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Os vidros

A espessura de um vidro deve antes de mais estar correcta-
mente dimensionada para resistir às cargas provocadas 
pelo vento exterior no caso de vidros exteriores verticais 
ou à combinação das cargas geradas pelo vento, a neve e o 
peso próprio no caso de vidros exteriores inclinados.

Os vidros deverão ser dimensionados tendo em atenção 
a profundidade no interior do caixilho, os suportes e as 
margens a reservar, atendendo às tolerâncias dos caixilhos.
O corte do vidro deverá ser limpo sem lascar: qualquer 
vidro que apresente potenciais iniciadores de rotura deverá 
ser eliminado. Desde a entrada em estaleiro e durante as 
operações subsequentes, o vidro nunca deverá estar sujeito 
a projecções de cimento ou de tinta com silicatos (em caso 
de projecção acidental, limpar imediatamente o vidro) nem 
faíscas de soldadura que atacam superficialmente o vidro 
incrustando-se.

Durante as operações de limpeza e em particular, no fim da 
obra, é importante evitar risco devido a poeiras abrasivas 
(de cimento ou outras).

Deve-se prever a existência de algerozes e drenagem que 
impeça o escorrimento de água sobre os vidros, com origem 
em partes superiores da obra, por exemplo, em betão.

A deformação dos vidros encaixilhados em 4 lados, não 
deve apresentar uma flexa superior a:
•	 Vidro	simples:	1/300	da	altura
•	 Vidro	 duplo	 (SGG	 CLIMALIT;	 SGG	 CLIMALIT	 PLUS):	
1/150		

•	 Vidro	duplo	em	cobertura:
•	 1/150	

A	deformação	dos	 vidros	 encaixilhados	 em	2	ou	3	 lados,	
não deve apresentar uma flexa superior a:
•	 Vidro	 simples	 ou	 laminado	 SGG	 STADIP:	 1/100	 da	

distância entre apoios
•	 Vidro	 duplo	 (SGG	 CLIMALIT;	 SGG	 CLIMALIT	 PLUS):	
1/150	da	distância	entre	apoios

Golas

Existem no mercado as seguintes golas:
•	 Abertas
•	 Fechadas
•	 Com	bites

RecOmendações paRa mOntaGem
dOs vidROs em caixilhOs 

Para assegurar a durabilidade duma obra e limitar as alterações a que pode estar sujeita, 
convém respeitar as principais regras em seguida descritas.

Como complemento sugere-se a consulta das disposições oficiais do LNEC.

mOntaGem dOs vidROs em caixilhOs

Fixação

figura 1 - exemplo gola aberta

figura 2 - dimensões e tolerâncias
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As tolerâncias periféricas justificam-se pela preocupação 
de tentar evitar qualquer contacto caixilho-vidro (figura 2). 
As tolerâncias mínimas a respeitar são as seguintes:

superfície s do vidro (m2) <0,25 0,25 <s <2 2 <s <6 s >6

Jogo periférico 
mínimo

Vidro simples 3 mm. 3 mm 4 mm. 5 mm.

Vidro duplo 4 mm. 4 mm. 4 mm. 5 mm.

Altura útil da gola
A tabela abaixo indica as alturas mínimas de gola para uma 
correcta montagem com gola fechada entrando em conta 
com as tolerâncias na periferia, as tolerâncias dimensionais 
dos vidros e dos caixilhos. Estas alturas são as requeridas 
para	protecção	das	juntas	de	estanquicidade	contra	os	UV	
no caso dos vidros duplos e para assegurar a sustentação 
mecânica do vidro quando submetido a esforços. Em 
qualquer dos casos, a altura da gola deve ser suficiente 
para que as juntas dos vidros duplos não fiquem à vista.

superfície s do vidro (m2) <0,25 0,25 <s <2 2 <s <6 s >6

Altura útil da 
gola miníma

Vidro simples 10 mm. 13 mm 18 mm. 25 mm.

Vidro duplo 18 mm. 18 mm. 18 mm. 25 mm.

Largura da gola
A largura da gola é medida entre as maiores saliências pre-
sentes entre o apoio da gola e o bite. A largura mínima deve 
assegurar que, tendo em conta as tolerâncias da espessura 
do vidro, sejam respeitadas as tolerâncias laterais requeri-
das pelas juntas de estanquicidade, mais especificamente, 
3	mm	mínimo	para	os	perfis	e	4mm	para	os	silicones.

Drenagem
A drenagem do fundo das golas cumpre o objectivo de 
equilibrar a pressão entre o ar exterior e o fundo da gola, 
o que limita a possibilidade de penetração de água de 
condensação e facilita a evacuação de eventuais infiltrações. 
Não se trata por isso de resolver uma má estanquicidade.

A drenagem das golas é obrigatória para os vidros dup-
los	 e	 ou	 os	 laminados.	Mesmo	 no	 caso	 dos	 vidros	monolí-
ticos, recomenda-se a drenagem da gola para melhorar 
a estanquicidade à água e evitar a acção da humidade.  
O canal de drenagem no fundo da gola (canal de recuperação 
de	aguas)	deve	ter	uma	secção	da	ordem	dos	30	a	36mm².

A auto-drenagem consegue-se geralmente furando o fundo 
da gola mais baixa, com furos de 8mm de diâmetro ou fazendo-
-lhe	 entalhes	 com	 dimensões	 mínimas	 de	 35mm	 x	 5mm 
que liguem o fundo da gola a uma câmara de equalização 
da	pressão	situada	por	baixo	do	batente	(ver	fig.1)	ou,	na	sua	
ausência, directamente para o exterior (ver fig. 2),

Para	 caixilhos	 com	 menos	 de	 1	 m	 de	 largura,	 deve-se	
prever um furo ou uma ranhura junto aos cantos (ou seja, 2 
aberturas	por	caixilho).	Para	caixilhos	com	mais	de	1	m	de	

largura, deve-se prever um furo ou uma ranhura a todos os 
50	cm	complementares	(repartidos	pela	largura).

calços

A fixação com calços assegura e mantem o correcto 
posicionamento do vidro na gola e realiza-se através de 
fixações pontuais que evitam o contacto do vidro com o 
caixilho e permite a repartição do peso do vidro por pontos 
específicos do caixilho.

tipos de calços

Distinguem-se três tipos de calços:
•	 de	 suporte	 ou	 de	 apoio	 (C1):	 transmitem	 o	 peso	 do	
vidro	para	o	caixilho;

•	 de	 distanciamento	 ou	 periféricos	 (C2):	 permitem	
posicionar e manter correctamente o vidro em relação 
ao fundo da gola, especialmente durante a remoção 
dos andaimes e contribuem, na maioria dos casos, para 
a	manutenção	da	esquadria	dos	caixilhos	móveis;

•	 laterais	 (C3):	permitem	posicionar	e	manter	correcta-
mente o vidro em relação ao apoio da gola dum lado e 
os bites de suporte do outro, assegurando a constante 
espessura da junta de estanquicidade entre o vidro e o 
caixilho (num plano paralelo ao vidro).

figura 6

figura 4figura 3

figura 5



BUILDING GLASS

VIDRO DUPLO DE ISOLAMENTO TÉRMICO REFORÇADO

SGGCLIMALIT PLUS®

4

posicionamento dos calços

A disposição dos calços no caixilho é conforme:
•	 Tipo	de	caixilho;
•	 Sistema	de	fixação
•	 Sistema	de	suspensão

Os calços devem ser obrigatoriamente colocados conforme 
os esquemas da figura seguinte, e não se devem acrescentar 
calços noutras posições.
 

A distância entre o eixo dos calços de apoio e o bordo 
do	 vidro	 tem	 de	 estar	 compreendida	 entre	 ¼	 e	 1/10	 do	
comprimento	do	vidro	para	um	mínimo	de	50mm.

A distância entre o bordo exterior do calço e o bordo do vidro 
será	igual	a	aproximadamente	1/20	do	comprimento	do	vidro.
 

Estes calços distribuem sobre o caixilho as solicitações 
perpendiculares	ao	plano	do	vidro.	Podem	ser	substituídos	
por	perfis	standard	de	EPDM	em	contínuo	que	nesse	caso	
desempenham as duas funções de apoio e de vedação.
natureza dos calcos

Os calços de suporte e de distância podem ser:
•	 em	 materiais	 sintéticos	 (por	 ex:	 polipropileno	 ou	
poliamida)	com	uma	dureza	de	70	a	95	DIDC	(Shore	A,	
segundo	a	ISO	48)	e	uma	temperatura	de	amolecimento	
superior	a	80º	C.	Os	calços	em	poliestireno	não	devem	
ser	utilizados	na	montagem	de	vidros	duplos;

•	 em	madeira	nobre	tratada	(com	uma	massa	volúmica	
pelo	 menos	 de	 650	 kg/m3);	 as	 fibras	 da	 madeira	
deverão estar perpendiculares ao plano do vidro.

Os	perfis	de	EPDM	devem	ser	 realizados	em	elastómeros	
com	uma	dureza	de	50	a	70	DIDC	(Shore	A,	segundo	a	ISO	
48	e	a	EN	ISO	2039-1).

dimensões dos calcos

Calços de suporte (ou de apoio) C1
Consultar	o	ITE	9	do	LNEC	

Calços de distanciamento ou periféricos (C2)
O	comprimento	dos	calços	não	deve	ser	inferior	a	50	mm.

A espessura dos calços de distanciamento é no mínimo 
igual ao diferencial periférico mínimo entre o vidro e o 
fundo da gola.

Calços de distanciamento ou laterais (C3)
Nos casos em que se utilizam calços de distanciamento em 
vez de perfis em contínuo, os calços devem satisfazer as 
seguintes condições:
•	 comprimento	mínimo	de	30	mm;	
•	 uma	 altura	 que	 não	 reduza	 a	 dos	 cordões	 de	
estanquicidade	do	 vidro;	 a	 altura	do	 contacto	 com	o	
vidro	deve	ter	no	mínimo	5mm;

•	 a	 espessura	 dos	 calços	 de	 distanciamento	 deve	 ser	
ligeiramente inferior ao diferencial entre o vidro em 
apoio com a gola

figura 7

figura 8

figura 9
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Os cordões de vedação devem assegurar a estanquicidade 
das golas à água e ao ar. Devem ser concebidos de forma a 
poder compensar ou absorver as dilatações, deformações 
e vibrações. Devem manter as suas boas características ao 
longo do tempo.

Os cordões podem ser:
•	 Silicones
•	 Preformados	de	enchimento;	
•	 Preformados	elásticos.

Dimensões e montagem
A largura dos cordões de silicone deve situar-se nos 4 mm 
com	um	mínimo	de	3	mm	em	toda	a	sua	extensão.	A	profun- 
didade do cordão de silicone deve ser no mínimo de 4 mm. 
O fundo da junta deve estar adaptado ao silicone utilizado e 
posicionado para que o cordão consiga atingir a profundidade 
mínima requerida. Este fundo da junta substitui na maioria 
dos	casos	os	calcos	de	espaçamento	C3	quando	se	fazem	
montagens com silicone.

No momento de aplicação do silicone, os suportes devem 
estar limpos, secos e particularmente isentos de poeiras ou 
gordura. A temperatura do suporte deve estar compreendida 
entre	5	e	40	C,	salvo	informação	em	contrário	do	fabricante.

O silicone de estanquicidade deve ser quimicamente compa-
tível com os materiais adjacentes.

Preformados de enchimento
Entende-se como preformados de enchimento produtos 
em	 forma	de	bandas	planas	 e	 ou	 em	U	que	 servem	para	
cobrir a gola sob um silicone de acabamento. Associando 
obturadores aos silicones, estes delimitam a secção e 
permitem uma montagem sob pressão.

Preformados elásticos
Apresentam-se na forma de perfis ou bandas. A estanqui-
cidade é assegurada pela pressão de contacto entre o 
perfil, e a ou as superfícies do vidro por um lado e as faces 
verticais da gola por outro.

Os preformados elásticos estão geralmente associados a 
golas com drenagem.

Os preformados de estanquicidade devem ser quimica-
mente compatíveis com os materiais com os quais estão 
em contacto.

montagens particulares
vidros de coberturas

Perfis de suporte
Os perfis de suporte são calculados para resistir aos 
esforços a que devem normalmente estar submetidos 
(peso do vidro e tensões de origem climatérica). Os calços  
de espaçamento devem ser utilizados ao longo de perfis 
contínuos ou em fundos de juntas cuja resistência é 
suficiente para suster o peso do vidro.

Golas
Apenas estão autorizadas golas fechadas. A gola mais baixa 
deve ser organizada de forma a não permitir a retenção de 
água. O bite e a cobertura da junta devem ser exteriores.

A	 altura	 útil	 das	 golas	 deve	 assegurar	 que	 a	 junta	 de	
selagem se encontra totalmente encaixada na gola, tendo 
em conta as tolerâncias do caixilho e do vidro.

A drenagem é obrigatória. Os orifícios para drenagem 
devem	 ter	 uma	 superfície	 no	 mínimo	 de	 50	 mm2	 e	 a	
dimensão	mais	pequena	tem	de	ter	no	mínimo	5	mm.

Para	 assegurar	 uma	 drenagem	 eficaz,	 em	 caixilhos	 com	
menos	de	1	m	de	largura	devem-se	prever	3	orifícios	(2	juntos	
aos	cantos	e	um	ao	centro).	Para	caixilhos	com	mais	de	1	m	
de	 largura	deve-se	prever	um	orifício	em	todos	os	50	cm	 
suplementares.

estanquicidade vidRO – caixilhO

figura 10

figura 11
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Limitação das tensões
•	 Tensões	 térmicas:	 a	 carga	 térmica	 sobre	 vidros	 de	

cobertura é sensivelmente mais elevada (ver tensões 
térmicas).

•	 Tensões	 mecânicas:	 a	 cobertura	 deve	 ser	 concebida	
para que se possam limpar os vidros sem ter de 
se	 caminhar	 sobre	 eles.	 Caso	 contrário,	 torna-se	
necessário dimensioná-los tendo em conta esta 
situação específica. 

Protecção contra raios UV
Quando os vidros duplos incluem barreiras (no bordo dos 
vidros) expostas aos raios solares, está interdita a utilização 
de produtos à base de polisulfuro ou poliuretano. Aconselha-
se a utilização de silicone ou a protecção dos bordos do 
vidro duplo com elementos metálicos ou colando-lhe um 
revestimento,	resistente	aos	UV.

Risco de condensação
Os vidros duplos estão sujeitos a apresentarem conden-
sações. A eliminação destas depende fortemente do factor 
U	dos	vidros	e	de	outros	parâmetros.	Para	a	sua	erradicação	
consulte os nossos serviços técnicos.

vidros acústicos

O	nível	de	isolamento	acústico	de	um	edifício	não	depende	
exclusivamente da performance dos vidros, mas também 
da	qualidade	da	sua	montagem	e	da	performance	acústica	
dos outros componentes do edifício.

É importante verificar:
–	 a	estanquicidade	das	juntas	entre	o	vidro	e	o	caixilho;
– a estanquicidade entre a abertura e o batente do 

caixilho obtida por uma compressão suficiente entre 
juntas	de	estanquicidade;

–	 durabilidade	das	performances	das	juntas;
– estanquicidade entre o caixilho e a parte de alvenaria.

vidros de segurança

Como	para	o	isolamento	acústico,	os	vidros	de	segurança	
devem ser colocados em caixilhos pelo menos com o 
mesmo nível de performance ao nível da segurança.

vidros em meios de grande humidade

Os vidros duplos destinados a fachadas dum local por 
exemplo com uma piscina interior, devem ser alvo de 
cuidados particulares, não só durante o processo de 
fabrico, mas também durante a colocação (caixilho com 
golas ventiladas), para se assegurar protecção acrescida 
dos vidros contra o ataque da humidade e do cloro.

Todas estas Recomendações poderão sofrer alterações em conformidade com a evolução dos sistemas de fixação e ou de caixilharia

Veja	mais:
www.climalit.pt

BuildinG Glass pORtuGal
Saint-Gobain	Glass	Portugal,	Vidro	Plano	S.A.
Rua	das	Marinhas	do	Tejo,	n.º	15
2690-390	Santa	Iria	da	Azóia
Mkt.sggp@saint-gobain.com
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