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PATOLOGIA DOS VIDROS 
 

Num edifício dependendo das especificações estruturais, de segurança, estéticas, térmicas e acústicas 
os vidros das janelas e/ou fachadas podem ser simples, laminados e duplos. De seguida pode observar 
o esquema do vidro duplo e vidro laminado. 

Figura 1. Esquema de faces no vidro duplo 

 
Figura 2. Esquema de faces no vidro laminado 

 

 

CONDENSAÇÕES  
 

Condensação em face 4 em toda a área 

Coeficiente de transmissão térmica Ug alto, 
Humidade relativa elevada 

Solução: Coeficiente transmissão térmica dos 
vidros, Ug mais baixo 

 
 
 

Condensação em face 4 na periferia 

Coeficiente transmissão térmica Ug mais 
elevado em arestas (intercalar) 
Solução: Utilização de intercalar SwissSpacer 

 
 
 

Condensação em face 1 zonas interiores 

Não é patologia, acontece com o coeficiente 
de transmissão térmica Ug baixos. 
Solução: Baixar estores durante a noite 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

Condensação em face 2 

Razões Possíveis: 

 Ausência de drenagem no caixilho das 
condensações que ocorrem no interior da gola. 

 Ausência de ventilação na gola do sistema de 
caixilharia. 

 Calçamento deficiente do envidraçado com a 
consequente deslocação do vidro - rotura da 2ª 
barreira de selagem. 

 Aquecimento excessivo nos mastiques de 
selagem, ocorrência frequente em paramentos. 

 

                                                 
 

TIPOS DE ROTURAS 

 

Rotura por choque térmico 

Razões Possíveis: 

 Condições climáticas extremas, radiação solar 
incidente na fachada e projeções de sombras, 
temperatura do ar, velocidade do vento, etc. 

 Natureza e constituição do vidro (vidro simples / 
vidro duplo, características espectrofotométricas de 
cada chapa de vidro, a absorção superior a 40°). 

 Natureza da gola do vidro e do contorno do vão. 

 Características dos dispositivos de proteção solar do 
vão ou de motivos decorativos. 

 Distancia do envidraçado ao nu da parede < 300mm 
ou > 300mm. 

*Recomendamos a consulta do ITE 9 do LNEC, para 
mais informação 

 

 

 
Rotura mecânica 

Razões Possíveis: 

 Deficiência de projecto. 

 Fixações à envolvente insuficiente ou mal distribuídas.  

 Vidros mal calçados. 

 Ferragens de fecho mal afinadas ou pontos de fixação em 
número insuficiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Rotura por compressão de arestas Rotura por sulfureto de Níquel 

  

Rotura por excesso de carga mecânica Descolagem selagem 

  

 

 

PATALOGIAS MECÂNICAS/ SUPERFÍCIE 

 

Marcas Partículas Rebarbadora Marcas de fragmentos de Reboco/ Betão 

  

Picadas de pedra Risco de pancada com martelo em bite 

 

 

Marcas Fricção Cantos Proteção Marcas de fricção 

  

 

 



 

 

 

 

Marcas de espátulas de limpeza Marcas de lixa 

  

Marcas de limpeza Marcas de esfregão/ Palha de aço 

 

 

Marcas de limpeza longitudinais e 
transversais 

Marcas de limpeza circulares 

  

Marcas de transporte Marcas de armazenagem 

 

 

  



 

 

PATALOGIAS EM VIDROS LAMINADOS 

 

Deslaminagem de aresta em vidros 
laminados 

Bolhas por deformação de vidro 

 

 

Má secagem antes da laminagem Bolhas por dobra do PVB 

 

 

Bolhas por esforços em apoios  

 

 

 
  



 

 

RECOMENDAÇÕES PARA ANÁLISE VISUAL 

DO VIDRO 
 
O vidro de capa pode ser examinado em cavaletes ou na dimensão de instalação. O exame pode ser 
feito em fábrica ou no local de instalação. 

O vidro de capa deve ser examinado a um mínimo de distância de 3m. A posição depende do sítio do 
defeito e do tipo de iluminação que é usada. Para uma observação do vidro de capa, o observador 
deve estar a ver do lado do vidro que irá ser o lado exterior do vidro. A observação do vidro de capa 
em transmissão deve ser efetuada com o observador do lado do vidro que fica para o interior. 
Durante a observação o ângulo entre o plano do vidro e a luz refletida ou transmitida pelo vidro chega 
aos olhos do observador não deve exceder os 30º. 
 

 
Figura 1. Em Reflexão 

 
Figura 2. Em Transmissão 

Legenda: 

1. Fonte de Luz 

2. Posição do observador 

3. Vidro de capa a observar 



 

 

ESQUEMAS DE PROCEDIMENTOS DA 

OBSERVAÇÃO DO VIDRO DE CAPAS 
 
Para os vidros de capa manufaturados a serem instalados, tanto o centro como os bordos devem ser 
examinados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Zonas a observar nos vidros de capa nas dimensões finais para montagem 

 

Legenda: 

1. Dimensão da zona de bordo a observar representa 5% da dimensão H 

2. Dimensão da zona de bordo a observar representa 5% da dimensão L 

3. Dimensão da zona de central a observar representa 90% da dimensão L 

4. Dimensão da zona de central a observar representa 90% da dimensão H  

 

A observação do vidro não deve exceder os 20 segundos. 

 

 Defeitos uniformes e manchas 
Nas condições de observação da norma quaisquer alterações na camada sobre um vidro, ou entre os 
vidros vizinhos, que são visualmente perturbadoras. 
 

 Defeitos pontuais 
São defeitos quaisquer alterações que são visualmente perturbadoras. 
Para projeções e lacunas, medir o seu tamanho e observar o número em função das dimensões de 
envidraçamento. Se os agregados forem encontrados, deve ser determinada a sua posição em relação 
à área de visualização. 
Para riscos, determinar se eles são na área principal ou no bordo. Medindo o comprimento dos riscos 
notado.  

 Para o comprimento do risco> 75 milímetros, determina a distância entre os riscos adjacentes. 

 Para o comprimento de riscos <75 mm, as áreas de nota ou a sua densidade é visualmente 
perturbadora. 

 



 

 

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DE DEFEITOS NO 

VIDRO DE CAPAS 
 

Tipos de defeitos 
Critérios de aceitação 

Vidro duplo Vidro monolítico 

Uniforme / local 
Admitido se o defeito não 

for visualmente perturbador 
Admitido se o defeito não for visualmente 

perturbador 

  
Zona 

central 
Zona dos bordos 

Pontual Não admitido   

Projeções / 
Lacunas > 3mm 

 
Não 

admitido 
Não admitido 

> 2mm e ≤ 3mm  Admitido se em número ≤ 1/m² 

Agregados / Partículas  
Não 

admitido 
Admitido fora da área de 

visualização 

Riscos    

> 75mm  
Não 

admitido 
Admitidos com espaçamento 

entre eles > 50mm 

≤ 75mm  
Admitidos quando sua densidade 

local não é visualmente perturbador 

 
  



 

 

RECOMENDAÇÃO DE TOLERÂNCIA DE 

DEFEITOS EM VIDROS TEMPERADOS 
 
Aspeto dos vidros temperados e dos vidros temperados tratados com "HEAT SOCK" (HST). 
São considerados como irregularidades quando estas são visíveis do exterior pelo observador através 
do vidro. 

 Condições de exame 
O observador está: 

 No interior a 1,5 m do vidro 
Ele vê: 

 Para o exterior perpendicularmente ao vidro 
durante 30 segundos 

Luminosidade: 

 Sem raios diretos do sol sobre o vidro 
 
É considerado como defeito, sob condições de exame. 
Defeitos pontuais (tipo bolha) com mais de 0,5mm. 

 

 Defeitos pontuais 
São irregularidades no aspeto do vidro e sem dimensão preferencial. Os defeitos podem ser manchas, 
bolhas, riscos, dos impactos, do transporte. 
São admitidos defeitos dentro dos limites descritos na tabela. 
 

Dimensão do defeito pontual d(mm) 
Área do vidro 

S ≤ 5m² 5m² < S ≤ 10m² 10m² < S ≤20m² 

0,2 < d ≤ 0,5 Admitido sem limitação 

0,5 < d ≤ 1,0* 2 3 5 

1,0 < d ≤ 3,0 Não admitido 1 1 

3,0 < d Não admitido 

* A distância entre defeitos não pode ser inferior a 500mm 

 

Os vidros temperados na vertical: 
Os vidros temperados na vertical apresentam normalmente junto do bordo irregularidades pontuais 
causadas pelas pinças. Este fenómeno é inerente ao processo de fabrico e não podem ser considerados 
como um defeito. 

 Defeitos lineares ou prolongados: 
As irregularidades de aspeto linear ou prolongados, como riscos ou arranhões não são admitidos. 
  



 

 

RECOMENDAÇÃO DE TOLERÂNCIA DE 

DEFEITOS EM VIDROS LAMINADOS 

 Aspetos dos vidros Laminados 
É considerado como defeitos uma aparência irregular num vidro suscetível de dificultar a um observador 
que olha o ambiente externo através do vidro. 

 Condições de exame: 
O observador está: 

 No interior 

 A 1,5m do vidro 

Ele vê: 

 Para o exterior 

 Perpendicularmente ao vidro 

 Durante 30 segundos 

A luz: 

 Sem raios solares diretos sobre o vidro 

É considerado como defeito, sob condições de exame: 

 Defeitos admissíveis na zona do bordo quando encaixilhado 
A largura do bordo a ser considerada varia em função da 
área do vidro S: 
S ≤ 5m² : largura do bordo = 15mm  
S > 5m² : Largura do bordo = 20mm 
Quando se examina os defeitos não superior a 5 mm de 
diâmetro ou 5% das bordas da área são permitidos, 
fissuras não são permitidos. 

Defeitos admissíveis na zona do bordo de saída sem encaixe. 
 

As falhas e as bolhas são permitidas se não aparecem 
quando o vidro é inspecionado de acordo com as condições 
de exame descritas acima. 

 
Os defeitos do intercalar, por exemplo, saliências e retrações 
são permitidos. 

 Decalagem dos bordos 
 

 
Dimensão L ou H Decalagem máx. admissível d (mm) 

L, H ≤ 1000 2 

1000 < L, H ≤ 2000 3 

2000 < L, H ≤ 4000 4 

L, H > 4000 6 

 Defeitos lineares admissíveis na parte visível 
Irregularidades apresentadas de forma linear. Os defeitos lineares podem ser fibrosos ou arranhões. 
Quando o vidro é inspecionado de acordo com as condições de exame descritas acima, o linear admitido 
está listado na tabela a seguir. Número dos defeitos admissíveis na parte visível do vidro. 
 

Área do vidro m² 
Número de defeitos admissíveis 

>30 mm em comprimento 

≤ 5m² não admissiveis 

5 a 8m² 1 

>8 m² 2 

 



 

 

Os defeitos lineares ao longo de 30 milímetros abaixo são permitidos. Defeitos pontuais elegíveis na 
parte visível. 
 
Irregularidades de aparência sem dimensão preferencial. os defeitos pontuais podem ser manchas, 
riscos, bolhas, inclusões, impactos, espessuras de camada. 

 os defeitos de menos do que 0,5 mm não deve ser considerada. 

 os defeitos maiores do que 3 mm não são permitidos. 

 

Dimensão dos defeitos em mm 0,5 < d ≤ 1,0 1,0 < d ≤ 3,0 

Área S do vidro em m² 
Para todas as 

áreas S ≤ 1 1< d ≤ 2 2< d ≤ 8 >8 

Número ou 
quantidade 
de defeitos 

2 componentes Nenhum limite, no 
entanto, nenhuma 

acumulação de 
defeitos. 

1 2 1/m² 1,2/m² 

3 componentes 2 3 1,5/m² 1,8/m² 

4 componentes 3 4 2/m² 2,4/m² 

≥ 5 componentes 4 5 2,5/m² 3/m² 

 
Existe uma acumulação de defeitos se quatro ou mais que estão a uma distância inferior a 200 mm uns 
dos outros. Esta distância é reduzida para 180 milímetro para vidro laminado composto por três 
componentes de vidro, a 150 mm para vidro laminado composto por quatro painéis e 100 mm para vidro 
laminado composto por cinco ou mais painéis. 

 
O número de defeitos admissíveis da tabela acima deve ser aumentado por um para cada espessura de 
camada intermédia maior do que 2 mm. 

 Colorimetria 
Variações de cor de envidraçamento para o outro da mesma referência e a mesma fonte podem ocorrer. 
Estas variações são inerentes ao processo de fabricação e não constituem um defeito. 

 Outros fenómenos 
Defeitos temporários, visíveis sob iluminação especial, defeitos óticos ou temporariamente marcas 
visíveis na presença de condensação não constituem um defeito. 
 
No caso de pavimento em vidro laminado, este documento não se aplica aos pisos de vidro, pela sua 
solicitação ao desgaste. 

Como complemento da informação recomendada, sugerimos que consulte as seguintes normas: 

 Vidros Isolantes EN 1279 

 Vidros monolíticos de capas EN 1096-1. 

 Vidros temperados EN 12150-1 

 Vidros temperados tratados com HST EN-14179 

 Vidros monolíticos EN 572-8 

 Norma NF DTU 39 P1-1. 

 Vidros laminados EN 1254 

 
 
 



 

 

DISTORÇÃO OPTICA DE VIDROS 

TEMPERADOS - FLOAT 

 Anisotropia 
A luz normal do dia contém luz polarizada, que pode revelar fenómenos de 
distorção das cores sobre os vidros temperados. Este fenómeno, inerente ao 
produto, não constitui um defeito. O uso de óculos na observação de vidros 
polarizados pode acentuar este fenómeno 

 Planimetria – distorção ótica 
O processo de tempera horizontal dos vidros pode induzir ligeiras 
deformações, locais ou globais, chamada flexão (que alteram a planimetria do 
vidro). 
Esta flexão mede-se usando uma régua ou um fio de guia na altura, largura 
ou diagonal, como se vê na figura. 

 em 2 se for uma flexão global 

 em 4 para uma flexão no local 3 Tal como mostrado na figura da 
direita 
 

A flexão local é medida ao longo de uma largura de 300mm, pelo menos 25 
mm a partir da aresta de vidro. 
A flexão global é medida na largura total do vidro 
As medições devem ser feitas à temperatura ambiente 

 

 

Processo de tempera Tipo de vidro 
Valores máximos 

Flexão global 1 mm/m Flexão local 3 mm/m 

Horizontal 
Float 3,0 0,5 

Impressos ou estirados 4,7 0,5 

Vertical Todos os tipos 5,0 1,0 

 
Pode-se ver no vidro com espessura superior a 8mm presença de pequenos vestígios de impressões na 
superfície do vidro. 

 Colorimetria 
Variações de cor de um envidraçado para outro da mesma referência e o mesmo lote, pode ocorrer. 

 Outros fenómenos: 
Os defeitos temporários, visível sob iluminação especial, defeito ótico ou marcas visíveis 
temporariamente sob a presença de condensação não constituem um defeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT-GOBAIN GLASS PORTUGAL 

Rua Marinhas do Tejo 15, Apartado 1713 

2690-366 Santa Iria de Azóia, Portugal 

www.saint-gobain-glass.com • www.climalit.pt 

mkt.sggp@saint-gobain.com 
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