 Fixação do perfil pressor e das tampas embelezadoras 

Os perfis pressores deverão ser apertados com os momentos de aperto previstos no sistema e com as 

ferramentas adequadas. Os perfis pressores, geralmente já têm aplicadas as borrachas vedantes 

(EPDM), no entanto deverá verificar-se que estas se encontram bem aplicadas e sem anomalias. Após 

a colocação dos perfis pressores colocam-se as tampas embelezadoras, sendo importante verificar se 

estas são bem colocadas. 

5.4.3 Verificações para fachadas-cortina tradicional modulares 

Na execução das fachadas-cortina tradicionais com o processo construtivo modular, como mencionado 

no capítulo 3.1.5.2, os módulos são previamente montados em fábrica. Neste sentido, o plano de 

inspeção e ensaios para estas fachadas deve incluir: (i) as verificações apresentadas no capítulo 5.4.2, 

nomeadamente 5.4.2.4, 5.4.2.5, 5.4.2.6, 5.4.2.7, realizadas em fábrica e (ii) as verificações a realizar 

em obra que a seguir se descrevem. 
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5.4.3.1 Estrutura portante 

Na estrutura portante (ex.: laje de betão) deverá verificar-se a existência de marcações para todas as 

peças de amarração, assim como verificar a justa posição altimétrica e de profundidade das marcações. 

As peças de amarração deverão ser inspecionadas de modo a verificar se contêm riscos, moças ou 

danos superficiais. As peças de amarração são geralmente elementos metálicos em L (cantoneiras) 

com furos ovalizados, que permitem a afinação planimétrica. A localização em profundidade destas 

peças em relação ao plano de referência deverá ser verificado com auxílio de uma fita métrica ou de 

um laser. Após esta verificação, é necessário garantir que as peças de amarração são bem 

aparafusadas, com o torque correto - Figura 5.10. O controlo das ligações aparafusadas deverá 

realizar-se com auxílio de uma chave dinamométrica. 

   

Figura 5.10 - Montagem das peças de amarração [63]. 

No caso de peças de amarração em ferro, verificar se existe uma proteção galvânica corretamente 

realizada em todos os elementos, de modo a prevenir a corrosão precoce nas peças. 

5.4.3.2 Instalação dos módulos  

Antes da colocação de cada módulo deverá ser realizada uma inspeção visual, de modo a verificar se 

existem anomalias devidas ao armazenamento e transporte. Após esta verificação deverá realizar-se 

a limpeza do módulo, nomeadamente o vidro, verificando se a identificação do módulo está de acordo 

com o local a colocar. 

A colocação dos módulos inicia-se com a instalação do denominado “módulo de arranque” que irá servir 

de apoio e orientação para os restantes. É por isso necessário garantir que a sua posição vertical e 

horizontal, bem como a sua localização em profundidade, estão conforme projeto de execução. Estas 

verificações deverão ser efetuadas com auxílio de um laser, e posteriormente repetidas em todos os 

módulos. À medida que as fixações forem executadas, deve efetuar-se um controlo do torque e, caso 

seja necessário, fazer os ajustes adequados. Esta inspeção deverá ser executada com auxílio de uma 

chave dinamométrica. 

Quando os módulos se encontram no interior da laje, caso seja possível, deverão ser erguidos da sua 

posição de armazenamento, com a face do vidro voltada para cima, evitando assim, possíveis danos. 
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A sua rotação deverá ser efetuada no exterior, onde existe mais espaço para efetuar manobras - Figura 

5.11.  

   

Figura 5.11 - Colocação do módulo através do interior da laje, com a face do vidro voltada para cima [64]. 

Caso não seja possível, a posição de repouso do vidro poderá ser com a face do vidro voltada para 

baixo, garantido que o mesmo se encontra protegido do contacto com outros materiais, em especial 

metálicos. Este deverá estar apoiado em barrotes de madeira ou “skates” do mesmo material, sendo o 

último caso o mais recomendado, já que agiliza o processo de montagem. 

  

Figura 5.12- Colocação do módulo através do interior da laje, com a face do vidro voltada para baixo. 

O momento de instalação do módulo exige a presença de um número significativo de operacionais (é 

durante esta operação que ocorrem a maioria dos acidentes): parte da equipa efetua a fixação na laje 

inferior, e os restantes membros efetuam a fixação na laje superior, garantindo o alinhamento do 

módulo na parte da peça de amarração e na junção do sistema macho-fêmea. 

A ligação dos módulos entre si é garantida, geralmente, através de um sistema macho-fêmea. Uma vez 

efetuada, é necessário verificar que o encaixe foi executado de maneira correta, de modo a garantir 

uma vedação eficiente e sem danos para os materiais.  
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5.4.3.3 Selagem da fachada  

Após a instalação de todos os módulos de um piso, deverá verificar-se que a conexão entre os módulos, 

principalmente na zona junto ao encaixe macho-fêmea, é bem efetuada e com o material definido (ex.: 

silicone, EPDM) e que está em conformidade com o preconizado no projeto, garantindo a 

estanqueidade do sistema na parte superior do módulo - Figura 5.13. A instalação dos módulos no piso 

superior só poderá ser realizada após a realização deste procedimento. 

  

a) b) 

Figura 5.13 - Selagem dos módulos a) com silicone [63] b) com EPDM. 

5.4.4 Verificações para fachadas de vidro exterior colado 

As fachadas em VEC são construídas pelo método construtivo montante-travessa ou pelo método 

construtivo modular. Neste sentido, o plano de inspeção e ensaios para estas fachadas deve incluir: (i) 

as verificações apresentadas nos capítulos 5.4.2 (nomeadamente 5.4.2.1, 5.4.2.2, 5.4.2.3) para o 

método construtivo montante-travessa e 5.4.3 para o método construtivo modular, (ii) evidências do 

controlo da qualidade da ligação colada, em fábrica, que a seguir se descrevem e (iii) o controlo na 

instalação do módulo e selagem da fachada. 

5.4.4.1 Ensaios a realizar no procedimento de colagem 

Dada a responsabilidade estrutural do sistema de colagem do sistema VEC, recomenda-se que o 

projeto de execução destes sistemas seja acompanhado de um plano obrigatório e completo de 

inspeção e ensaios de validação e aferição de desempenho, e que a construção dos mesmos seja 

efetuada por técnicos devidamente qualificados na técnica e nos materiais. Recomenda-se igualmente 

que fabricantes, fornecedores ou as empresas executantes que efetuam a colagem estrutural, estejam 

munidos de um sistema de controlo da qualidade rigoroso.  

Para silicones de dois componentes, recomenda-se a realização dos seguintes ensaios: 

• Ensaio de proporção de misturas, que permite aferir se a proporção dos componentes da 

mistura é a correta; 

• Ensaio de mármore, que permite aferir se a mistura é homogénea. Na Figura 5.14 encontra-se 

um exemplo de um teste positivo e negativo, sendo evidente verificar no teste negativo a 
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presença de listas brancas, ou mármore cinza claro, o que significa que a mistura não é 

homogénea; 

  

Figura 5.14 – Exemplo de um ensaio de mármore positivo (à esquerda) e negativo (à direita) [65]. 

• Ensaio da borboleta (semelhante ao anterior, mas testado num cordão maior) - Figura 5.15. 

  

Figura 5.15 – Exemplo de um ensaio da borboleta positivo (à esquerda) e negativo (à direita) [65]. 

• Ensaio do tempo de vida da mistura ou teste do copo, que permite aferir o tempo de vida da 

mistura indicada pelo fabricante. Na Figura 5.16 encontra-se um exemplo do teste do copo, 

onde o tempo de vida da mistura ainda não foi atingido (à direita) e outro exemplo onde foi 

atingido (à esquerda). 

  

Figura 5.16 – Exemplo de ensaio do tempo de vida da mistura positivo (à esquerda) e negativo (à direita) [65]. 
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A mistura dos dois componentes deve ser efetuada de forma controlada, e a sua aplicação requer mão-

de-obra qualificada, devendo, por isso, evitar-se a sua aplicação em obra [7]. 

Para silicones de um componente, recomenda-se a realização do seguinte ensaio: 

• Ensaio do tempo de formação da pele e do tempo de cura ao toque, que permitem confirmar 

os valores do tempo de formação da pele e do tempo de secagem ao toque indicados pelo 

fabricante (o tempo de vida e o tempo de cura destes materiais depende, frequentemente, das 

condições de humidade e temperatura, tanto do substrato como do meio). A Figura 5.17 ilustra 

o teste de formação de pele, sendo visível no teste negativo a existência de resíduos no dedo 

(à direita) e no teste positivo a não existência de resíduos no dedo (à esquerda) provando que 

o tempo de pele foi atingido. 

  

Figura 5.17 – Exemplo de ensaio do tempo de formação da pele positivo (à esquerda) e negativo (à direita) [65]. 

Para ambos os tipos de silicones, recomenda-se a realização dos seguintes ensaios: 

• Ensaio de dureza Shore A; 

• Ensaio de adesividade entre o silicone e o vidro, e entre silicone e o alumínio (ou outro material 

utilizado nas armações); 

• Ensaio de aderência, por tração ou em provetes-H; 

• Ensaio de descolagem. 

O objetivo do ensaio de descolagem é identificar juntas que não foram adequadamente preenchidas, 

possivelmente em resultado de um desenho de junta complexo. Na Figura 5.18 verifica-se um teste de 

descolagem positivo (à esquerda) onde é evidente uma boa adesividade e um teste de descolagem 

negativo (à direita) onde se verifica uma falha de adesividade. 

  

Figura 5.18 – Teste de descolagem positivo (à esquerda) e negativo (à direita) [65]. 



 

71 

 

Todos os ensaios deverão ser realizados em ambiente controlado, e deverá ser registada a humidade 

e temperatura durante o ensaio, dado que têm influência significativa nos resultados. 

Para além da realização dos ensaios anteriormente referidos, deverá também realizar-se uma inspeção 

visual do módulo, de modo a evitar erros na instalação e aplicação dos silicones [65].  

Finalmente, a profundidade e a altura do silicone deverão estar em conformidade com o definido em 

projeto e/ou conforme os critérios indicados na ETAG 002 (ver capítulo 3.1.3). 

5.4.4.2 Instalação do módulo 

Neste sistema os vidros são colados em fábrica e enviados em módulos (subestrutura mais vidro) para 

a obra sendo por isso de extrema importância a realização dos testes em fábrica, assim como 

verificação das evidências desses mesmos testes. 

Em obra, antes da aplicação do módulo deverá realizar-se uma inspeção visual de modo a verificar a 

presença de anomalias provenientes do transporte e armazenamento. Todos os elementos 

pertencentes ao módulo deverão ser inspecionados, nomeadamente o silicone estrutural. Para este 

último, deverá realizar-se um controlo dimensional (espessura e altura), garantindo que estas 

dimensões estão em conformidade com o definido em projeto. A junta de silicones não poderá 

apresentar vestígios de bolhas ou efeitos de mármore, e deverá ter um correto enchimento. 

Recomenda-se ainda verificar a correta instalação da fita espaçadora, dos vedantes, dos calços, das 

peças de suporte do peso próprio (se aplicável) e das peças de segurança em caso de perda de 

aderência (se aplicável). 

Caso existam dúvidas em algum destes aspetos, recomenda-se a desmontagem de um módulo 

escolhido de forma aleatória, de modo a efetuar as referidas verificações e aferir a qualidade final. 

Após a verificação do módulo, este será fixado à estrutura portante por intermédio de ligações 

mecânicas, sendo por isso importante verificar que estas foram realizadas em conformidade com o 

preconizado em projeto e que houve um controlo e verificação das ligações aparafusadas, quer seja 

no sistema construtivo travessa-montante quer seja no sistema construtivo modular. 

5.4.4.3 Selagem da fachada 

Para dar início à selagem da fachada é necessário garantir que a zona envolvente está limpa e isenta 

de poeiras, e de que não ocorrerão, em simultâneo, outros trabalhos que promovam a existência de 

poeiras no ar. Posteriormente deverá ser garantida a limpeza entre as juntas de vidro de modo a ficarem 

limpas e desengorduradas. Após estas (juntas entre vidros) se encontrarem secas deverá ser aplicado 

uma fita protetora nas áreas adjacentes, de modo a assegurar uma linha de colagem. 

A aplicação do selante deverá ser efetuada pelo exterior da fachada, sendo que a limpeza do excesso 

de selante deverá ser efetuada o mais rápido possível após a aplicação e respeitando o tempo de 

trabalhabilidade indicado pelo fabricante. Após o término deste processo, os cordões de selante devem 

estar em repouso até a cura total - Figura 5.19. 
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O selante deverá estar em conformidade com o preconizado em projeto/CE e no local deverá ser 

testado o tempo de cura, uma vez que as condições de temperatura ambiente, temperatura do vidro e 

humidade, poderão influenciar significativamente o processo. Para o efeito, será importante consultar 

a ficha técnica do produto e respeitar as suas indicações, em particular, verificar a profundidade e 

largura admissíveis da junta. Caso sejam utilizados fundos de junta a compatibilidade entre este 

material e o silicone deve ser testada. 

 

Figura 5.19 - Selagem da fachada VEC [66]. 

5.4.5 Verificações para fachadas de vidro exterior agrafado 

5.4.5.1 Estrutura portante 

Para as fachadas de fixação pontual em VEA deverá verificar-se na estrutura portante a existência de 

todos os furos necessários e previstos, bem como verificar a sua cota altimétrica, de modo a prevenir 

desvios que comprometam a execução da fachada. A verificação da justa posição altimétrica e de 

profundidade deverá ser feita em relação a um plano definido. Este tipo de controlo poderá ser feito 

pela cota exterior do plano formado pela estrutura metálica, através de equipamentos de medição laser 

e sensores óticos de leitura de feixe que permitam a verificação dos níveis e prumos. 

5.4.5.2 Instalação dos parafusos conectores 

Durante a instalação dos parafusos conectores, recomenda-se verificar se cada um é colocado 

conforme referência nas posições definidas em projeto, tendo em atenção a posição individual de cada. 

O aperto definitivo deve ser realizado com uma ferramenta de aperto mecânico e devendo estar 

disponíveis, quando necessário, plataformas elevatórias articuladas para a elevação dos operacionais. 

5.4.5.3 Instalação dos tirantes e bielas 

Os tirantes e bielas devem ser instalados respeitando as referências individuais de cada um - Figura 

5.20. Nesta fase será necessário garantir que o posicionamento das bielas está em conformidade com 

o projeto e que nenhum tirante se encontra torcido segundo o seu próprio eixo. 
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Figura 5.20 – Instalação dos tirantes e bielas (cedido por [59]). 

Durante a instalação, deverá ter-se em atenção as linhas horizontais e verticais na zona em que os 

tirantes se cruzam. Nestas zonas, deve constatar-se que o cruzamento dos tirantes é simétrico. Na 

Figura 5.21 apresenta-se um exemplo da simetria dos tirantes. Para os cabos horizontais, se o cabo 

interior (vermelho) passa na zona superior em relação ao cabo exterior (preto), posição relativa que 

deverá ser mantida em toda a largura da fachada; para os cabos verticais (tomando como referência o 

exterior da fachada), se o cabo interior (vermelho) passa do lado direito do cabo exterior (preto) na zona 

inferior, deverá manter a posição relativa na zona superior).  

 

Figura 5.21 – Exemplo de simetria nos cabos (cedido pela empresa Cruz de Oito) 

De seguida, os tirantes deverão ser tracionados até à “tensão 0” (ou seja, devem ser “esticados” até 

deixarem de estarem frouxos ao toque, isto é, sem encurvadura primária de instalação), sendo 

necessário um controlo referente ao posicionamento das bielas. Após este controlo os tirantes devem 

ser tensionados até aos valores estabelecidos em projeto, sendo novamente necessário garantir que 
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as bielas se mantêm na posição definida. A tensão deve ser verificada através de um tensiómetro - 

Figura 5.22 - adequado aos esforços e diâmetro dos cabos em questão. 

 

Figura 5.22 – Tensiómetro [67]. 

De modo a agilizar este procedimento poderão ser colocadas fitas sinalizadoras de cor nos tirantes, de 

modo a que estes fiquem visíveis para os operacionais e evitando assim possíveis danos ou acidentes 

(ex.: operacionais irem contra aos tirantes por não estarem sinalizados).  

5.4.5.4 Instalação das aranhas 

A instalação das aranhas na estrutura portante deve ser conforme referenciado nas peças desenhadas 

de projeto. Nesta fase é importante que exista um controlo dimensional em profundidade das aranhas, 

de modo a regular a distância destas à estrutura portante e à localização do vidro, assim como o correto 

nivelamento dos braços após o aperto final.  

5.4.5.5 Instalação calha remate inferior ou superior 

As ligações superiores e inferiores do vidro são geralmente realizadas por uma cantoneira em U fixa à 

cobertura e/ou pavimento. Aquando da instalação da calha de remate inferior - Figura 5.23 - deve haver 

um controlo da cota altimétrica e da posição em profundidade. Esta calha define o plano exterior e não 

pode ser regulada em momento futuro. Recomendam-se os mesmos controlos para a calha superior. 

 

Figura 5.23 - Calha de remate inferior. 
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5.4.5.6 Instalação dos vidros  

Antes da aplicação, deverá verificar-se se o vidro está limpo e se não apresenta outras anomalias, e 

se as roscas das rótulas estão em boas condições. De seguida, serão colocadas o número de rótulas 

necessárias em cada vidro, sendo que o parafuso da rótula e pelo menos a primeira anilha, são 

colocadas no painel pelo lado exterior. Pelo lado interior deverá ser colocada a anilha interior e os 

restantes elementos do sistema - Figura 5.24. Contudo o sistema poderá variar de fabricante para 

fabricante, sendo de extrema importância respeitar as instruções do mesmo. Nesta fase é importante 

garantir que o vidro está sempre em contacto com materiais intermédios e macios e nunca com o aço. 

 

Figura 5.24 - Colocação da rótula no vidro (cedida por [52]). 

Ao fixar as rótulas ao vidro, estas devem ser aparafusadas com um torque entre 10 N/m a 15 N/m e, 

após o aperto final, quando previsto pelo fabricante, deverá colocar-se uma gota de cola. Nesta fase 

deverá realizar-se um controlo das ligações aparafusadas, com auxílio de umas chaves dinamométricas 

conforme ilustra a Figura 5.25. 

 

Figura 5.25 - Controlo das ligações aparafusadas com auxílio das chaves dinamométricas. 

O conjunto vidro mais rótulas deverá ser transportado até ao local de instalação com auxílio de uma 

grua móvel, sendo altamente recomendável a utilização de ventosas - Figura 5.26. 
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Figura 5.26 - Utilização da grua móvel e de ventosas na instalação dos vidros (cedida por [52]). 

As rótulas deverão ser ligadas às aranhas pela ligação mecânica prevista no sistema, sendo 

recomendável verificar que as primeiras rótulas a serem ligadas às aranhas são as rótulas superiores 

dos painéis. Para a instalação do conjunto vidro mais rótulas é aconselhável que estejam operacionais 

do lado de dentro e do lado de fora da fachada, assim como em ambos os lados do vidro.  

Após a instalação do vidro deve verificar-se o nivelamento e a posição do mesmo, de modo a garantir 

que este foi bem instalado. Aquando da instalação do vidro seguinte deverá garantir-se também que a 

junta estabelecida e prevista está em conformidade com o definido no projeto (os valores 

recomendados pelo LNEC para juntas perimetrais variam entre 10 a 15 mm). 

5.4.5.7 Selagem da fachada 

Antes do início dos trabalhos de selagem da fachada, é necessário garantir que a zona envolvente está 

limpa e isenta de poeiras, e de que não ocorrerão, em simultâneo, outros trabalhos que promovam a 

existência de poeiras no ar.     

Para dar início à selagem, será necessário efetuar uma limpeza das juntas entre os vidros, que deverão 

ficar limpas e desengorduradas. Posteriormente, e após os vidros se encontrarem secos, deverá 

colocar-se uma fita adesiva protetora nas áreas adjacentes à junta mecânica, de modo a assegurar 

uma linha de colagem perfeita.  

Deverá ser testado o tempo de cura do silicone, no local, uma vez que as condições de temperatura 

ambiente, temperatura do vidro e humidade, poderão influenciar significativamente o processo. Para o 

efeito, será importante consultar a ficha técnica do produto e respeitar as suas indicações, em particular, 

verificar a profundidade e largura admissíveis da junta. Caso sejam utilizados fundos de junta a 

compatibilidade entre este material e o silicone deve ser testada. 

A aplicação do silicone, sempre que possível, deverá ser efetuada pelo interior e exterior em 

simultâneo. Tanto o acabamento como a limpeza das ferramentas e das áreas limítrofes da junta devem 

ser efetuados o mais rápido possível após a aplicação e respeitando o tempo de trabalhabilidade 
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indicado pelo fabricante. Após o término deste processo os cordões de silicone deverão estar em 

repouso até à sua cura total.  

5.4.5.8 Tensão dos cabos 

Após estas operações deverá verificar-se os tirantes e bielas por inspeção visual ou toque. Deverá 

verificar-se que os tirantes se encontram tensos e que estão conforme os valores estabelecidos com 

os respetivos desvios admissíveis. 

5.5 Verificações após a execução da fachada 

5.5.1 Garantir a limpeza total da fachada 

Após a execução da fachada, e findos todos os trabalhos, deverá garantir-se a limpeza de todos os 

vidros e outros elementos (ex.: peças, perfis, entre outros) pertencentes à fachada. É igualmente 

importante garantir que para os diferentes tipos de materiais são utilizados produtos de limpeza 

adequados.   

Nos casos em que as juntas são preenchidas, deve-se assegurar que o excesso de material de 

preenchimento de juntas, que eventualmente tenha ficado no vidro ou em outro material, seja retirado.  

5.5.2 Teste de estanquidade da fachada 

Após a execução da fachada, a realização de um ensaio de estanquidade à água torna-se 

preponderante na identificação de infiltrações/perda de estanquidade da fachada. A norma EN 

13051:2001 [68] define os procedimentos deste ensaio que tem como princípio a aplicação de uma 

quantidade constante e contínua de água por um determinado tempo pelo exterior da fachada, 

possibilitando assim a identificação de zonas com infiltrações - Figura 5.27. Considera-se que o sistema 

perde estanquidade quando são visíveis sinais de presença de água no interior da fachada. 

 

Figura 5.27 – Ensaio de estanquidade [69]. 
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A realização deste teste deverá ter como prioridade zonas sensíveis da fachada (ex:. junto aos 

vedantes/selantes). Com a realização deste teste será possível retificar as zonas com infiltrações, 

melhorando assim a qualidade final da fachada. 

5.5.3 Plano de manutenção e inspeção das fachadas 

A realização de operações de manutenção dos edifícios, em geral, e das fachadas, em particular, é 

fundamental de forma a garantir a sua qualidade e desempenho, assim como para aumentar o seu 

tempo de vida útil. Contudo, verifica-se que nem sempre é estabelecido um plano de manutenção das 

fachadas, onde se descreva com rigor quais as operações de manutenção a realizar e com que 

regularidade. Tampouco é corrente a definição de um conjunto de inspeções e ensaios que procurem 

avaliar a evolução do desempenho da fachada. Como resultado, constata-se que a manutenção das 

fachadas nem sempre é realizada de forma adequada.  

A frequência de limpeza das fachadas envidraçadas é função do meio envolvente. Contudo recomenda-

se que seja efetuada uma limpeza profunda semestralmente. A limpeza dos vidros deve ser efetuada 

utilizando meios de limpeza não abrasivos e com reduzido teor alcalino, não utilizar ácido fluorídrico ou 

fosfórico (são corrosivos para a superfície do vidro), nem agentes ácidos ou de limpeza de outros 

elementos, (ex.: evitar o contato com o vidro dos agentes para a limpeza do caixilho metálico ou 

polimérico).  

O plano de inspeções deverá incluir um controlo geral da fachada, identificando se as condições de 

desempenho da fachada se mantêm. Recomenda-se a verificação das seguintes situações: 

• Semestralmente deverá ser realizada uma verificação visual pelo exterior da fachada de modo 

a identificar situações anómalas, o estado dos vidros, escorrimentos de corrosão, degradação 

dos remates, etc; 

• Quinquenalmente deverá ser realizada uma verificação ao estado dos silicones, borrachas 

(EPDM), vidro e materiais metálicos. 

 



 

79 

 

6 Conclusões e perspetivas de desenvolvimentos futuros 

6.1 Conclusões 

O presente trabalho teve como objetivo desenvolver uma metodologia de controlo da qualidade na 

execução de fachadas em vidro. Com esse intuito, para além da consulta bibliográfica especializada, 

foram efetuadas várias entrevistas, de modo a conhecer a opinião e indicações gerais tidas em conta 

pelas diversas entidades envolvidas nos processos, nomeadamente fabricantes de materiais e 

construtoras de fachadas em vidro de modo a aferir quais as melhores práticas e os tipos de controlo 

da qualidade que já existem. Como tal, as orientações e recomendações de controlo da qualidade na 

execução de fachadas em vidro enunciadas nesta dissertação são suportadas pela normalização em 

vigor e pela experiência.  

De modo a agilizar e a tornar eficiente o acompanhamento em obra das várias atividades do processo 

de execução das fachadas em vidro foram realizadas dez fichas de verificação de controlo da qualidade 

repartidas por quatro diferentes fases em obra: 

I. Antes do início da obra; 

II. Aquando da receção dos materiais em obra;  

III. Durante a execução/instalação;  

IV. Verificações finais. 

Para a primeira fase, antes do início da obra, existe uma ficha de verificações de âmbito geral, que 

inclui, entre outras, verificações a realizar no projeto de fachadas, nos equipamentos utilizados e no 

caderno de encargos. 

Na segunda fase, aquando da receção dos materiais em obra, existem três fichas de verificações. A 

primeira ficha é referente às verificações gerais a efetuar nos materiais; na segunda ficha detalham-se 

as verificações a efetuar no vidro, nomeadamente a dimensão e espessura, o aspeto visual, a dimensão 

e localização dos furos, o revestimento/capas, entre outros; e a terceira ficha refere-se às verificações 

gerais a realizar no acondicionamento e armazenamento dos materiais. 

Para a terceira fase, durante a execução/instalação das fachadas envidraçadas, existe uma ficha 

verificações gerais comum a todas as fachadas e quatro fichas de verificações específicas para as 

diferentes fachadas: fachadas-cortina tradicional em montante-travessa, fachadas-cortina tradicional 

modulares, fachadas de vidro exterior colado e fachadas de vidro exterior agrafado.  

Para a última fase, verificações finais, existe uma ficha de verificações de âmbito geral e comum a 

todos os sistemas de fachadas. 

As fichas de verificação e controlo da qualidade fornecem a informação necessária para que se proceda 

às inspeções em obra, e traduzem todas as observações que asseguram a conformidade dos 

elementos produzidos e simultaneamente garantem a qualidade da construção. Estas incluem os 

pontos a verificar, a frequência da verificação, o método de controlo, o critério de aceitação e o 

responsável pela verificação. O controlo da qualidade em obra deve ser realizado quando as atividades 

estão a decorrer, de modo a ser possível a correção de possíveis não conformidades no momento. 
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Além das fichas de verificação de controlo da qualidade foi também efetuada uma ficha de não 

conformidades e uma ficha de observações e registo. A ficha de não conformidades é um documento 

que evidencia as não conformidades, sendo possível identificar/definir o problema e a sua causa mais 

provável. Nesta ficha é possível também registar um plano de ação, identificando as medidas a tomar 

assim como o prazo para a sua realização. A ficha de observações e registos visa registar as 

verificações a efetuar com as amostragens definidas, tendo também um campo onde se podem colocar 

observações ou comentários aos procedimentos.  

Concluída a obra devem arquivar-se adequadamente todos os elementos de registo de modo a que 

futuramente possam ser consultados.  

A qualidade na construção representa um tema amplamente discutido no setor. De realçar que os 

prazos apertados são cada vez mais uma constante no sector da construção, sendo que este fator 

pode condicionar a correta aplicação das técnicas de execução, com especial incidência nos tempos 

de espera entre atividades (exemplo: tempo de cura do silicone). 

A implementação do controlo da qualidade e a utilização das fichas de verificação pode ser vantajosa, 

na medida em que sintetiza os procedimentos e verificações a efetuar antes, durante e depois da 

execução das fachadas de vidro, não evolvendo custos elevados, o que pode proporcionar importantes 

ganhos, como o aumento da qualidade da construção, a diminuição de possíveis anomalias e a 

diminuição do tempo de construção. A utilização de um controlo da qualidade como o proposto nesta 

dissertação leva a que se executem fachadas envidraçadas com maior qualidade e eficiência sem 

acréscimos de custos e com um menor número de patologias associadas à fachada ao longo da vida 

útil do edifício. 

6.2 Perspetivas de desenvolvimentos futuros 

No seguimento deste trabalho, e para um aprofundamento do conhecimento sobre o controlo da 

qualidade em fachadas de vidro aplicado em obra, propõem-se como desenvolvimentos futuros: 

• Aplicação das fichas de controlo da qualidade apresentadas a caso de estudo prático; 

• Criação de fichas controlo da qualidade adaptados a outros sistemas de fachadas em vidro, 

nomeadamente com outros tipos de ligações. Exemplo: fixações por aperto (as fixações por 

grampos e as fixações aparafusadas) e as ligações coladas por adesivos estruturais. 

• A manutenção das fachadas em vidro é fundamental e como tal seria interessante elaborar 

fichas de verificações pormenorizadas para o controlo da qualidade na manutenção das 

fachadas de vidro, onde fossem descritas as operações de manutenção a realizar, assim como 

a frequências destas.  

• Listagem das principais não conformidades verificadas através das fichas de controlo da 

qualidade de modo a identificar quais os principais problemas, para posteriormente definir 

medidas corretivas e um plano de ações para cada não conformidade. 
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Controlo da qualidade de fachadas em vidro. Fachadas-cortina e fachadas em vidro exterior agrafado – Fichas de controlo da qualidade                 Anexos 

I 

 

8.1 FCQ A1- Aspetos gerais a verificar antes do início da obra 

Fichas de controlo da qualidade: A-1 A - Verificações antes do início da obra 

Obra/ Código interno: Tipologia de fachada verificada: 

Código externo (Cliente): Designação da fachada: 

1. Aspetos a verificar antes do início da obra 

Legenda: C-Conforme; NC- Não conforme; NA- Não se aplica; MC- Método de Controlo; Doc.- Documental; D-Dimensional; V-Visual; FNC – Ficha de não conformidade  
 

Pontos a Verificar C NC NA 
Controlado 
por:/Data: 

MC Critérios de aceitação Frequência Nota: 

1.1. Geral       
 V 

Doc. 

Todos os trabalhos estão devidamente planeados, documentados e cumprem todas as regras de segurança 
associadas. Todas as verificações a efetuar, em obra, devem ser realizadas por pessoas com capacidades 
técnicas adequadas às mesmas e recomenda-se que estas sejam designadas pelo responsável. 

Por 
projeto/obra 

 

Sempre que for 
identificado uma 
NC deve 
proceder-se ao 
preenchimento da 
FNC 

1.2. Verificação da existência de um 
projeto de fachada concluído 

      
 V 

Doc. 

O projeto de execução de fachada apresenta todas as especificações técnicas necessárias e a descrição completa 
dos métodos construtivos adotados. Indica todos os tipos de materiais necessários e os seus desempenhos, bem 
como as suas quantidades, dimensões e características físicas, mecânica ou arquitetónicas. 

1.3. Verificação dos 
equipamentos 

1
.3

.1
. 

G
e
ra

l 

      

 V 

Doc. 

Os equipamentos e ferramentas utilizados são adequados às condições e características específicas dos trabalhos 
e o seu manuseamento é efetuado por trabalhadores qualificados. Os equipamentos e ferramentas cumprem a 
normalização e legislação aplicável, assim como a regularização dos certificados e inspeções necessárias. 
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Estão definidos e contratados todos os equipamentos de transporte vertical e horizontal necessários à execução 

da fachada. Os equipamentos de transporte são adequados ao tipo e peso dos materiais a transportar/montar. 
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Estão previstos todos os equipamentos necessários à execução da fachada, nomeadamente para o 
manuseamento do vidro (ventosas) e para o aperto dos sistemas de fixação do vidro (ferramentas de 
aparafusamento adequados). 
As ventosas têm capacidade de carga adequado ao peso do vidro e encontram-se limpas. 
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Estão definidos todos EPC que garantem a segurança dos trabalhadores e estes estão instruídos sobre a sua 
localização e função. 
Estão definidos os EPI tendo em consideração os riscos, a função e as condições de trabalho a que cada 
trabalhador estará exposto. Os trabalhadores estão instruídos sobre os equipamentos obrigatórios a utilizar 
consoante a função, bem como sobre a utilização, manutenção e higienização. 

1.4. Verificação das especificações de 
caderno de encargos 

      
 

Doc. 
Todos os materiais (vidros, fixações, silicones, etc) necessários à execução da fachada estão encomendados em 
quantidades suficientes para todas as fases da obra e estão m conformidade com as especificações definidas no 
caderno de encargos e nas características técnicas da subempreitada da fachada de vidro 

 

Decisão Final: Aprovado/ Não aprovado (riscar o incorreto) 

Data:        /       /       

Assinatura do Responsável:  
 

Fichas de controlo da 
qualidade: A - 1 

A - Verificações antes do início da 
obra 

1. Aspetos a verificar antes do início da obra 
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8.2  FCQ B2- Aspetos gerais a verificar à chegada dos materiais/produtos à obra 

Fichas de controlo da qualidade: B-2 B - Verificações à chegada dos materiais/produtos à obra 

Obra/ Código interno: Tipologia de fachada verificada: 

Código externo (Cliente): Designação da fachada: 

2. Aspetos gerais a verificar à chegada dos materiais à obra 

Legenda: C-Conforme; NC- Não conforme; NA- Não se aplica; MC- Método de Controlo; Doc.- Documental; D-Dimensional; V-Visual; FNC – Ficha de não conformidade 

 

Pontos a verificar C NC NA 
Controlado 
por:/Data: 

MC Critérios de aceitação Frequência Notas 

2.1. Verificação do veículo de transporte e 
do local da descarga 

      

 

V 

Está indicado o local correto da descarga e este é preferencialmente junto ao local de 
armazenamento ou junto ao local de instalação. 
Os acessos aos locais de armazenamento e aos locais de instalação são viáveis e 
encontram-se desimpedidos 
O veículo de transporte está estabilizado e imobilizado na operação de descarga. 

Sempre que houver descarga de 
materiais 

Sempre que for 
identificado uma NC 
deve proceder-se ao 
preenchimento da 
FNC; 
 
No ponto 2.3, deve 

proceder-se ao 
preenchimento da 
folha de observações 
e registos de modo a 
evidenciar as 
verificações 

2.2. Verificação das quantidades e tipos 
de materiais entregues 
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Doc. 

Os tipos de materiais estão em conformidade com a encomenda feita (tipo, marca, modelo, 
etc).  
As quantidades estão de acordo com a encomenda especificada. 

Sempre que forem entregues 
materiais. 

2.3. Verificação dimensões (comprimento, 
largura e espessura) e das geometrias 
dos materiais 
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D 

Os materiais entregues têm as dimensões (largura, comprimento e espessura) requeridas de 
acordo com o respetivo projeto e restantes documentos contratuais devendo respeitar as 
tolerâncias regulamentares admitidas. 

Sempre que forem entregues 

materiais. 

A amostragem deve ser definida 
pelo Diretor de Obra sendo 
aconselhável a amostragem ser 
superior a 2% 

2.4. Verificação de defeitos visuais nos 
materiais 
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Os materiais não apresentam imperfeições visuais e estão isentos de riscos, moças, ou 
danos e tem um aspeto, cor e brilho uniforme conforme indicado em caderno de encargos. 

Os produtos embalados encontram-se fechados, selados e devidamente rotulados nas suas 
embalagens originais. 
Sempre que exista uma amostra do material é confrontado com o material entregue. 

Em simultâneo com o 2.3 

2.5. Verificar que os materiais possuem 
marcação CE, marca ou selo da qualidade 

      
 

V Os materiais recebidos para aplicação em obra tem marcação CE. 
Em simultâneo com o 2.4 

 

Decisão Final: Aprovado/ Não aprovado (riscar o incorreto) 

Data:        /       /       

Assinatura do Responsável:  
 

 

Fichas de controlo da 
qualidade: B-2 

B - Verificações à chegada dos 
materiais/produtos à obra 

2. Aspetos gerais a verificar à chegada dos materiais à 
obra 
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8.3 FCQ B3- Aspetos específicos a verificar à chegada dos materiais/produtos à obra – Vidro 1/6 

Fichas de controlo da qualidade: B-3/1  B - Verificações à chegada dos materiais/produtos à obra* 

Obra/ Código interno: Tipologia de fachada verificada: 

Código externo (Cliente): Designação da fachada: 

3. Aspetos específicos a verificar à chegada dos materiais à obra - Vidro 

Legenda: C-Conforme; NC- Não conforme; NA- Não se aplica; MC- Método de Controlo; Doc.- Documental; D-Dimensional; V-Visual; FNC – Ficha de não conformidade 

            

Pontos a Verificar C NC NA 
Controlado 
por:/Data: MC Critérios de aceitação Frequência Notas 

3.1. Verificar geometria, 
dimensões, espessura e 
tolerâncias correspondente 
ao tipo de vidro  
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Tolerâncias definidas em projeto/caderno de encargos 

O comprimento, largura e as respetivas tolerâncias do 
vidro está em conformidade com o definido em 
projeto/caderno de encargos. 

A amostragem 
deve ser 
definida pelo 
Diretor de Obra 
sendo 
aconselhável a 
amostragem ser 
superior a 2% 

Sempre que for 
identificado 
uma NC deve 
proceder-se ao 
preenchimento 
da FNC; 
 
No ponto 3.1 
deve proceder-
se ao 

preenchimento 
da folha de 
observações e 
registos de 
modo a 
evidenciar as 
verificações 
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TOLERÂNCIAS DE FABRICO**  

Vidro plano tolerância: +/- 5mm conforme EN 572-2 
Vidro temperado e termo-endurecido: 
Conforme norma EN 12150-1 e EN 1863-1 

 

As dimensões nominais do produto encomendado 
estão especificadas no rótulo e as tolerâncias 
dimensionais cumpridas de acordo com a respetiva 
norma europeia. 
O comprimento e largura do vidro está em 
conformidade com o definido na encomenda e 

respeita as tolerâncias de fabrico do vidro. 
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Tolerâncias definidas em projeto/caderno de encargos 
A espessura e as respetivas tolerâncias do vidro está 
em conformidade com o definido em projeto/caderno 
de encargos. 
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TOLERÂNCIAS DE FABRICO**  

Vidro plano conforme EN 572-8 

 

A espessura do vidro está em conformidade com o 
definido no projeto e respeita as tolerâncias de fabrico 
do vidro. 

* As inspeções mencionadas também poderão ser realizadas à saída da fábrica, agilizando o procedimento no estaleiro de obra 

** As tolerâncias de fabrico só se aplicam caso as tolerâncias não estejam definidas em caderno de encargos 

 

Fichas de controlo da 
qualidade: B-3/1 

B - Verificações à chegada dos 
materiais/produtos à obra 

3. Aspetos específicos a verificar à chegada dos materiais 
à obra - Vidro (Monolítico - dimensões e espessura) 
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FCQ B3- Aspetos específicos a verificar à chegada dos materiais/produtos à obra – Vidro (2/6) 

Fichas de controlo da qualidade: B-3/2 B - Verificações à chegada dos materiais/produtos à obra* 

Obra/ Código interno: Tipologia de fachada verificada: 

Código externo (Cliente): Designação da fachada: 

3. Aspetos específicos a verificar à chegada dos materiais à obra - Vidro 

Legenda: C-Conforme; NC- Não conforme; NA- Não se aplica; MC- Método de Controlo; Doc.- Documental; D-Dimensional; V-Visual; FNC – Ficha de não conformidade 

 

Pontos a Verificar C NC NA 
Controlado 
por:/Data 

MC Critérios de aceitação Frequência Notas 

3.1. Verificar geometria, 
dimensões, espessura e 
tolerâncias correspondente 
ao tipo de vidro 
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Tolerâncias definidas em projeto/caderno de encargos 

O comprimento, largura e as respetivas 
tolerâncias do vidro está em conformidade 

com o definido em projeto/caderno de 
encargos. 

A amostragem 
deve ser definida 

pelo Diretor de 
Obra sendo 
aconselhável a 
amostragem ser 
superior a 2% 

Sempre que for 
identificado 

uma NC deve 
proceder-se ao 
preenchimento 
da FNC; 
 
No ponto 3.1 
deve proceder-
se ao 
preenchimento 
da folha de 
observações e 
registos de 
modo a 

evidenciar as 
verificações 
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TOLERÂNCIAS DE FABRICO**  

Vidro Laminado conforme EN 12543 

 

O vidro laminado está em conformidade com a 
norma EN 12543 e é composto a partir de 
vidros monolíticos referidos em 3.1.1.1 
O comprimento e largura do vidro está em 
conformidade com o definido no projeto e 
respeita as tolerâncias de fabrico do vidro 
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Tolerâncias definidas em projeto/caderno de encargos 
A espessura e as respetivas tolerâncias do 
vidro está em conformidade com o definido em 
projeto/caderno de encargos. 
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TOLERÂNCIAS DE FABRICO**  
Para os vidros laminados a tolerância da espessura não pode superar a soma das tolerâncias dos componentes 
vítreos como se específica nas normas dos produtos básicos (EN 572) - 3.1.1.2. Se a espessura do intercalador for 
menor que 2 mm, é necessário considerar a tolerância da espessura ±0.1. Caso a espessura do intercalador seja 
maior ou igual 2 mm, aplica-se uma tolerância de ± 0.2 mm. 

* As inspeções mencionadas também poderão ser realizadas à saída da fábrica, agilizando o procedimento no estaleiro de obra 

** As tolerâncias de fabrico só se aplicam caso as tolerâncias não estejam definidas em caderno de encargos 

Fichas de controlo da 
qualidade: B-3/2 

B - Verificações à chegada dos 
materiais/produtos à obra 

3. Aspetos específicos a verificar à chegada dos materiais 
à obra - Vidro (Laminado - dimensões e espessura) 
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FCQ B3- Aspetos específicos a verificar à chegada dos materiais/produtos à obra - Vidro (3/6) 

Fichas de controlo da qualidade: B-3/3  B - Verificações à chegada dos materiais/produtos à obra* 

Obra/ Código interno: Tipologia de fachada verificada: 

Código externo (Cliente): Designação da fachada: 

3. Aspetos específicos a verificar à chegada dos materiais à obra - Vidro 

Legenda: C-Conforme; NC- Não conforme; NA- Não se aplica; MC- Método de Controlo; Doc.- Documental; D-Dimensional; V-Visual; FNC – Ficha de não conformidade 

 

Pontos a Verificar C NC NA 
Controlado 
por:/Data 

MC Critérios de aceitação Frequência Notas 

3.1. Verificar geometria, 
dimensões, espessura e 
tolerâncias correspondente 
ao tipo de vidro  
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Tolerâncias definidas em projeto/caderno de encargos 

O comprimento, largura e as 

respetivas tolerâncias do vidro está 
em conformidade com o definido 
em projeto/caderno de encargos. 

A amostragem 
deve ser definida 
pelo Diretor de 

Obra sendo 
aconselhável a 
amostragem ser 
superior a 2% 

Sempre que for 
identificado 
uma NC deve 

proceder-se ao 
preenchimento 
da FNC; 
 
No ponto 3.1 
deve proceder-
se ao 
preenchimento 
da folha de 
observações e 
registos de 
modo a 
evidenciar as 

verificações 
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TOLERÂNCIAS DE FABRICO**  

As unidades de vidro duplo estão em conformidade com a norma EN 1279 e são compostos por vidros monolíticos 
referidos em 3.1.1.1. O comprimento e largura está em conformidade com o definido em projeto e respeita as 
tolerâncias de fabrico. 
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Tolerâncias definidas em projeto/caderno de encargos 

A espessura e as respetivas 
tolerâncias do vidro está em 
conformidade com o definido em 
projeto/caderno de encargos. 
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TOLERÂNCIAS DE FABRICO**  

Unidades de vidro isolante conforme EN 1279 

 

A espessura de cada painel de 
vidro está em conformidade com o 
definido em projeto e as tolerâncias 
de fabrico estão de acordo com as 
normas do vidro simples referidos 
em 3.1.1.2. 

* As inspeções mencionadas também poderão ser realizadas à saída da fábrica, agilizando o procedimento no estaleiro de obra 

** As tolerâncias de fabrico só se aplicam caso as tolerâncias não estejam definidas em caderno de encargos 

 

Fichas de controlo da 
qualidade: B-3/3 

B - Verificações à chegada dos 
materiais/produtos à obra 

3. Aspetos específicos a verificar à chegada dos materiais 
à obra - Vidro (Duplo - dimensões e espessura) 
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FCQ B3- Aspetos específicos a verificar à chegada dos materiais/produtos à obra - Vidro (4/6) 

Fichas de controlo da qualidade: B-3/4 B - Verificações à chegada dos materiais/produtos à obra* 

Obra/ Código interno: Tipologia de fachada verificada: 

Código externo (Cliente): Designação da fachada: 

3. Aspetos específicos a verificar à chegada dos materiais à obra - Vidro 

Legenda: C-Conforme; NC- Não conforme; NA- Não se aplica; MC- Método de Controlo; Doc.- Documental; D-Dimensional; V-Visual; FNC – Ficha de não conformidade 

 

Pontos a Verificar C NC NA 
Controlado 
por:/Data 

MC Critérios de aceitação Frequência Notas 

3.2. Verificar defeitos nos vidros 3
.2

.1
. 
P

o
n
tu

a
is

 

      

 

V 

TOLERÂNCIAS DE FABRICO**  
Nº de defeitos admissíveis conforme EN 572-8 

 

Defeitos pontuais menores que 0.5 
mm não são consideráveis e 
maiores que 9 mm não são 
admissíveis.  

A amostragem 
deve ser definida 
pelo Diretor de 
Obra sendo 
aconselhável a 
amostragem ser 
superior a 2% 

Sempre que for 
identificado 
uma NC deve 
proceder-se ao 
preenchimento 
da FNC; 
 
No ponto 3.2 e 
3.3. deve 
proceder-se ao 
preenchimento 
da folha de 
observações e 
registos de 
modo a 
evidenciar as 
verificações  
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TOLERÂNCIAS DE FABRICO**  
Defeitos lineares em painéis finais não são admitidos 

3.3. Verificar alinhamento dos bordos das 
folhas de vidro (Vidro laminado) 
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TOLERÂNCIAS DE FABRICO**  

Desalinhamento máximo admissível 

 

O desalinhamento d, é um mau 

alinhamento de um dos bordos das 
folhas de vidro que formam o vidro 
laminado  
 
Foi verificado que nos painéis de 
vidro laminado com 
desalinhamentos, estes estão em 
conformidade com as tolerâncias 
de fabrico.  

 

* As inspeções mencionadas também poderão ser realizadas à saída da fábrica, agilizando o procedimento no estaleiro de obra 

** As tolerâncias de fabrico só se aplicam caso as tolerâncias não estejam definidas em caderno de encargos 

 

Fichas de controlo da 
qualidade: B-3/4 

B - Verificações à chegada dos 
materiais/produtos à obra 

3. Aspetos específicos a verificar á chegada dos materiais 
à obra - Vidro (Aspeto visual) 
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FCQ B3- Aspetos específicos a verificar à chegada dos materiais/produtos à obra - Vidro (5/6) 

Fichas de controlo da qualidade: B-3/5  B - Verificações à chegada dos materiais/produtos à obra* 

Obra/ Código interno:  Tipologia de fachada verificada: 

Código externo (Cliente):  Designação da fachada: 

3. Aspetos específicos a verificar à chegada dos materiais à obra - Vidro 

Legenda: C-Conforme; NC- Não conforme; NA- Não se aplica; MC- Método de Controlo; Doc- Documental; D-Dimensional; V-Visual; FNC – Ficha de não conformidade 
 

Pontos a Verificar C NC NA 
Controlado 
por:/Data 

MC Critérios de aceitação Frequência Notas 

3.4. Verificar dimensão e posição dos 
furos 
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TOLERÂNCIAS DE FABRICO** FUROS 

 
A posição dos furos no painel de vidro para posteriormente serem efetuadas 
ligações, deve respeitar as distâncias recomendadas entre furos e arestas. 
O diâmetro do furo deve ser pelo menos igual à espessura do painel vidro, 
sendo recomendado o dobro. 
A distância ao canto deverá ser igual ou superior a seis vezes a espessura e 
a distância entre furos tem que ser maior ou igual ao dobro da espessura do 
painel. 

A dimensão do furo e as respetivas 
distâncias, ao bordo, canto e entre 
furos está em conformidade com o 
definido no projeto e respeitam as 
normas de fabrico. 
Verifica-se a existência de um 
tratamento no contorno dos furos. 

A amostragem 
deve ser definida 
pelo Diretor de 

Obra sendo 
aconselhável a 
amostragem ser 
superior a 2% 

  

Sempre que for 
identificado 
uma NC deve 

proceder-se ao 
preenchimento 
da FNC; 
 
No ponto 3.4 e 
3.3. deve 
proceder-se ao 
preenchimento 
da folha de 
observações e 
registos de 
modo a 
evidenciar as 

verificações  

3.5. Verificar revestimento ou capas       

 

V 

TOLERÂNCIAS DE FABRICO**  
Os critérios de aceitação para defeitos em vidro com capas, dependendo do 
tipo de defeito, tamanho e situação, deverão estar em conformidade com a 
norma EN1096-1; 

Quando aplicadas nas faces 
internas do painel (face 2 e 3) e 
caso seja especificado pelo 
fornecedor a capa deve ser 
desbordada dos limites do painel. 
É por isso necessário efetuar um 
controlo visual desta zona de modo 

a verificar a largura, linearidade e 
regularidade. 
 
Nos vidros duplos a capa está 
desbordada dos bordos; 
Todos os vidros estão montados 
com a capa na mesma posição 
sendo recomendado que os vidros 
de capas estejam identificados 
definido qual a face exterior e 
interior do vidro 

* As inspeções mencionadas também poderão ser realizadas à saída da fábrica, agilizando o procedimento no estaleiro de obra 

** As tolerâncias de fabrico só se aplicam caso as tolerâncias não estejam definidas em caderno de encargos 

 

Fichas de controlo da 
qualidade: B-3/5 

B - Verificações à chegada dos 
materiais/produtos à obra - Vidro 

3. Aspetos específicos a verificar à chegada dos materiais 
à obra - Vidro (Furos e revestimentos) 
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FCQ B3- Aspetos específicos a verificar à chegada dos materiais/produtos à obra - Vidro (6/6) 

Fichas de controlo da qualidade: B-3/6 B - Verificações à chegada dos materiais/produtos à obra* 

Obra/ Código interno: Tipologia de fachada verificada: 

Código externo (Cliente): Designação da fachada: 

3. Aspetos específicos a verificar à chegada dos materiais à obra - Vidro 

Legenda: C-Conforme; NC- Não conforme; NA- Não se aplica; MC- Método de Controlo; Doc..- Documental; D-Dimensional; V-Visual; FNC – Ficha de não conformidade 

 

Pontos a Verificar C NC NA 
Controlado 
por:/Data 

MC Critérios de aceitação Frequência Notas 

3.6.Outras 
verificações 

3.6.1. Silicone (Vidro 
Duplo) 

      

 

V O silicone da 2ª selagem do vidro duplo está uniforme e não apresenta falhas. 

A amostragem 
deve ser definida 

pelo Diretor de 
Obra sendo 
aconselhável a 
amostragem ser 
superior a 2% 

 

Sempre que for 
identificado 

uma NC deve 
proceder-se ao 
preenchimento 
da FNC; 
 

  

  

  

3.6.2. Verificação dos 
bordos dos vidros 

      

 

V Assegurar que todos os bordos dos vidros tem o mesmo tipo de tratamento de arestas definido em projeto. 

3.6.3.Vidros temperados        

 

V 
Os vidros temperados estão conformes com a EN12150 e foram sujeitos ao teste Heat Soak Test, conforme a EN 
14179.  

3.6.4. Compatibilidade 
do intercalar 

      

 

V 
Para os vidros laminados garantir que exista compatibilidade química entre os intercalares e materiais selantes 
que estejam em contacto ou próximos. 

* As inspeções mencionadas também poderão ser realizadas à saída da fábrica, agilizando o procedimento no estaleiro de obra 

 

Decisão Final: Aprovado/ Não aprovado (riscar o incorreto) 

Data:        /       /       

Assinatura do Responsável:  

 

 

 

 

 

Fichas de controlo da 
qualidade: B-3/6 

B - Verificações à chegada dos 
materiais/produtos à obra -Vidro 

3. Aspetos específicos a verificar à chegada dos materiais 
à obra - Vidro (Outras verificações) 
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8.4 FCQ B4- Aquando a chegada dos materiais em obra- Armazenamento  

Fichas de controlo da qualidade: B-4 B - Verificações à chegada dos materiais à obra 

Obra/ Código interno: Tipologia de fachada verificada: 

Código externo (Cliente): Designação da fachada: 

4. Aspetos a verificar à chegada dos materiais em obra - Armazenamento dos materiais 

Legenda: C-Conforme; NC- Não conforme; NA- Não se aplica; MC- Método de Controlo; Doc- Documental; D-Dimensional; V-Visual; FNC – Ficha de não conformidade 

 

Pontos a Verificar C NC NA 
Controlado 
por:/Data 

MC Critérios de aceitação Frequência Nota: 

4.1. Local de armazenamento       

 

V 
Os materiais são armazenados ao abrigo da humidade sol e poeiras. 
O local é coberto e fechado e o seu ambiente interior é fresco e ventilado. 
O local encontra-se limpo e organizado permitindo facilidade na circulação e acessos. 

Por projeto/ obra e 
local de 
armazenamento 

Sempre que for 
identificado 
uma NC deve 
proceder-se ao 
preenchimento 
da FNC 

4.2. Vidro       

 

V 

Ao serem armazenado os vidros encontram-se limpos e secos. 
O vidro encontra-se armazenado em cavaletes com inclinação de aproximadamente de 6% em relação à vertical. 
Os cavaletes estão forrados com materiais macios, encontram-se em bom estado e isentos de matérias 

biológicas. 
O vidro armazenado sobre os cavaletes está separado por separadores (ex.: papel, pastilhas de cortiças) e estão 
empilhados de forma homogénea em termos de dimensões, não devendo exceder 30 cm de espessura total. 
No caso de dimensões heterogéneas o vidro está empilhado por dimensões, sendo colocado o vidro de maior 
dimensão no fundo do lote. 
O vidro armazenado no exterior está coberto por toldos. 
O vidro não está em contacto com nenhum elemento duro e se possível protegido por uma proteção perimetral 
sobre todas arestas. 
Os vidros estão identificados separados por lotes e repartidos por local de montagem. 

Sempre que o 
vidro seja 
armazenado  

4.3. Materiais gerais       

 

V 
Todos os materiais estão identificados, separados por lotes e respeitam as regras de armazenamento indicadas 
pelo fabricante. 

Sempre que os 
materiais sejam 
armazenados 

 

Decisão Final: Aprovado/Não aprovado (riscar o incorreto) 

Data:        /       /       

Assinatura do Responsável:  

 

 

 

 

 

Fichas de controlo da 
qualidade: B-4 

B - Verificações à chegada dos 
materiais à obra 

4. Aspetos a verificar à chegada dos materiais em obra - 
Armazenamento dos materiais 
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8.5 FCQ C5- Durante a Execução da Fachada gerais 

 

Fichas de controlo da qualidade: C-5 C - Verificações Durante a Execução da Fachada 

Obra/ Código interno: Tipologia de fachada verificada: 

Código externo (Cliente): Designação da fachada: 

5. Aspetos a verificar antes da instalação do vidro 

Legenda: C-Conforme; NC- Não conforme; NA- Não se aplica; MC- Método de Controlo; Doc- Documental; D-Dimensional; V-Visual; FNC – Ficha de não conformidade 

 

 

Pontos a Verificar C NC NA 
Controlado 
por:/Data MC Critérios de aceitação Frequência Nota: 

5.1. Verificação das condições do local 
da instalação 

      

 

V 
Condições ambientais adequadas: vento moderado, preferencialmente com ausência de chuva e exposição solar 
adequada aos trabalhos a realizar.  
O local de trabalho de terceiros está afastado da envolvência da fachada e esta encontra-se limpa e organizada. 

Durante a 
instalação do 
vidro 

 

Sempre que for 
identificado uma 
NC deve 
proceder-se ao 
preenchimento 
da FNC 

5.2. Verificação de que os trabalhos são 
fiscalizados 

      

 

V 
Existe uma adequada fiscalização, com supervisores presentes e conhecedores do projeto e das boas praticas 
para a sua execução. 

Por projeto/obra 

 

Decisão Final: Aprovado/Não aprovado (riscar o incorreto) 

Data:        /       /       

Assinatura do Responsável:  

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de controlo da 
qualidade: C-5 

C - Verificações Durante a Execução 
da Fachada 

5. Aspetos a verificar antes da instalação do vidro 
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8.6 FCQ C6- Durante a Execução da Fachada – Montante travessa  

Ficha de controlo da qualidade: C-6 C - Verificações Durante a Execução da Fachada 

Obra/ Código interno: Tipologia de fachada verificada: 

Código externo (Cliente): Designação da fachada: 

6. Aspetos específicos a verificar durante a execução da fachada - Fachada-tradicional em montante-travessa 

Legenda: C-Conforme; NC- Não conforme; NA- Não se aplica; MC- Método de Controlo; Doc.- Documental; D-Dimensional; V-Visual; FNC – Ficha de não conformidade 
 

Pontos a Verificar C NC NA 
Controlado 
por:/Data 

MC Critérios de aceitação Frequência Nota: 

6.1. Estrutura portante       

 

V 
D 

As peças de amarração foram inspecionadas - existem todas as peças de amarração necessárias e previstas 

e estas não contêm riscos, moças ou danos superficiais. 
Existem todas as marcações na estrutura portante para as peças de amarração. 
Foi verificada a justa posição altimétrica e de profundidade das marcações para as peças de amarração em 
relação ao plano de referência e estas estão em conformidade com o definido em projeto. 
As peças de amarração são corretamente fixadas e foi verificado que o posicionamento das peças de 
amarração (com auxilio de uma fita métrica ou lazer) estão em conformidade com o preconizado no projeto. 
O aperto das peças foi realizado com um momento de aperto conforme o definido em projeto e este foi 
verificado com auxílio de uma chave dinamométrica. 
Existe separação galvânica corretamente realizada nas zonas preconizadas em projeto. 

Por obra/projeto/ 
fachada. 

 

A amostragem 
deve ser definida 
pelo Diretor de 
Obra sendo 
aconselhável a 
amostragem ser 
superior a 2% 

 

Sempre que for 
identificado uma 
NC deve proceder-
se ao 
preenchimento da 
FNC. 
 

 

6.2. Instalação dos montantes às peças 
de amarração 

      

 V 
D 

Foi verificado e controlado o aperto das ligações aparafusadas (aperto conforme o definido em projeto). 
Foi verificada a posição altimétrica e de profundidade dos montantes estando em conformidade com o projeto.  

Nas ligações entre montantes foi verificado que as juntas estão uniformes e conforme o definido em projeto. 

6.3. Fixação das travessas aos 
montantes 

      

 
V 
D 

Foi verificada a posição altimétrica e de profundidade travessas instaladas estando em conformidade com o 
preconizado em projeto. 
Foi verificado e controlado o aperto das ligações aparafusadas (aperto conforme o definido em projeto). 
Foi verificado que juntas entre montantes e travessas estão uniformes e conforme o definido no projeto. 

6.4. Instalação dos vedantes nos perfis        

 V 
D 

A aplicação das borrachas é efetuada corretamente em todos os perfis e ao longo de todo o perímetro. 

Nas zonas mais sensíveis (juntas de ligação e cantos) foi verificado a aplicação de uma cola apropriada e 
preconizada em projeto. 

6.5. Instalação dos calços        V 
D 

Verificar que a distância entre o eixo dos calços e o bordo do vidro e que o material utlizado para esta função 
está em conformidade com o preconizado em projeto/CE. 

6.6. Instalação do vidro       

 
V 
D 

O vidro é instalado é instalado de modo seguro, com auxílio de ventosas e plataformas elevatórias. 
O vidro não apresenta anomalias e encontra-se limpo; 
Foi verificado e confirmado o lado exterior do vidro (aplicação das ventosas pelo lado exterior do vidro); 
Existem operadores em ambos os lados do vidro (recomendável). 
Após a instalação do vidro foi colocado um grampo de retenção temporário. 

6.7.Verificações das capas de aperto       

 
V 
D 

Foi verificado que as borrachas vedantes (EPDM) dos perfis pressores estão bem aplicadas e não apresentam 
as anomalias. 
Os perfis pressores são apertados com momentos de aperto previstos no sistema e com as ferramentas 
adequadas. Colocação da tampa embelezadora. 

 

Decisão Final: Aprovado/Não aprovado (riscar o incorreto) 

Data:        /       /       

Assinatura do Responsável:  
 

Ficha de controlo da 
qualidade: C-6 

C - Verificações Durante a Execução 
da Fachada 

6. Aspetos específicos a verificar durante a execução da 
fachada - Fachada-tradicional em montante-travessa 
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8.7 FCQ C7- Durante a Execução da Fachada Modular  

Fichas de controlo da qualidade: C-7 C - Verificações Durante a Execução da Fachada 

Obra/ Código interno: Tipologia de fachada verificada: 

Código externo (Cliente): Designação da fachada: 

7. Aspetos específicos a verificar durante a execução da fachada - Fachada tradicional modular 

Legenda: C-Conforme; NC- Não conforme; NA- Não se aplica; MC- Método de Controlo; Doc.- Documental; D-Dimensional; V-Visual; FNC – Ficha de não conformidade 

 

Pontos a Verificar C NC NA 
Controlado 
por:/Data 

MC Critérios de aceitação Frequência Nota: 

7.1 Evidências do controlo de fábrica    
 V 

Doc. 

Deverá existir evidências das verificações realizadas em fábrica referentes à ficha de controlo da qualidade C-6 

nomeadamente os pontos 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6. 

Por 
obra/projeto/por 
fachada 

 
A amostragem 
deve ser definida 
pelo Diretor de 
Obra sendo 
aconselhável a 
amostragem ser 
superior a 2% 

Sempre que for 
identificado uma 
NC deve proceder-
se ao 
preenchimento da 
FNC. 
 

 

  

 

  

7.2. Verificação da estrutura portante       

 

V 
D 

Foi verificada a existência de todas as marcações na estrutura portante para as peças de amarração. 
As peças de amarração foram inspecionadas - não contêm riscos, moças ou danos superficiais. 
Foi verificada a justa posição altimétrica e de profundidade das marcações na estrutura portante para as peças 
de amarração. 
As peças de amarração são corretamente fixadas e foi verificado que o posicionamento das peças de 
amarração (com auxilio de uma fita métrica ou lazer) estão em conformidade com o preconizado no projeto. 
O aperto das peças foi realizado com um torque conforme o definido no projeto; 
Foi controlado o aperto das ligações aparafusadas com auxílio de uma chave dinamométrica; 
Existe separação galvânica em todos os elementos que sejam necessário, quando aplicável 

7.3. Verificações na colocação dos 
módulos 

      

 

V 
D 

Foi realizada uma verificação visual do módulo - este não apresenta anomalias; 
Foi realizada a limpeza total do módulo. 
Foi verificada a identificação do módulo (correspondente ao local a colocar). 
A colocação do módulo está conforme projeto (posição vertical, horizontal e de profundidade). 
As fixações são aparafusadas com apertos com torque apropriado. 
Foi controlado o aperto das ligações aparafusada com auxílio a uma chave dinamométrica. 
Os módulos quando se encontram no interior da laje e são erguidos com a face do vidro voltada para cima, a 
sua rotação é realizada no exterior após ser erguido totalmente. Caso não seja possível erguer o vidro com a 
face para cima este deve estar protegido, na sua posição armazenamento do contacto com outros materiais, 
devendo estar apoiado sobre barrotes de madeira ou skates de madeira (solução recomendada); 
Existem duas equipas (com pelo menos duas pessoas) para a instalação do módulo, uma no piso superior e 

outra no piso a colocar.  
Foi verificado que o encaixe macho-fêmea está conforme o definido em projeto. 

7.4. Verificações na selagem dos 
módulos 

      

 
V 
D 

A conexão entre módulos é bem efetuada e com o material definido e está em conformidade com o preconizado 
no projeto; 
A instalação dos módulos do piso superior só é realizada após o procedimento anterior. 

 

Decisão Final: Aprovado/ Não aprovado (riscar o incorreto) 

Data:        /       /       

Assinatura do Responsável:  

 

 

Fichas de controlo da 
qualidade: C-7 

C - Verificações Durante a Execução 
da Fachada 

7. Aspetos específicos a verificar durante a execução da 
fachada - Fachada tradicional modular 
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8.8 FCQ C8- Durante a Execução da Fachada VEC (1/2) 

Fichas de controlo da qualidade: C-8/1 C - Verificações Durante a Execução da Fachada 

Obra/ Código interno: Tipologia de fachada verificada: 

Código externo (Cliente): Designação da fachada: 

8. Aspetos específicos a verificar durante a execução da fachada - Fachada de vidro exterior colado 

Legenda: C-Conforme; NC- Não conforme; NA- Não se aplica; MC- Método de Controlo; Doc.- Documental; D-Dimensional; V-Visual; FNC – Ficha de não conformidade 

 

Pontos a Verificar C NC NA 
Controlado 
por:/Data 

MC Critérios de aceitação Frequência Nota: 

8.1 
Verificações a 
realizar 
consoante o 
método 
construtivo  

8.1.1 Método 
construtivo montante-
travessa 

   

 
V 

D 
Realizar verificações descritas na ficha de controlo da qualidade C – 6, nomeadamente os pontos 6.1, 6.2 e 6.3. 

Por obra/projeto/ 
fachada. 

 

A amostragem 
deve ser definida 
pelo Diretor de 
Obra sendo 
aconselhável a 
amostragem ser 
superior a 2% 

Sempre que for 
identificado uma 
NC deve proceder-

se ao 
preenchimento da 
FNC. 

 

 

8.1.2. Método 
construtivo modular 

   
 V 

D 
Realizar todas as verificações descritas na ficha de controlo da qualidade C- 7.  

8.2. Testes a 
realizar no 
procedimento 
de colagem 

8.2.1. Procedimento de 
colagem dos silicones 

      

 

Doc. 

Existem evidências dos testes realizados, nomeadamente: 
Teste de dureza Shore A; 
Teste de adesividade entre o silicone e o vidro, e entre silicone e o alumínio; 
Teste de aderência, por tração ou em provetes-H; 
Teste de descolagem 
A profundidade e a altura do silicone deve estar em conformidade com o definido em projeto. 
Existem evidências da temperatura, humidade e temperatura da superfície quando realizada a colagem do 
silicone estrutural. 

8.2.2. Procedimento de 
colagem em produtos 
bi-compnente 

      

 

Doc. 

Para os silicones bi-componentes para além da evidências dos testes realizados em 9.1.1.deve também existir 
evidências dos seguintes testes: 
Proporção das misturas 
Teste de homogeneidade 
Teste da Borboleta 
Teste de tempo de vida da mistura (copo) 

8.2.3. Procedimento de 
colagem em produtos 
mono-compnente 

      

 

Doc. 
Para os silicones mono-componentes para além das evidências dos testes realizados em 9.1.1. deve também 
existir evidências dos seguintes testes: 
Teste do tempo de formação da pele e do tempo de secagem ao toque 

 

 

 

 

 

 

Fichas de controlo da 
qualidade: C-8/1 

C - Verificações Durante a Execução 
da Fachada 

8. Aspetos específicos a verificar durante a execução da 
fachada - Fachada de vidro exterior colado 
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FC C8- Durante a Execução da Fachada VEC (2/2) 

Fichas de controlo da qualidade: C-8/2 C - Verificações Durante a Execução da Fachada 

Obra/ Código interno: Tipologia de fachada verificada: 

Código externo (Cliente): Designação da fachada: 

8. Aspetos específicos a verificar durante a execução da fachada - Fachada de vidro exterior colado 

Legenda: C-Conforme; NC- Não conforme; NA- Não se aplica; MC- Método de Controlo; Doc.- Documental; D-Dimensional; V-Visual; FNC – Ficha de não conformidade 

 

Pontos a Verificar C NC NA 
Controlado 
por:/Data 

MC Critérios de aceitação Frequência Nota: 

8.3. 

Verificações a 
fazer na 
montagem do 
módulo 

 

8.3.1. Inspeção visual 
do módulo em obra 

      

 

V 

Todos os elementos pertencentes ao módulo são inspecionados. 
Foi realizado um controlo dimensional (espessura e altura) do silicone estrutural de modo a verificar que estas 
dimensões estão em conformidade com o definido em projeto. 
Foi Verificado que não existem anomalias no silicone estrutural (este não poderá conter a presença de bolha ou 
efeitos de mármore e a junta deve ter um correto enchimento). 
Foi verificada a correta instalação da fita espaçadora, vedantes, calços, peças de suporte do peso próprio (se 
aplicável) e peças de segurança em caso de perda de aderência (se aplicável). 
Caso existam dúvidas em algum destes aspetos, recomenda-se a desmontagem do módulo de modo a efetuar 
as referidas verificações e a garantir a qualidade final. 

Por obra/projeto/ 

fachada. 

 
A amostragem 
deve ser definida 
pelo Diretor de 
Obra sendo 
aconselhável a 
amostragem ser 
superior a 2% 

Sempre que for 

identificado uma 
NC deve 
proceder-se ao 
preenchimento da 
FNC. 

 

8.3.2. Fixação do 
módulo (vidro mais 
subestrutura) à 
estrutura secundária 

      

 

V 
D 

O módulo foi fixado pelas ligações mecânicas previstas no sistema e está em conformidade com o projeto. 
Foi controlado e verificado o aperto das ligações aparafusadas 

8.3.3. Selagem da 
fachada 

   

 

V 

A envolvente do trabalho está limpa e isenta de poeiras. 
Foi efetuada a limpeza das juntas entre os vidros de modo a ficarem limpas e desengorduradas. 
Foi colocada fita adesiva protetora nas áreas adjacentes à junta. 
Foi testada no local o tempo de cura do selante (às condições da temperatura ambiente, da temperatura do vidro 
e da humidade). 
A compatibilidade dos fundos de junta e o silicone foi testado. 
A aplicação do silicone é feita pelo exterior, limpando sempre os excessos que estejam presentes. 
O alisamento da junta deve ser efetuado o mais rápido possível após a aplicação e respeitando tempo indicado 
pelo fabricante. 
Após a colocação do silicone, os cordões estão em repouso até à cura total do silicone. 

 

Decisão Final: Aprovado/Não aprovado (riscar o incorreto) 

Data:        /       /       

Assinatura do Responsável:  

 

Fichas de controlo da 
qualidade: C-8/2 

C - Verificações Durante a Execução 

da Fachada 

8. Aspetos específicos a verificar durante a execução da 
fachada - Fachada de vidro exterior colado 
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8.9 FC C9- Durante a Execução da Fachada VEA (1/2) 

Fichas de controlo da qualidade: C-9/1 C - Verificações Durante a Execução da Fachada 

Obra/ Código interno: Tipologia de fachada verificada: 

Código externo (Cliente): Designação da fachada: 

9. Aspetos específicos a verificar durante a execução da fachada - Fachada vidro exterior agrafado 

Legenda: C-Conforme; NC- Não conforme; NA- Não se aplica; MC- Método de Controlo; Doc.- Documental; D-Dimensional; V-Visual; FNC – Ficha de não conformidade 

 

Pontos a Verificar C NC NA 
Controlado 
por:/Data 

MC Critérios de aceitação Frequência Nota: 

9.1. Verificação da estrutura portante       

 

V 
D 

Foi verificada a existência de todos os furos necessários e previstos conforme projeto. 
Foi verificada a cota altimétrica dos furos 
Foi verificada a justa posição altimétrica e de profundidade em relação ao plano definido conforme projeto e é 
realizado com equipamentos de medição a laser com sensores óticos de leitura de feixe que permitam a 
verificação dos níveis e prumos 

Por obra/projeto/ 
fachada. 

 
A amostragem 
deve ser definida 
pelo Diretor de 
Obra sendo 
aconselhável a 
amostragem ser 
superior a 2% 

  

  

  

  

Sempre que for 
identificado uma 
NC deve 
proceder-se ao 
preenchimento da 
FNC. 

9.2. Instalação dos parafusos conectores       

 

V 

D 

As peças de suporte estão colocadas conforme referência da fachada e com posições individuais definidas no 
projeto. 
O aperto definitivo dos parafusos de conectores é feito com recurso a ferramentas de aperto mecânico e estão 
disponíveis plataformas elevatórias para os operacionais 

9.3. Verificação da instalação dos cabos 
e bielas 

      

 

V 
D 

Os tirantes e bielas foram instalados respeitando as referências individuais de cada um e conforme projeto. 
Os tirantes não se encontram torcidos segundo o seu próprio eixo. 
Existe simetria no cruzamento dos tirantes (ex.: na zona superior o cabo interior passa na zona superior em 
relação ao cabo exterior na zona inferior deverá manter a mesma posição) 

Os tirantes foram tracionados até à "tensão 0" e foi controlado a posição das bielas 
Após o tensionamento dos tirantes até aos valores estabelecidos foi controlado o posicionamento das bielas. 
A tensão é controlada através de um tensiómetro adequado aos esforços e diâmetro dos cabos 
Os tirantes encontram-se sinalizados de modo a evitar possíveis danos ou acidentes 

9.4. Verificação da instalação das 
aranhas 

      

 
V 

D 

A instalação das aranhas está conforme o referenciado nos desenhos do projeto 
O controlo dimensional de posição em profundidade e nivelamento dos braços das aranhas após o aperto final 
foi efetuado. 

9.5. Verificação da instalação da calha 
remate superior e inferior 

      
 V 

D 
O controlo da cota altimétrica e de posição em profundidade foi efetuado. 

 

 

 

 

 

Fichas de controlo da 
qualidade: C-9/1 

C - Verificações Durante a Execução 
da Fachada 

9. Aspetos específicos a verificar durante a execução da 
fachada - Fachada vidro exterior agrafado 
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FC9- Durante a Execução da Fachada VEA (2/2) 

Fichas de controlo da qualidade: C-9/2 C - Verificações Durante a Execução da Fachada 

Obra/ Código interno: Tipologia de fachada verificada: 

Código externo (Cliente): Designação da fachada: 

9. Aspetos específicos a verificar durante a execução da fachada - Fachada vidro exterior agrafado 

Legenda: C-Conforme; NC- Não conforme; NA- Não se aplica; MC- Método de Controlo; Doc.- Documental; D-Dimensional; V-Visual; FNC – Ficha de não conformidade 
 

Pontos a Verificar C NC NA 
Controlado 
por:/Data 

MC Critérios de aceitação Frequência Nota: 

9.6. Instalação dos vidros       

 

V 

D 

Foi verificado que o vidro está limpo e não apresenta anomalias e que as roscas das rótulas estão em boas 

condições. 
A instalação das rótulas no vidro está em conformidade com as instruções do fabricante, sendo que o vidro está 
sempre em contacto com materiais intermédios e nunca com o aço. 
O aparafusamento da rótula ao vidro é realizado com um torque entre 10N/m e 15N/m e após o aperto, quando 
previsto pelo fabricante, é colocado uma gota de cola. 
O conjunto vidro mais rótulas é levado ate ao local de instalação com auxílio de auto-gruas e ventosas. 
O transporte do conjunto (vidro mais rótulas) até ao local de instalação e é efetuado com auxílio de uma grua 
móvel e com ventosas. 
A instalação do conjunto (vidro/rótulas) é realizado com operacionais dentro e fora da fachada e em ambos os 
lados do vidro (esquerdo e direito). 
As rótulas são ligadas às aranhas pela ligação mecânica prevista no sistema e com ferramentas de aperto 
apropriadas, sendo recomendável verificar que as primeiras a serem ligadas são as rótulas superiores. 
É efetuado um controlo das ligações aparafusadas com auxilio a uma chave dinamométrica. 

Verificar nivelamento e posição do vidro. 
Garantir que a junta entre vidros é a estabelecida (valores recomendados pelo LNEC juntas perimetrais devem 
ser entre 10 e 15mm) com a respetiva tolerância 

 Por obra/projeto/ 
fachada. 

 
A amostragem 
deve ser definida 
pelo Diretor de 
Obra sendo 
aconselhável a 
amostragem ser 
superior a 2% 

  

Sempre que for 
identificado uma 
NC deve proceder-
se ao 
preenchimento da 
FNC 

9.7. Verificação da selagem dos vidros       

 

V 

Envolvente do trabalho está limpa e isenta de poeiras 
Foi efetuada a limpeza das juntas entre os vidros de modo a ficarem limpas e desengorduradas. 
Foi colocada fita adesiva protetora nas áreas adjacentes à junta 
Foi testada o tempo de cura do silicone, no local. (às condições da temperatura ambiente, da temperatura do 
vidro e da humidade) 
A compatibilidade dos fundos de junta e o silicone foi testado 
A aplicação do silicone é feita pelo interior e exterior em simultâneo, limpando sempre os excessos que estejam 
presentes 
O alisamento da junta deve ser efetuado o mais rápido possível após a aplicação e respeitando tempo indicado 
pelo fabricante. 
Após a colocação do silicone, os cordões estão em repouso até à cura total do silicone 

9.8. Verificação da tensão dos cabos       
 

V 
D 

Foi verificado as tensões nos cabos. 
Caso seja necessário ajuste conforme valores estabelecidos e desvios admissíveis 

 

Decisão Final: Aprovado/ Não aprovado (riscar o incorreto) 

Data:        /       /       

Assinatura do Responsável:  

 

Fichas de controlo da 
qualidade: C-9/2 

C - Verificações Durante a Execução 
da Fachada 

9. Aspetos específicos a verificar durante a execução da 
fachada - Fachada vidro exterior agrafado 
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8.10 FC D10- Após a Execução da Fachada  

Fichas de controlo da qualidade: D-10 D - Verificações após a execução da Fachada 

Obra/ Código interno: Tipologia de fachada verificada: 

Código externo (Cliente): Designação da fachada: 

10. Aspetos gerais a verificar após a execução da fachada 

Legenda: C-Conforme; NC- Não conforme; NA- Não se aplica; MC- Método de Controlo; Doc- Documental; D-Dimensional; V-Visual; FNC – Ficha de não conformidade 

 

Pontos a Verificar C NC NA 
Controlado 
por:/Data 

MC Critérios de aceitação Frequência Nota: 

10.1. Garantir a limpeza total da fachada       

 

V 

Procedeu-se à limpeza de todos os vidros e outros elementos (ex.: peças, perfis, 
entre outros) pertencentes à fachada com produtos adequados aos mesmos 
Nos casos em que as juntas são preenchidas, o excesso de material de 
preenchimento de juntas, que eventualmente tenha ficado no vidro ou em outro 
material, foi retirado. 

Por projeto/obra/fachada Sempre que for identificado 
uma NC deve proceder-se ao 
preenchimento da FNC 

10.2. Teste de estanquidade da fachada       

 

V 
Foi realizado o teste de estanquidade (de acordo com a norma EN 1305:2001) 
A realização deste teste teve como prioridade zonas sensíveis da fachada (ex.: junto 
aso vedantes/selantes). 

Por projeto/obra/fachada/zona 
 
A amostragem e as zonas a 
efetuar o teste devem ser 
definida pelo Diretor de Obra. É 
aconselhável que a amostragem 
seja superior a 2%. 

10.3. Garantir um plano de manutenção 
das fachadas 

      

 

V 

O plano de manutenção das fachadas: 
Define a frequência das limpezas profundas nas fachadas (recomenda-se que esta 
seja efetuada uma limpeza profunda semestralmente).  
Define, durante a limpeza dos vidros, as precauções serem tomadas (evitar meios de 
limpeza abrasivos ou com alto teor alcalino, não utilizar ácido fluorídrico e fosfórico 
pois são corrosivos à superfície do vidro, proteger a superfície do vidro de ácidos e 
agentes de limpeza utilizados, por exemplo, para limpar o caixilho, que possam ser 

borrifados ou que escorram sobre a superfície e não utilizar ferramentas de limpeza 
abrasivas). 
No plano de inspeções deve ser feito um controlo geral da fachada, identificando se 
as condições da fachada se mantêm, e deverão ser verificadas as seguintes 
situações: 
• Semestralmente deverá ser realizada uma verificação visual pelo exterior da 
fachada de modo a identificar situações anómalas, o estado dos vidros, 
escorrimentos de corrosão, degradação dos remates, etc. 
• Quinquenalmente deverá ser realizada uma verificação ao estado dos silicones, 
borrachas (EPDM), vidro e materiais metálicos. 

 

Por projeto/obra/fachada 

 

Decisão Final: Aprovado/Não aprovado (riscar o incorreto) 

Data:        /       /       

Assinatura do Responsável:  

 

Fichas de controlo da 
qualidade: D-10 

D - Verificações após a execução da 
Fachada 

10. Aspetos gerais a verificar após a execução da fachada 
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8.11 Ficha de Não Conformidade e folha de observações e registo 

Ficha de não conformidade Nº: 

Responsável: Data: FCQ: 

Pontos a verificar: Problema (s): Causas mais prováveis: 

      

      

      

      

   

   

   

Plano de ação 

Medidas a tomar: 

Responsável: Prazo: 

 

8.12 Folha de observações e registo 

Responsável: Data: FCQ: Pontos a verificar: Registo 1 Registo 2 Registo 3 Registo 4 Registo 5 Observações 

                
 

  

                
 

  

                
 

  

        
 

 

        
 

 

        
 

 

        
 

 

        
 

 

        
 

 
 

Ficha de não conformidade e folha de observações e 
registo 



        Anexos 
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9 Anexo II - Principais normas existentes no domínio do fabrico do vidro e 

no domínio do fabrico de produtos derivados do vidro 

Principais normas existentes no domínio do fabrico do vidro e no domínio do fabrico de produtos derivados do 
vidro 

EN 572-1:2004 Basic soda lime silicate glass products - Part 1: Definitions and general physical and mechanical 
properties 

EN 572-2:2004 Basic soda lime silicate glass products - Part 2: Float Glass 

EN 572-3:2004 Basic soda lime silicate glass products - Part 3: Polished wire glass 

EN 572-4:2004 Basic soda lime silicate glass products - Part 4: Drawn sheet glass 

EN 572-5:2004 Basic soda lime silicate glass products - Part 5: Patterned glass 

EN 572-6:2004 Basic soda lime silicate glass products - Part 6: Wired patterned glass 

EN 572-7:2004 Basic soda lime silicate glass products - Part 7: Wired or unwired channel shaped glass 

EN 572-8:2004 Basic soda lime silicate glass products - Part 8: Supplied and final cut sizes 

EN 572-9:2004 Basic soda lime silicate glass products - Part 9: Evaluation of conformity/Product standard 

ASTM C 1036.2001 Standard Specification for Flat Glass 

EN 1748-1-1:2004 Special basic products - Borosilicate glasses - Part 1-1: Definitions and general physical and 
mechanical properties 

EN 1748-1-2:2004 Special basic products - Borosilicate glasses - Part 1-2: Evaluation of conformity/Product 
standard 

EN 1748-2-1:2004 Special basic products - Glass Ceramics - Part 1-1: Definitions and general physical and 
mechanical properties 

EN 1748-2-2:2004 Special basic products - Glass ceramics - Part 1-2: Evaluation of conformity/Product standard 

EN 1051-1:2003 Glass blocks and glass paver units - Part 1: Definitions and description 

EN 1051-2:2003 Glass blocks and glass paver units - Part 2: Evaluation of conformity 

EN1863-1:2000 Heat strengthened sola lime silicate glass - Part 1: Definition and description 

EN1863-2:2004 Heat strengthened sola lime silicate glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard 

EN 12150-1:2000 Thermally toughened sola lime silicate safety glass - Part 1: Definition and description 

EN 12150-2:2000 Thermally toughened sola lime silicate safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product 
standard 

EN 14179-1:2005 Heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 1: Definition and 
description 

EN 14179-2:2005 Heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 2: Evaluation of 
conformity/Product standard 

EN 13024-1:2002 Thermally toughened borosilicate safety glass - Part 1: Definition and description 

EN 13024-2:2004 Thermally toughened borosilicate safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product 
standard 

EN 14321-1:2005 Thermally toughened alkaline earth silicate safety glass - Part 1: Definition and description 

EN 14321-2:2005 Thermally toughened alkaline earth silicate safety glass - Part 2: Evaluation of 
conformity/Product standard 

EN 12337-1:2000 Chemically strengthened sola lime silicate glass - Part 1: Definition and description 

 

 
 

 

Principais normas existentes no domínio do fabrico do vidro e no domínio do fabrico de produtos derivados do 
vidro 

EN 12337-2:2004 Chemically strengthened sola lime silicate glass - Part 2: Evaluation and conformity/Product 
standard 

 

EN 1096-1:1998 Coated glass - Part 1: Definition and classification 

EN 1096-2:2001 Coated glass - Part 2: Requirements and test methods for class A, B and S coatings 

EN 1096-3:2001 Coated glass - Part 3: Requirements and test methods for class C and D coatings 

EN 1096-4:2004 Coated glass - Part 4: Evaluation of conformity/Product standard 

ISO 12543-1:1998 Laminated glass and laminated safety glass - Part 1: Definitions and description of components 
parts 

ISO 12543-2:2004 Laminated glass and laminated safety glass - Part 2: Laminated safety glass 

ISO 12543-3:1998 Laminated glass and laminated safety glass - Part 3: Laminated glass 

ISO 12543-4:1998 Laminated glass and laminated safety glass - Part 4: Test methods for durability 

ISO 12543-5:1998 Laminated glass and laminated safety glass - Part 5: Dimensions and edge finishing 

ISO 12543-6:1998 Laminated glass and laminated safety glass - Part 6: Appearance 

EN 14449:2005 Laminated glass and laminated safety glass - Evaluation of conformity/Product standard 

EN 1279-1:2004 Insulating glass units - Part 1: Generalities, dimensional tolerances and rules for the system 
description 

EN 1279-2:2002 Insulating glass units - Part 2: Long term test method and requirements for moisture penetration 

EN 1279-3:2002 Insulating glass units - Part 3: Long term test method and requirements for gas leakage rate and 
for gas concentration tolerances 

EN 1279-4:2002 Insulating glass units - Part 4: Methods for test for the physical attributes of edge seals 

EN 1279-5:2005 Insulating glass units - Part 5: Evaluation of conformity/Product standard 

EN 1279-6:2002 Insulating glass units - Part 6: Factory production control and periodic tests 

ASTM C 1048-04 Standard Specification for Heat-Treated Flat Glass - Kind HS, Kind FT Coated and Uncoated 

ASTM C 1172-03 Standard Specification for Laminated Architectural Flat Glass 

ASTM C 1376-03 Standard Specification for Pyrolytic and Vacuum Deposition Coatings on Flat Glass 

ASTM C 1422-99 Standard Specification for Chemically Strengthened Flat Glass 

ASTM C 1464-06 Standard Specification for Bent Glass 

ASTM C 1503-01 Standard Specification for Silvered Flat Glass Mirror 
 


